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La Companyia de Maria presenta Signa 
i Unitas, els seus models educatius 

La Companyia de Maria ha presentat el model 
pedagògic Signa i el model d’evangelització 
Unitas. Dues propostes que evidencien la vi-
gència i actualitat d’un projecte educatiu que 
segueix donant respostes a les necessitats d’un 
món globalitzat com el nostre. L’acte de pre-
sentació es va realitzar en línia a causa de la 
situació de pandèmia i com a resposat a la uni-
versalitat de la congregació. S’hi van connectar 
437 persones, des de 48 centres educatius i de 
23 països diferents, amb els equips de titulari-
tat, els equips provincials i l’equip general. 

lestonnac | llegir al web +

Ridván: 12 dies de festivitat a la comunitat 
bahá’í de Barcelona 

La comunitat bahá’í celebra del 20 d’abril a l’1 
de maig la festivitat de Ridván. Aquesta confes-
sió commemora l’aniversari de la declaració de 
Bahá’u’llah, a l’abril de 1863, a qui consideren 
com “el portador d’un nou missatge de Déu per 
a la humanitat”. Ridván és una paraula d’ori-
gen àrab que significa “paradís”, un nom que 
Bahá’u’lláh, el profeta i fundador de la Fe Bahá’í, 
va donar a un bell jardí situat a la vora del riu Ti-
gris als afores de Bagdad. Va ser en aquest jardí 
on va anunciar públicament la seva missió com 
una manifestació de Déu. 

ael bahá’i de barcelona | llegir al web +

Bisbes d’Àfrica: “Vacunar-se contra la Covid-19 
és un acte de caritat cap als més dèbils” 

Les Conferències Episcopals Africanes han 
emès cadascuna un comunicat on expressen el 
seu suport a la vacunació, i animen als preve-
res, religiosos i religioses a acceptar la vacuna. A 
Kènia, on l’Església Catòlica ha posat les seves 
instal·lacions al servei de la campanya nacional 
de vacunació, els bisbes han manifestat que 
“rebre les vacunes disponibles s’ha d’entendre 
com un acte de caritat vers els altres membres 
de la comunitat i considerat un acte d’amor al 
pròxim i part de la nostra responsabilitat moral 
pel bé comú”.

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/companyia-maria-presenta-models-signa-unitas 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ridvan-12-dies-festivitat-comunitat-baha-barcelona 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-africa-vacuna-solidaritat 
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8 llibres recomanats per Sant Jordi 

Per la diada de Sant Jordi Catalunya Religió 
us proposem vuit novetats editorials publi-
cades els darrers mesos. Ens les han recoma-
nat els nostres col·laboradors i les podeu tro-
bareu també a la nova secció de podcast Amb 
fe de llibres: 

-Refugiats climàtics, de l’antropòleg social Mi-
guel Pajares (Raig Verd, 2020). Ens el recoma-
na Mercè Solé, que és membre de l’ACO i del 
grup d’Ecologia i Justícia de Justícia i Pau. L’as-
saig, diu, posa l’accent en l’emergència climàti-
ca i l’acollida dels immigrants. 

-Els empresonats i exiliats de la Bíblia, del 
frare caputxí Jordi Cervera (Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2021). Ens el recoma-
na el llibreter Pere Fàbregues, president del 
Grup Sant Jordi de promoció i defensa dels 
drets humans. 

-Retorn a Brideshead (Viena, 2021) d’Evelyn 
Waugh, traduit al català Xavier Pàmies. L’edi-
tora Núria Iceta, vocal del patronat de la Fun-
dació Catalunya Religió, recomana aquesta 
novel·la anglesa que parla dels grans temes: 
amistat, amor, família i religió. 

https://www.catalunyareligio.cat/blog/fe-llibres
https://www.catalunyareligio.cat/blog/fe-llibres
https://claret.cat/ca/llibre/REFUGIATS-CLIMATICS-841792533?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/gran-repte-segle-xxi-llibre-refugiats-climatics
https://claret.cat/ca/llibre/ELS-EMPRESONATS-I-EXILIATS-DE-LA-BIBLIA-849191145?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/conviccions-llibre-empresonats-exiliats-biblia
http://grupsantjordi.blogspot.com/
http://grupsantjordi.blogspot.com/
https://claret.cat/ca/llibre/RETORN-A-BRIDESHEAD-841799864?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/amor-amistat-familia-religio-retorn-brideshead
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-Sortir de la presó: una aventura incerta (Icària, 
2020). Ens el recomana Irene Monferrer, una 
de les autores del llibre, que és voluntària de 
presons a Justícia i Pau Barcelona. 

-Biografía de la luz, de Pablo d’Ors (Galaxia Gu-
tenberg, 2021). El professor i escriptor Josep 
Otón ens recomana aquest assaig que recull 
comentaris breus de l’evangeli. 

-El jersei de la mare, de Jayde Perkin (Baula, 
2021). La filòloga i traductora Mariona Arabia 
ens recomana aquest àlbum il·lustrat que par-
la sobre com afrontar el dol després de la mort 
d’una persona estimada. 

-Grans històries. 15 contes d’avis i àvies de veri-
tat, de David Garcia i Roser Rovira, il·lustrat 
per Juanjo Fernández (Claret, 2021). Els autors 

ens recorden la importància del vincle entre 
generacions. 

-L’economia de Francesc, d’Eduard Ibáñez 
(Claret / Justícia i Pau, 2020). Ens en parla el ma-
teix autor, que és advocat i professor de la Facul-
tat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 

cr | llegir al web +  

https://claret.cat/ca/llibre/SORTIR-DE-LA-PRESO-UNA-AVENTURA-INCERTA-849888956?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/necessaria-reinsercio-sortir-preso
https://claret.cat/ca/llibre/BIOGRAFIA-DE-LA-LUZ-841852613?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/comentaris-breus-evangeli-llibre-pablo-ors
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/comentaris-breus-evangeli-llibre-pablo-ors
https://www.recursos.baula.com/ca/Cataleg/p/el-jersei-de-la-mare
https://www.claret.cat/ca/llibre/GRANS-HISTORIES-15-CONTES-D-AVIS-I-AVIES-DE-VERITAT-849136348?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.claret.cat/ca/llibre/GRANS-HISTORIES-15-CONTES-D-AVIS-I-AVIES-DE-VERITAT-849136348?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/vincle-intergeneracional-llibre-grans-histories
https://www.claret.cat/ca/llibre/L-ECONOMIA-DE-FRANCESC-849136311?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/economia-promogui-dignitat-persones-be-comu
https://www.catalunyareligio.cat/ca/8-llibres-recomanats-sant-jordi
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Josep M. Ràfols: “No ens podem permetre tenir 
la desaparició del bisbe Irurita sense resoldre” 

Probablement serà el llibre definitiu sobre la 
desaparició del bisbe Manuel Irurita. Han pas-
sat més de 80 anys de la seva mort, ha tingut 
un procés de beatificació inacabat que ha durat 
dècades i encara no s’havia aclarit què havia 
passat amb el bisbe de Barcelona. Un bisbe en-
terrat amb honors de màrtir a la catedral però 
que hi ha testimonis que diuen haver-lo vist 
viu tres anys després de la seu  suposat assassi-
nat. El periodista i historiador Josep Maria Rà-
fols ha dedicat més de quatre anys a investigar 
el cas i ha recollit tot el que se’n pot saber avui 
en el llibre La increïble història del bisbe Irurita 
(Editorial Base). Una allau de documentació 
que difícilment es podrà ampliar quan ja han 
desaparegut els testimonis d’aquells anys. 

Quins són els interrogants que fins ara 
hi havia sobre el bisbe Irurita? 

El 1958 es va posar en marxa la beatificació des 
de l’arquebisbat de Barcelona. Ho gestionava el 
cardenal Jubany quan era bisbe auxiliar i ho va 
reemprendre en tornar a Barcelona el 1972. Per 
tant, és un procés de beatificació a empentes. 
Aparentment és una beatificació cantada: un 
bisbe de Barcelona assassinat pels anarquistes 
el 1936, per tant, màrtir en defensa de la fe. 

https://www.claret.cat/ca/llibre/INCREIBLE-HISTORIA-DEL-BISBE-IRURITA-LA-CATALAN-841843437?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
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Però el 1985 arriba el bisbat la notícia que hi ha 
una vídua que conserva entre seus els papers 
una declaració escrita i solemne del seu ma-
rit, el doctor Josep Raventós, dirigida als seus 
fills. El document explica que el 28 de gener 
de 1939, dos dies després l’entrada dels “nacio-
nals Barcelona”, anava amb un conegut cap a la 
plaça Catalunya per assistir a la missa de cam-
panya per celebrar l’”alliberament” de la ciutat 
i que en passar per davant del bisbat van veu-
re sortir un senyor que van identificar com el 
bisbe Irurita. Van estar parlant amb ell en una 
breu trobada. I quan li dir que creien que l’havi-
en afusellat Irurita els va contestar: “No griten, 
que me comprometen”.  

Quan arriba aquest noticia al bisbat, el pare An-
toni Sospedra recorda que quan era petit, al se-
minari menor de la Conreria, un company li ha-
via explicat que ell havia vist viu a Irurita. Eren 
dos germans i un d’ells era Josep M. Aragonès, 
que després va ser canonge. Ell no ho havia ex-
plicat perquè els havien dit que no podein fer-
ho. I va ser obedient fins que surt el testimoni 
del doctor Raventós. 

Com és que fins als anys 80 no es dona 
importància a aquesta aparició del bisbe 

Irurita el 28 de gener del 1939? Hi havia almenys 
quatre testimonis però tothom donava per 
fet que havia estat assassinat el 1936 i el seu 
cadàver s’havia enterrat a la catedral acabada 
la guerra. 

Només es pot entendre en el context d’una dic-
tadura, amb una censura tant forta que arribava 
a les consciències de les persones. Els havien 
dit que no en parlessin. I que més valia no dir 
res perquè anava contra la versió oficial. Però 
quan apareixen aquests testimonis, capellans i 
historiadors que fins llavors havien donat per 
bona la versió oficial de la mort -com mossèn 
Joan Bada o el pare Hilari Raguer- comencen 
a difondre aquesta nova versió i augmenten 
molt els dubtes sobre el que va passar. 

En un determinat moment també hi ha pressi-
ons al bisbat perquè no figurin les declaracions 
de mossèn Aragonès en la causa. Però el carde-
nal Jubany diu textualment que si la causa que 
s’envia a Roma no hi inclou aquestes les decla-
racions, no hi va res. 

Finalment en la època del cardenal Carles per 
intentar tancar el procés es decideix obrir la 
tomba del bisbe i fer una prova d’ADN contras-

tada amb els cossos de dues germanes enter-
rades a València.  En la tomba de la capella del 
Sant Crist de Lepant de la Catedral hi troben un 
crani amb un forat a l’occipital, el típic tret de 
gràcia d’una persona afusellada. Els resultats 
d’ADN diuen que hi ha un 99,9% , no que el cos 
sigui de l’Irurita com alguns simplifiquen, sinó 
que aquestes restes són compatibles per via 
materna amb els cossos sepultats a Valencia. 
El que passa és que Irurita va ser detingut i va 
desaparèixer juntament amb el seu secretari, el 
sacerdot Marcos Goñi, que era nebot en segon 
grau. Per tant, aquestes restes que es van recu-
perar d’una fossa del cementiri de Montcada 
també podrien ser del secretari i que Irurita no 
hagués estat assassinat. 

Quins altres dubtes hi ha que realment 
fos assassinat el 1936? 

La quantitat de proves que hi ha que era viu 
durant tota la Guerra Civil. Va estar quatre me-
sos amagat a casa de la família Tort, al carrer del 
Call, a cinquanta metres del bisbat. Però a finals 
del 1936 és descobert causalment en un regis-
tre i se l’emporten detingut junt amb el secre-
tari i amb dos germans Tort. Tot i que suposa-
dament va ser assassinat poc dies després, du-
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rant tota guerra hi ha documentats cinc intents 
d’intercanvi de presoners republicans amb el 
“sacerdote Manuel Luis” que és com es va iden-
tificar Irurita quan el van detenir els anarquis-
tes. Un dels intents d’intercanvi és amb Carras-
co i Formiguera, intercanvis que veta el mateix 
Franco. També cal remarcar que el cardenal 
Gomà, que després de la guerra va anar als fu-
neral d’un bisbe que suposadament havia mort 
el 1936, a finals del 1938 hava explicat en una 
Conferència de bisbes metropolitans les gesti-
ons que s’estaven fent per alliberar-lo. 
  

DOCUMENTS QUE NO S’HAVIEN VIST MAI 

  
Vas dirigir els primers equips informatius 
de TV3, has treballat als principals mitjans 
de comunicació d’aquest país... per què ara 
t’has posat en aquesta història com a periodista 
i historiador però que no es dedica al tema 
religiós? 

Ho faig per la convicció que una societat avan-
çada, democràtica i lliure no pot tenir fantas-
mes amagats a l’armari. No té sentit que 85 anys 

després de la desaparició misteriosa del bisbe 
de Barcelona, la segona autoritat religiosa a Ca-
talunya, després del cardenal de Tarragona, no 
sapiguem encara que ha passat amb ell. En un 
moment en el que es parla de la salvaguarda la 
memòria històrica també hem de buscar la ve-
ritat històrica. Ni l’església ni la societat catala-
na ens podem permetre tenir aquesta desapari-
ció sense resoldre. 

Però ja s’havia estudiat molt el cas. 

Però hi ha documents que no s’havien vist mai. 
Hi ha qui diu que jo faig una nova tesi sobre 
l’Irurita. Ho nego. El que he fet és anar a una 
cinquantena d’arxius, remenar tot el que he 
trobat sobre el bisbe, i ho exposo en un llibre. 
És un recull de la documentació trobada. 

I aquesta recerca no s’havia fet fins ara per 
falta d’interès? Per falta de competència? 
Per obstrucció institucional? 

L’Església ha intentat fer-ho. Jubany deia que 
això calia airejar-ho. Ell va posar totes les facili-
tats i recursos. El que passa és que no va trobar 
la manera de fer-ho. No veig voluntat d’oculta-

ció. Però la situació ha portat que a dins de l’Es-
glésia hi hagi dues faccions amb dues versions. 
Una de les faccions bastant bel·ligerant i aferra-
da al “dogma” que el bisbe va ser afusellat la nit 
del 3 al 4 de desembre de 1936. Ja els hi pots 
aportar totes les proves que vulguis. Contra 
algú que ho té com un dogma de fe no hi ha 
possibilitat de fer-lo canviar de parer. Aques-
ta és una posició minoritària i després n’hi 
ha altra que veu claríssim que hi ha enigmes 
irresolts i tapats de mala manera. Són els qui 
busquen una alternativa perquè busquen un 
reconeixement de la veritat. Davant de la fal-
ta de dades només es feia la interpretació que 
podia semblar més lògica: que el 39 va sortir 
de Barcelona i va ser acollit a fora en algun lloc 
o monestir rodejat de silenci d’on no ha trans-
cendit res. Un lloc on Irurita s’hauria reclòs 
fins a la seva mort natural. 
  

“EL LLIBRE NO ÉS UNA TEORIA. ÉS UNA 
APORTACIÓ DE DADES NOVES” 

  
Però el 28 de gener amb els franquistes a 
Barcelona Irurita no estaria salvat? Un bisbe 
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reconegut en vida aquell dia a Barcelona 
pot acabar sent assassinat? 

Certament la pregunta és perquè aquell dia no 
va anar a la missa de la plaça Catalunya. El que 
apunto jo, i això no ho diu cap document, es 
que la raó estigui en el que recull el “Diari d’un 
anarquista” que va publicar Miquel Mir amb les 
notes d’un pistoler de la FAI. Allà explica que 
quan estaven a la txeca de Sant Elies un dels 
quatre detinguts al carrer del Call va oferir jo-
ies de l’Església a canvi de salvar la vida. I cons-
ti que no vull interpretar la mentalitat d’una 
persona en situació de guerra i amenaçada de 
mort. Però potser Irurita havia fet alguna cosa 
que no era presentable. 

L’altra interpretació seria que malgrat no ser 
afusellat ell continués controlat pels anarquis-
tes. Quan surt del bisbat i diu “no me compro-
metan” va amb altra persona que ningú identi-
fica. Es poden fer moltes suposicions, però no 
se sap qui era. 

El llibre aporta nova documentació 
que apunta la causa final de la seva mort. 
Què pots desvetllar sense que deixem 
de llegir el llibre? 

La clau que em dona la resolució del cas és un 
espia franquista que després de la guerra s’ha 
infiltrat en els sectors anarquistes exiliats a Pa-
ris. S’ha guanyat la confiança de personatges 
tant importants com Federica Montseny o 
Joan Garcia Oliver, que havien estat ministres 
de la República. Aquest espia informa en un 
document al cap de policia de Barcelona que el 
bisbe va ser assassinat per uns anarquistes du-
rant la retirada. 

Aquesta és més una explicació plausible 
perquè lliga tots els caps o perquè hi ha una 
documentació que ho acredita? No tenim 
proves del que va passar. 

Tenim aquest testimoni escrit d’un espia in-
filtrat. No és una teoria. El llibre és una apor-
tació de dades noves, de testimonis amb dos 
documents d’aquest espia a Paris que assegu-
ra que a través d’aquests contactes ha sabut 
que el bisbe havia estat assassinat per dos 
anarquistes. 

  
“L’ERROR D’ENTRADA ÉS HAVER PORTAT 
IRURITA A BARCELONA” 

El llibre no comença el 18 de juliol del 36 
sinó que repassa tota la biografia d’Irurita. 

Em semblava fonamental pintar el personatge 
amb la seva riquesa, contradiccions i evolució 
ideològica i personal. Entendre el personatge 
ajuda a entendre la seva actuació a Barcelona. 
Ell era un navarrès, amb l’euskera com a llen-
gua materna, amb una tradició carlina fèrria en 
la seva família. Quan arriba a Barcelona el 1930 
es troba que no coneix ningú. I es rodeja de car-
lins, la gent més afí ideològicament a ell. 

Un altre factor important és que el bisbe arri-
ba aquí durant la dictadura de Primo de Rive-
ra amb la missió de frenar el catalanisme que 
està augmentant fortament en aquesta època. 
Per Primo de Rivera aquest catalanisme està 
potenciat bàsicament pel clergat català Irurita 
arriba aquí per frenar-lo. Certament en aquell 
moment hi ha una forta empenta catalanis-
ta en el clergat, que no sintonitza gens amb el 
bisbe. Rodejat per carlins, amb pompa carlina, 
dona una mala imatge del bisbe en la societat i 
va perden reconeixement. 

Quan arriba la República la seva posició és 
d’acatament seguint les instruccions del nunci 
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Tedeschini, que demana que el clergat no es 
posi en política i sigui respectuós amb el nou 
ordenament. Però quan la República comença 
a prendre mesures contra l’Església les coses 
canvien. Llavors el bisbe no està només enfron-
tant amb els catalanistes sinó que també està 
enfrontat amb la República. I el 1936 impulsa la 
candidatura d’unitat de les dretes a Barcelona. 

Aquesta trajectòria també polaritza molt 
l’acceptació d’Iruita com a màrtir, abans fins 
i tot dels dubtes sobre la seva mort? 

És així. L’error d’entrada és haver portat l’Iru-
rita a Barcelona i haver-lo mantingut en una 
situació de canvi polític. Quan ell com a carlí 
s’enfronta a l’Estatut de Catalunya, no es crea la 
millor imatge i pateix tothom. Crec que pateix 
ell i fa patir els altres. 

  
LA FAMÍLIA TORT, UNA ALTRA VÍCTIMA 

  
A més de l’Irurita, els grans protagonistes 
del llibre, i que reculls en la dedicatòria inicial, 
són la família Tort. Amaguen el bisbe a casa 
seva amb el seu secretari i un grup de monges.  

Sí. Ara ja no queda ningú dels qui van conviure 
amb l’Irurita al carrer del Call però vaig poder 
parlar amb una de les filles Tort i altres famili-
ars. També va morir fa poc el nen que va néixer 
quan estaven amagats i que va batejar clandes-
tinament el bisbe i li van posar Manel. Després 
va ser jesuïta a les missions.   

Vaig aproximar-me a la família Tort amb molta 
precaució perquè entenia que anava a remoure 
un fet que era dolorós tot i haver passat més de 
80 anys. Més encara perquè són una víctima 
del no aclariment de la mort d’Irurita. Una fa-
mília que obre el cor al bisbe i que acaba amb 
dos membres assassinats mentre que el bisbe 
no mor. Això fa que la família sigui una gran 
víctima d’aquesta història. Quan el 1936 ma-
ten els germans Tort es queden sense les dues 
persones de la família, el pare i un tiet, que eren 
els qui portaven ingressos en aquella casa amb 
onze fills i els avis. Es mereixen una reverència 
aquesta família. 

Són una mostra de l’Església clandestina 
durant la Guerra Civil que potser es coneix poc. 

Es coneix poc. Jo en tenia referències però tam-
poc ho coneixia. Són gent que es jugava la vida, 

sobretot en els primers mesos de la Guerra. 
Tot canvia quan en els Fets de Maig del 1937 la 
CNT-FAI perd poder. Llavors, quan prenen més 
control els comunistes ells no tenen cap inte-
rès per matar capellans pel sol fet ser capellans 
com feien els anarquistes. La única cosa que 
els preocupava és que els capellans poguessin 
fer espionatge pels franquistes. Però durant el 
control del anarquistes va costar molt tirar en-
davant l’alliberament de capellans que no esta-
ven empresonats per cap delicte. La Generali-
tat es va atipar de fer passaports falsos per treu-
re del país gent perseguida per les seves idees 
i que vivien amagats per por que els matessin. 
La Generalitat va treure milers de persones per-
seguides i, en canvi, del bàndol franquista no hi 
va haver cap sortida d’aquest tipus. 

M’ha interessat explicar-ho en el llibre per do-
nar el context del que estava passant. Estic se-
gur que aquesta xarxa clandestina d’Església va 
intervenir més del que se sap en intentar treu-
re el bisbe i per ajudar-lo a amargar-se quan va 
deixar d’estar empresonat. Tinc la sospita que 
el van ajudar sobretot la xarxa dels caputxins. 
Hi ha indicis però no ho puc assegurar. 

jordi llisterri –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/josep-rafols-misteri-bisbe-irurita
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Dani Banegas: “Intento fer palesa la meva fe 
en cada cosa que faig, entre elles, escriure” 

En Daniel Banegas i Cuevas (Barcelona, 1971) 
és un autor de gènere fantàstic que viu a Gra-
nollers i té un estret vincle familiar amb Vallira-
na. És professor d’educació física en un institut, 
està casat i té dos fills. L’any 2010, va ser soci 
fundador de l’associació Esclavitud XXI con-
tra el tràfic de persones, vinculada a la comu-
nitat protestant, i ha exercit com a president 
d’aquesta ONG fins a l’any 2020. 

“La ficció t’ajuda a posar-te en la pell d’un altre”, 
explica Banegas en aquesta entrevista. Parlem 
amb ell sobre els seus llibres, la transmissió de 
valors i la fe. Reivindica l’ús del català en el món 
evangèlic. I escriu sobre monstres, criatures 
fantàstiques i la part més fosca de l’ésser humà. 
Però també escriu a partir de les seves pròpies 
vivències, del seu entorn, valors, conviccions i 
creences i, d’aquesta manera, convida als lec-
tors a una reflexió sobre la mateixa vida, mo-
ment i circumstàncies personals. 

D’on li ve la vocació d’escriure? 

Sempre m’ha agradat escriure. A l’escola, el meu 
dia més feliç era quan a classe de llengua tocava 
“redacció lliure”. En aquell moment, intentava 
plasmar la meva imaginació de forma escrita. 

https://www.esclavitudxxi.org/
https://blocs.xtec.cat/danibanegas


Dv, 23/04/2020 | Catalunya Religió | núm. 12114 | SANT JORDI

Després vaig escriure alguns articles a diversos 
diaris, i al final em vaig animar a publicar llibres. 
Ara intento estimular a la reflexió i transmetre 
valors a través dels meus escrits, siguin fantàs-
tics o de la vida real, alguns dels quals han estat 
guardonats en premis literaris d’àmbit local. 

Quin ha estat el procés darrere de cada llibre 
que ha escrit i quin és el missatge que tracta 
de comunicar a través de cadascun d’ells? 

Vaig escriure el primer capítol de Corazón de 
carne quan tenia catorze anys, on vaig voler 
fer protagonistes els meus companys de clas-
se. Però es va quedar en un calaix durant trenta 
anys, fins que vaig recuperar la relació amb els 
meus amics i vaig voler acabar la novel·la. El tí-
tol del llibre ve del llibre d’Ezequiel 36,26, on 
l’autor cita a Déu dient: “Us donaré un cor nou 
i posaré un esperit nou dins vostre; trauré de 
vosaltres aquest cor de pedra i us en donaré un 
de carn”. És una novel·la de vampirs en la qual 
es desenvolupen valors com l’amistat, el sacri-
fici o la lluita contra una naturalesa interior que 
no has escollit i on travessar un cor no és, ne-
cessàriament, la millor forma d’arribar a ell. 
Fantàstica incertesa és un recull d’històries 

i contes independents, alguns de fantàstics i 
d’altres de la vida real que aborden temes com 
la fe, les relacions familiars, la política, els drets 
humans o l’explotació sexual. Conté també El 
Txus, que és una especulació del que podria 
passar si Jesús hagués nascut ara a la nostra 
terra i hagués actuat d’una manera semblant a 
com ho va fer fa dos mil anys. Com reaccionari-
en tant creients com escèptics? 

Aullidos en Barcelona (Universo de Letras) és 
una novetat d’aquest Sant Jordi. És una conti-
nuació de Corazón de carne, però es pot llegir 
de manera independent. És més intensa, més 
fosca i més espiritual. S’hi poden trobar moltes 
reflexions sobre el sentit de la vida basades, so-
bretot, en el llibre d’Eclesiastès i en la persona 
de Jesús. Què passa quan el mal contra el qual 
vols lluitar el portes dintre? Això és el que tur-
menta l’Alain, que està fart d’haver-se de tancar 
cada nit de lluna plena durant trenta anys. I si 
decidís no controlar-se més i demostrar el que 
pot fer el monstre que porta dins? 

El fet d’escriure és, per a vostè, simplement 
una manera de transmetre un missatge o és 
també quelcom que forma part del que és? 

Tinc la sort de fer moltes coses que m’agraden, 
escriure és, evidentment, una d’elles. Però tam-
bé ho són fer esport, passejar, estar amb amics 
o veure una pel·lícula;  i la meva fe està integra-
da en tot allò que faig, no només en les qüesti-
ons que es podrien qualificar de religioses. Crec 
que la meva vida parla per si mateixa. Tant les 
coses bones com les dolentes que faig o pen-
so influencien la gent que m’envolta. Intento, 
doncs, fer palesa la meva fe en cada cosa que 
faig, entre elles, escriure. 

Com a creient, creu que la literatura pot ser 
una bona eina per transmetre l’evangeli?
Què té la ficció (en contraposició a l’assaig) 
que la pot fer més efectiva a l’hora 
de comunicar el missatge o els valors 
de l’evangeli? 

Crec que l’art en general és una bona via per 
emocionar, fer pensar i, per descomptat, trans-
metre l’evangeli. A qui no se li ha posat la pell 
de gallina escoltant una cançó o ha plorat ve-
ient una pel·lícula? Crec que la ficció t’ajuda a 
submergir-te en la vida d’un altre i et fa plan-
tejar coses perquè et posa davant dels dilemes 
que es poden trobar els personatges. L’assaig 

https://www.universodeletras.com/Aullidos-en-Barcelona.htm?fbclid=IwAR0D57S0bONsIZw3KOB29UIgbJE4niQIjmDzetKKm-V0_6gwj5iNOYjLJQg
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de vegades dona “receptes” una mica allunya-
des de les situacions reals i que moltes vegades 
es queden en un marc teòric, la ficció en canvi 
t’ajuda a posar-te en la pell d’un altre, a reflexi-
onar sobre la seva forma de pensar o actuar i a 
valorar què faries tu en una situació semblant.

Com veu el panorama literari en la comunitat 
evangèlica? 

De vegades una mica allunyat de la realitat o 
limitat només a la “faceta espiritual” reduint la 
relació amb Déu a l’estudi bíblic, l’oració o la llo-
ança. Déu té a veure amb tot el que faig i jo l’es-
tic glorificant quan faig la meva feina ben feta, 
quan em relaciono amb la meva família o quan 
em diverteixo. Una vegada em van plantejar la 
següent pregunta: “Quina és la diferència en-
tre la creació que va fer Déu i la que faríem els 
evangèlics?” La resposta és que la bellesa de 
la creació de Déu parla per si mateixa, mentre 
que pels evangèlics això no hauria estat suficient 
i hauríem posat un verset en cada pètal de cada 
flor. Per què no escriure sobre allò que més ens 
agrada i deixar que les coses parlin per si matei-
xes? El primer miracle de Jesús va ser transformar 
l’aigua en vi, nosaltres potser hauríem escollit un 
miracle més “espiritual” per impactar a més gent; 
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però l’evangeli diu que aquell senzill miracle que 
va fer possible que una festa continués va ser 
motiu perquè molts creguessin en ell. 

Quins autors del present, del passat, de dins 
o fora del món evangèlic han estat d’influència? 
Quins recomanaria per ajudar a entendre 
la importància de la literatura com a eina 
no sols per comunicar la fe, sinó també 
per enfortir-la? 

Els devocionals del Jaime Fernández m’han 
ajudat molt, les reflexions del Julián Mellado 
m’han fet pensar i plantejar-me coses. Pel que 
fa a la novel·la, em van impactar molt Tolkien, 
Bram Stoker, Mary Shelley, Ildefonso Falco-
nes o Carlos Ruiz Zafón entre d’altres. Estudi-
ar la història dels que han cregut com jo en el 
passat, m’ha ajudat a enfortir la meva identitat 
com a cristià. En aquest sentit, em va agradar 
mot Los hermanos españoles de Debora Al-
cock, que va servir de base per a la pel·lícula 
Llama en el viento. 

A part de la Bíblia i alguna traducció d’autors 
consagrats, a les llibreries evangèliques no 
trobem obres escrites en català. Dels seus llibres, 
Fantàstica incertesa és l’únic escrit 

en català. No hi ha públic, no hi ha interès 
editorial, no hi ha autors evangèlics interessats 
a escriure en català? 

En general, hi ha poc interès pel català en el 
món evangèlic. Jo m’he hagut d’enfrontar a 
molta gent, per exemple, pel sol fet de voler 
predicar en català. Els relats i contes els escric 
en català i, de moment, les novel·les en castellà 
(tot i que contenen diàlegs en català) perquè el 
primer capítol el vaig escriure en castellà quan 
era nen i volia respectar l’estil original, i perquè 
la meva correctora —amb la qui vaig fer el curs 
de novel·la— és madrilenya. Però sí que hi hau-
ria d’haver molta més presència del català tant 
parlat com escrit en el món evangèlic. 

El 2020 ha estat un any terrible. En molts 
sentits, la pandèmia ha estat i està sent 
una història de terror. Ha pensat a escriure 
un nou llibre a partir del que hem viscut 
arran de la Covid-19? 

La meva mare va morir de covid una setmana 
després de començar el confinament i jo m’hi 
vaig contagiar quan vaig anar a l’hospital a aco-
miadar-me d’ella. Va ser una situació molt dura i 
vaig escriure un relat en català al respecte amb el 

qual vaig guanyar el Premi Vila de Vallirana (for-
marà part del meu proper llibre de relats, de mo-
ment només ha estat publicat en anglès aprofi-
tant la traducció de Fantàstica incertesa a l’anglès). 

Quines lliçons ens deixa la pandèmia? 
Hi ha lloc per a l’esperança? 

Malgrat la duresa de perdre la meva mare i de 
passar tot aquell dolor sense poder tocar ningú, 
la meva relació amb els meus fills durant aquell 
període va ser molt entranyable i vaig poder 
reflexionar moltes coses també amb la meva 
dona. La pandèmia ens ha deixat grans lliçons 
de solidaritat, però també moltes de negligèn-
cia i d’errors a evitar. 

A pesar de tot, crec que sí que hi ha lloc per a 
l’esperança. Recordo els meus avis i pares expli-
cant històries entranyables de la seva infantesa 
i joventut tot i estar vivint en una guerra o post-
guerra en un context molt desfavorable i, mal-
grat això, van poder tirar endavant i viure una 
vida feliç. Així que com diuen: ens en sortirem! 

xavier memba–cr | llegir al web +  

https://www.filmaffinity.com/es/film894977.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/dani-banegas-intento-fer-palesa-meva-fe-en-cada
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Experts de la Facultat Pere Tarrés i de Càritas 
aborden els nous escenaris en salut mental 
arran de la pandèmia

Càritas i la Universitat Ramon Llull (URL) 2021 
aborden un dels reptes que ha d’afrontar la 
societat actual: la vulnerabilitat social que, so-
vint, acompanya les persones amb problemes 
de salut mental i que s’ha posat encara més de 
manifest en la crisi social derivada de la pandè-
mia causada per la Covid-19. Aquesta ha estat 
la temàtica central de la jornada, celebrada el 
14 d’abril i acollida virtualment per la Facultat 
d’Educació Social i Treball Social (FESTS) Pere 
Tarrés-URL. 

fundació pere tarrés | llegir al web +

Sistach: “Si es vol un treball pastoral conjunt 
són necessaris els sínodes i els concilis”

El cardenal i arquebisbe emèrit de Barcelona 
Lluís Martínez Sistach ha presentat aquest di-
marts dues novetats editorials, publicades per 
l’Editorial Claret. Es tracta dels llibres Evange-
litzar amb alegria les grans ciutats i Actualitat 
pastoral dels sínodes diocesans i concilis provin-
cials. Sistach va explicar durant la presentació 
que aquest llibre era fruit d’una intuïció que 
partia de l’experiència del Concili Provincial 
Tarraconense de 1995, i va manifestar que “si 
es vol un treball pastoral conjunt són necessa-
ris els sínodes i els concilis”. 

claret | llegir al web +

El Casal Loiola aprofundeix en les Preferències 
Apostòliques Universals

El Casal Loiola ha iniciat un cicle de xerrades 
sobre les Preferències Apostòliques Universals 
de la Companyia de Jesús. Durant les propers set-
manes, i a través de quatre sessions que s’oferiran 
online i obertes a tothom, el Casal Loiola presenta 
aquesta iniciativa que ajudarà a conèixer les qua-
tre àrees vitals a les quals la Companyia de Jesús 
ha decidit prestar especial atenció al llarg dels 
propers anys. Cadascuna de les sessions es dedi-
carà a una de les quatre Preferències Apostòliques 
i consistirà en una xerrada a càrrec d’una persona 
que ajudarà a conèixer i aprofundir en el tema. 

jesuïtes | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/experts-facultat-pere-tarres-caritas-aborden-nous 
https://www.claret.cat/ca/llibre/EVANGELITZAR-AMB-ALEGRIA-LES-GRANS-CIUTATS-849136350?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.claret.cat/ca/llibre/EVANGELITZAR-AMB-ALEGRIA-LES-GRANS-CIUTATS-849136350?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.claret.cat/ca/llibre/ACTUALITAT-PASTORAL-DELS-SINODES-DIOCESANS-I-CONCILIS-PROVINCIALS-849136295?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.claret.cat/ca/llibre/ACTUALITAT-PASTORAL-DELS-SINODES-DIOCESANS-I-CONCILIS-PROVINCIALS-849136295?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.claret.cat/ca/llibre/ACTUALITAT-PASTORAL-DELS-SINODES-DIOCESANS-I-CONCILIS-PROVINCIALS-849136295?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sistach-si-es-vol-treball-pastoral-conjunt-son 
https://www.jesuits.global/es/uap/
https://www.jesuits.global/es/uap/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/casal-loiola-aprofundeix-en-preferencies 
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El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, 
nou arquebisbe de Sevilla

Feia cinquanta anys que no passava. Un bisbe 
de Catalunya se’n va a fer les Espanyes. Aquest 
dissabte 17 d’abril la Santa Seu ha anunciat el 
nomenament de Josep Àngel Saiz Meneses 
com a nou arquebisbe de Sevilla. És una de les 
seus més destacades de l’església a Espanya, 
entre la quinzena de seus vacants o amb el bis-
be en espera de relleu que hi ha actualment. 

Saiz, de 64 anys, és bisbe des de fa vint anys i el 
2004 va ser nomenat per Joan Pau II primer bis-
be de la nova diòcesi de Terrassa, segregada del 
bisbat de Barcelona. Nascut a Cuenca, va traslla-
dar-se de petit a Barcelona. Va formar-se al Semi-
nari de Toledo però des del 1989 es va reintegrar 
al clergat de Barcelona. El cardenal Ricard Maria 
Carles el va promocionar en diversos càrrecs di-
ocesans i el 2001 va ser nomenat bisbe auxiliar. 

El nomenament és singular perquè feia dè-
cades que els bisbes provinent del clergat de 
Catalunya no eren promoguts a altres diòcesis. 
I menys a un arquebisbat com Sevilla amb tra-
dició històrica cardenalicia: és la seu espanyola 
que ha tingut més cardenals. Andalusia també 
és una de les zones amb més vitalitat i projec-
ció de l’Església espanyola. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/04/17/0232/00507.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/04/17/0232/00507.html
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Saiz ha estat nomenant administrador apostò-
lic i continuarà dirigint la diòcesi de Terrassa 
fins que entri oficialment a Sevilla, probable-
ment el 12 de juny. Llavors caldrà esperar si la 
Santa Seu nomena un nou administrador apos-
tòlic o deixa que l’esculli el Col·legi de Consultors 
del bisbat en espera que hi hagi nou bisbe. Un 
procés que acostuma a trigar al voltant d’un any. 

Aquest dissabte al matí, en roda de premsa al 
bisbat de Terrassa, el bisbe Saiz ha adreçat un 
missatge a la diòcesi de Sevilla i a qui n’ha estat 
fins ara arquebisbe, Juan José Asenjo i el seu 
antecessor, el cardenal Carlos Amigo. El bisbe 
auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau, i el vica-
ri general, Fidel Catalán, l’han acompanyat en 
aquesta compareixença. 

Bisbes catalans a Espanya 

Ramon Buxarraris és el darrer bisbe català, del 
clergat de Barcelona, que l’agost del 1971 va ser 
nomenat bisbe en una diòcesi de parla no cata-
lana, a Zamora i després promogut a Màlaga. El 
desembre del mateix any l’osonec Josep Maria 
Cases Deordal va ser nomenat bisbe de Cas-
telló. I el 1977 el solsoní Antoni Deig va anar a 

Menorca abans de tornar a Catalunya. Era l’èpo-
ca en la qual des de nunciatura s’estava culmi-
nant la renovació de l’episcopat espanyol hereu 
del franquisme. 

Des de llavors no hi hagut cap bisbe català fora 
de Catalunya. Per contra, en aquests 50 anys a 
Catalunya, especialment les darreres dècades, 
han estat nomenats: sis valencians, Carles, Pi-
ris, Salinas, Cortés, Giménez i Benavent; dos 
balears auxiliars de Barcelona, Taltavull i Va-
dell; i un aragonès de la Franja, Omella. 

Ara, amb el cardenal Joan Josep Omella a Cata-
lunya, membre de la Congregació vaticana que 
escull els bisbes i president de la Conferència 
Episcopal Espanyola, un bisbe de Catalunya 
torna a ser elegit per una seu important de l’Es-
glésia Espanyola. 

La tasca a Terrassa 

Durant la roda de premsa, Saiz ha adreçat un 
missatge de comiat a tota la diòcesi. Ha valorat 
com ha orientat la tasca al bisbat de Terrassa 
“per esdevenir una església que surt a l’encon-
tre de cada persona”. En concret, ha subratllat 

la creació del seminari: “en un moment en què 
es produïen fusions i unificacions era arriscat” i 
ha recordat: “He ordenat més capellans que els 
que s’han jubilat”. 

A més de potenciar la pastoral vocacional i ju-
venil, i l’ordenació de preveres, ha destacat que 
ha promogut peregrinacions diocesanes, la ca-
tequesi, el treball amb les escoles diocesanes, 
parroquials i religioses, i especialment ara, amb 
Càritas parroquial i diocesana. Una tasca que 
ha estat possible gràcies a que ha tingut “bons 
col·laboradors”. 

“Estem en uns temps complicats i difícils però 
hi ha aquests indicadors que revifen la nos-
tra esperança vers el futur”. I ha conclòs del 
seu pas pel Vallès Oriental i Vallès Occidental: 
“Aquests anys a Terrassa han estat una delícia 
per poder comptar amb la providència de Déu i 
la sinèrgia entre persones i institucions”. 

De cara a la nova etapa a Sevilla ha dit que hi 
aportarà l’actitud de servei. “La tasca de l’Es-
glésia és apassionant” i ha esmentat l’àmbit 
del primer anunci, la catequesi i la formació, 
així com l’acció caritativa i social. També ha re-

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/20210417-paraules-comiat-bisbe.pdf
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cordat l’esforç que demana el papa Francesc a 
viure “la col·legialitat i la sinodalitat” i a ser una 
Església en sortida. 

Primer bisbe de Terrassa 

Josep Àngel Saiz Meneses va néixer a Sisante 
(Cuenca) 1956, però abans de fer els 10 anys 
la seva família es va traslladar al barri de Sant 
Andreu de Barcelona. Va estar al seminari me-
nor de Barcelona i va estudiar psicologia a la 
Universitat de Barcelona però finalment va 
decidir fer la seva formació sacerdotal a Tole-
do. En aquella època era considerat un semi-
nari més tradicional que el de Barcelona. Va 
fer els estudis teològics a la Facultat de Teolo-
gia de Burgos. 

Va ser ordenat sacerdot a Toledo el 1984 i des-
prés de realitzar diverses activitats parroquials 
i d’acompanyament de grups diocesans, al cap 
de cinc va tornar a Barcelona. Va estar un breu 
període a Sant Andreu i després va ser destinar 

a Cerdanyola del Vallès, responsable també de 
la pastoral universitària de la UAB. Al mateix 
temps mantenia la participació en el Moviment 
Cursets de Cristiandat i va fer la tesina de llicèn-
cia sobre aquest grup a la Facultat de Teologia 
de Catalunya. 

L’any 2000 va ser l’any en que el cardenal Ri-
card Maria Carles, llavors arquebisbe de Barce-
lona, va sorprendre a tothom nomenant-lo se-
cretari general i canceller, renovant tot l’equip 
de col·laboradors més directes de l’arquebisbat 
que havia liderat el bisbe Joan Carrera. Un any 
després era nomenat bisbe auxiliar de Barcelo-
na. Va estar a totes les travesses per succeir el 
cardenal Carles a Barcelona, però el 2004 final-
ment es divideix la diòcesis i es creen els nous 
bisbats de Terrassa i Sant Feliu. Josep Àngel 
Saiz és el nou bisbe de Terrassa encarregat de 
posar en marxa una nova diòcesis des de zero. 

A Terrassa el més visible ha estat la creació d’un 
seminari propi en temps de sequera vocacio-

nal. Des d’allà no ha tingut una gran projecció 
pública ni ha protagonitzat cap polèmica, però 
ha anat estructurant un nou bisbat amb perfil 
propi diferenciant-se de Barcelona. Fa poques 
setmanes repassaven aquesta etapa amb una 
llarga entrevista amb el bisbe Saiz a Catalu-
nya Religió. 

Durant els darrers anys també s’ha guanyat la 
confiança de la resta de bisbes espanyols. En 
diversos mandats, ha estat elegit president de 
comissions episcopals i el 2017 va ser nomenat 
consiliari nacional del Moviment Cursets de 
Cristiandat. En el més significatiu és que en la 
darrera elecció de càrrecs de l’assemblea de la 
Conferència Episcopal Espanyola, el 2020, els 
bisbes el van escollir membre de la Comissió 
Executiva. És l’organisme de nou membres que 
porta més directament el dia a dia del Confe-
rència. Ara serà un dels bisbes destacats de l’es-
glésia a Espanya.  
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Felicitem el cardenal Omella 
(i aguaitem el mapa episcopal)

PER JORDI LLISTERRI
A LAETO ANIMO

Ja em perdonaran que primer de tot feliciti el 
cardenal Omella. El dimecres 21 d’abril va com-
plir els 75 anys. Per un bisbe és la data en la que 
ha de presentar la preceptiva renuncia al papa. 
Tot i això, i malgrat que també el juny el bisbe 
de Girona, Pardo, també compleix 75 anys, fins 
ara no s’albirava gaire moviment al mapa epis-
copal català a curt termini. 

Hi ha un precepte no escrit que diu que si no hi 
ha cap problema que ho justifiqui (o ganes de 
remoure el bisbe), a partir dels 75 anys és quan 
s’obre el procés de consultes per rellevar-lo. Un 
procés que es pot allargar sense problema un 
any o dos. Alhora, tothom dona per fet que al 

cardenal Omella almenys li queden tres anys per 
davant a Barcelona, quan finalitzi el seu mandat 
com a president de la Conferència Episcopal 
Espanyola, la primavera del 2024. Per tant, res 
feia preveure moviments al mapa català. A més, 
Omella està plenament en forma i està afron-
tant dos temes importants que si surten bé 
deixaran petjada. A Barcelona finalment s’ha 
agafat el toro per les banyes en el mapa parro-
quial. Després d’anys d’anar tirant de veta final-
ment algú ha posat sobre la taula la reorganit-
zació de l’actual dispersió de parròquies. Avui 
és una xarxa insostenible per manca d’efectius. 
No podem tenir les estructures de fa 50 anys. 
Malgrat el daltabaix i conflictes d’interessos 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/dialeg
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo
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personals que genera tocar-ho tot, caldrà fe-
licitar el cardenal Omella si resol aquest tema 
escoltant a tothom però també prenent decisi-
ons amb una visió global i de futur. Només per 
això ja passarà a la història. És un repte que s’ha 

de resoldre equilibrant el que surt al Google 
Maps amb una història secular. L’altre tema que 
Omella es proposa afrontar a tot Espanya és la 
reorganització dels seminaris, on a més d’un 
problema de manca d’efectius i candidats, tam-

bé s’arrossega un problema de línia pastoral. Hi 
ha seminaris on durant anys s’ha comès el greu 
error d’anar ordenant capellans sense filar mas-
sa prim per poder lluir una estadística brillant. 
Aquesta reestructuració s’haurà de traslladar 
a Catalunya, actualment amb tres seminaris: 
l’Interdiocesà, el de Barcelona i el de Terrassa. 
I no serà fàcil ni hi ha una solució clara. Els nú-
meros són febles, però caldria evitar un semi-
nari massa marcat pel pes d’una diòcesi com 
Barcelona, que aglutina un terç de la població 
catalana. Potser amb un nou bisbe a Terrassa, 
Omella tindrà més fàcil gestionar aquest tema 
cap a on el vulgui portar.     

Tornant al mapa episcopal, ara hi ha una quin-
zena de seus vacants o amb bisbes en edat de 
jubilació a Espanya. Per tant, res fa preveure cap 
pressa en el mapa català on, amb més o menys 
entusiasme, la majoria de bisbes estan en sin-
tonia amb el pas que marca el papa Francesc. 
O, com a mínim, no s’hi oposen, cosa que sí que 
passa en altres bisbats. Però el nomenament de 
Saiz Meneses com a arquebisbe de Sevilla can-
via una mica la situació. Ara a Catalunya tenim 
una diòcesi vacant, Terrassa, i si hi ha altres mo-
viments en la mateixa línia (Benavent a Valèn-
cia?) n’hi podria haver alguna més. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-terrassa-josep-angel-saiz-nou-arquebisbe-sevilla
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En el gràfic es poden veure tres “paquets” de 
bisbes. En blau els qui simplement els queda 
algun temps allà on estan: Omella (Barcelona), 
Pardo (Girona), Cortés (Sant Feliu), Giménez 
(Lleida) i Vives (Urgell). Caldrà veure si a Urgell 
per garantir un relleu tranquil al coprincipat an-
dorrà també s’opta per un bisbe coadjutor que 
acompanyi Vives els darrers anys del mandat, 
com es va fer en la successió de Martí Alanis. 

En taronja hi ha els bisbes que per edat tenen 
números per canviar de seu: Planellas (Tarra-
gona), Casanova (Vic) i Benavent (Tortosa). En 
el cas de Planellas ara el canvi està descartat 
perquè acaba d’arribar a Tarragona. Però en es-
pera de com quedi el mapa episcopal els pro-
pers anys encara seria candidat a succeir Ome-
lla. No avancem esdeveniments. 

Fem notar una vegada més el poc taronja que 
hi ha en el gràfic. És una mostra de com els 
darrers anys s’ha sabotejat la cantera de bisbes 
formats a Catalunya. Entre els bisbes catalans 
que per edat estan en disposició d’ocupar seus 
rellevants o per d’aquí tres o quatre anys ater-
rar a Barcelona només hi ha un capellà format 
a Tortosa (Casanova) i un a Girona (Planellas). I 
si voleu hi sumem Novell, format a Solsona. No-

més cal recordar que en el moment del relleu del 
cardenal Jubany hi havia sis o set bisbes catalans 
amb possibilitat de succeir-lo. Avui dos o tres. 

Aquí però, en color beix, hi entren els auxiliars. 
Cristau difícilment es mourà ja de Terrassa, i no 
és habitual que el bisbe auxiliar agafi el relleu. 
Però hi ha els tres auxiliars escollits per Omella 
(Gordo, Vilanova i Vadell) que tenen per davant 
un quart de segle de recorregut episcopal. Fer 
qualsevol especulació en aquest sentit és una 
temeritat. De fet, és una temeritat qualsevol es-
peculació sobre les successions episcopal. 

El cas de Novell, tot i que li queden més de 
vint anys de bisbe, seria un cas apart. Perquè 
ara sembla que només estan de moda els bis-
bes que són transparents o aparentment equi-
distants davant del tema nacional. No en va 
dissabte l’ABC de Sevilla destacava entre les 
virtuts episcopals de Saiz que era víctima “del 
acoso de los independentistas catalanes” men-
tre altres bisbes han “politizado las misas” (sic). 
En tot cas, el que serà molt important és si amb 
els nomenaments a quatre o cinc anys vista es 
refà la cantera de bisbes catalans i si, a més, es 
refà amb un perfil franciscà que perduri des-
prés de Francesc. També estaria bé (i això és 

només una opinió personal) equilibrar un cert 
arrelament al país. I també estaria bé pensar en 
la vida consagrada. Des de 1935 no es nomena 
un religiós bisbe d’una diòcesi catalana. Con-
cretament el felipó Huix a Lleida. 

Finalment, cal destacar que els darrers anys en 
l’únic sector en el que sembla realment opera-
tiu això dels Països Catalans és a l’Església ca-
tòlica, amb nomenaments amunt i avall de va-
lencians, balears i cardenals de la Franja. Si ha de 
ser així, el que estaria bé és que no sempre fos en 
la mateixa direcció, en direcció al Principat. Des 
de que fa 45 anys Deig va anar a Menorca, abans 
de tornar a Catalunya, no hi ha hagut cap bisbe 
format en els seminaris de Catalunya que hagi 
sortit fora del Principat. En el mateix període, 
aquí n’hem rebut nou: sis valencians, dos balears 
auxiliars de Barcelona, i un aragonès de la Franja. 

Agafeu tot això amb pinces perquè tot s’acaba 
decantant per factors molt imprevisibles. Si fos 
un procés més transparent potser no caldria 
tanta especulació. Però són les dades que avui 
per anar aguaitant el mapa episcopal català 
dels propers anys. 
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El desenvolupament humà i una reflexió 
encara sobre “Sàpiens”

PER JOSEP GALLIFA
A UNIVERSITAS

Sàpiens, una breu història de la humanitat (en 
l’original: una breu història del gènere humà), 
de Yuval Nohah Harari, publicada la prime-
ra edició el 2011, ha esdevingut un autèn-
tic “best seller”, del que s’han venut  més de 
15.000.000 de còpies, sense comptar que és 
part d’una trilogia d’èxit del mateix autor. Com 
que molta gent l’ha llegit i se’n ha parlat for-
ça, voldria en aquest temps de llibres comen-
tar-ne algun aspecte que em sembla prou re-
llevant i que, com que no s’ha tractat prou, no 
està de més recuperar-lo. 

Tot el llibre és un assaig històric-antropològic 
basat en un fet cabdal en el procés d’hominit-

zació: El llibre explica com fa uns 70.000 anys 
els Sapiens van experimentar una revolució 
cognitiva segons la que van poder “inventar his-
tòries”, mites que van permetre col.laborar entre 
desconeguts que tenien les mateixes narracions, 
la mateixa identitat col·lectiva. Així van poder 
formar grups més grans, van avançar tecnològi-
cament i aquest fet va permetre la seva expan-
sió per tot el planeta. Aquests grups van avançar 
des de l’estil de vida dels clans de subsistència 
als valors i sistemes organitzatius tribals. 

A partir d’aquí Harari recorre resumidament la 
història humana en la que hi veu algunes in-
novacions més, com la revolució científica o 

l’econòmica. Captiva l’estil narratiu fresc, el to 
divulgatiu i els freqüents exemples que pre-
senta perquè s’entenguin bé les seves interpre-
tacions. Explica en definitiva, d’una forma sen-
zilla i directa, com s’ha desenvolupat la civilit-
zació. Té també un punt audaç quan interpel.la 
el lector respecte dels sistemes de creences de 
la cultura liberal en la que vivim. Es a dir qües-
tiona el sistema de valors de la cultura occiden-
tal, contraposant-lo amb altres i preguntant-se 
si aquest sistema fa les persones més felices. 
Tanmateix aquesta desconstrucció no porta a 
revaloritzar les tradicions religioses i sapienci-
als, sinó a considerar-les totes des de la mateixa 
òptica de les “realitats imaginades”. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/dialeg
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/universitas
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Tot i que la antropologia de les “realitats imagi-
nades” vertebra tot el llibre, i això l’hi dona part 
del seu atractiu, Harari s’acaba desentenent de 
l’antropologia. És a dir té en compte la hominit-
zació (d’aquí el títol Sapiens) però es desentén 
de la humanització. Esdevé així un assagis-
ta-historiador més convencional quan en trac-
tar les revolucions agrícola, científica, indus-
trial, ja deixa de banda l’antropologia humana, 
com si en l’avenç de la humanitat només comp-
tessin els valors de clan o tribals de fa 70.000 
anys. Segur que hi ha en els humans una em-
premta antropològica d’aquells temps, però hi 
ha més que dubtes raonables que aquí s’acabi 
el desenvolupament humà. Es va acabar la ho-
minització però no la humanització! El que és 
prou interessant des del punt de vista de l’estil 
narratiu és que, com que l’autor és historiador, 
des de 70.000 anys cap aquí es desentén de 
l’antropologia, dedicant-se com a historiador a 
la història. No té perquè ser antropòleg, es clar, 
tanmateix l’impacte i originalitat del llibre està 
en que és un assaig també antropològic com el 
seu títol (Sàpiens) indica. 

Harari es despreocupa doncs d’explicar l’evo-
lució de l’antropologia humana i de la revolu-
ció de la consciència que van suposar les grans 

tradicions religioses, espirituals o sapiencials 
de les diferents cultures d’orient i occident. No-
més en considera l’aspecte de formar part de 
les “realitats imaginades” del seu model expli-
catiu. És legítim com a assaig, i es pot contra-ar-
gumentar que en escriure una història breu 
–com ja avisa en el títol– no ho ha de tractar tot. 

Tanmateix segurament el més ajustat a la reali-
tat del desenvolupament humà és que va caldre 
que passessin centenars d’anys, segurament 
mil·lennis, amb místics, profetes i savis de les 
diverses cultures humanes observant els cicles 
de la natura, de la vida i del firmament, per tal 
que la humanitat a poc a poc anés comprenent 
el seu lloc al Cosmos. Les històries gravades en 
pedra o pergamí no eren només unes “històries 
imaginades” sense més, com l’hi pot semblar a 
un historiador una mica escèptic, sinó l’avenç 
de la consciència humana. Poc a poc es va anar 
acumulant una saviesa, unes paraules, un “lo-
gos”, unes narracions que van anar configurant 
les diferents tradicions, en el cas de la cristia-
na aquestes narracions van esdevenir història 
viva en la persona de Jesucrist, com sabem. 

Així els valors de les col·lectivitats humanes i 
els seus imaginaris van evolucionar més enllà 

dels clans de subsistència o dels valors tribals 
que tan bé desenvolupa Harari. La psicologia 
humanista i la psicologia profunda i també les 
neurociències han vingut a donar suport a una 
visió més completa de l’antropologia huma-
na i del desenvolupament integral humà. Les 
capacitats simbòliques no són només un àmbit 
per exercir el poder i la manipulació dels grups 
humans, sinó també un àmbit de pau, allibera-
ment i felicitat. 

No vull pas treure mèrits a aquesta obra, prou 
simpàtica, i que situa al lector en una sana refle-
xió sobre la relativitat de sistemes polítics i  re-
corda que, si ens oblidem de la humanització, 
la humanitat pot fer regressions a sistemes més 
arcaics en l’exercici del poder i donar la benvin-
guda al retorn de la llei de Talió i a tota mena 
de totalitarismes, amb ben poca preocupació 
pel desenvolupament humà. Explicar el procés 
de la hominització però desentendre’s del pro-
cés d’humanització és consistent amb el post-
modernisme però pot portar, d’altra banda, 
a perspectives molt centrades en el poder i la 
dominació i finalment deshumanitzades com 
sembla que no descarta Harari. 
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Es busca mare

PER MARIA DEL MAR ALBAJAR
A DES DE SANT BENET

Es busca mare per un cos mort, un cadàver tor-
turat, burlat, escopit, crucificat. Es busca mare 
per acompanyar el dolor més inhumà, més cru-
el. Es busca mare per acompanyar les ferides 
obertes per la brutalitat humana, per rentar un 
rostre desfigurat brut de suor i de sang. Es bus-
ca mare per ungir el cos d’un home bo acusat i 
assassinat injustament.

Es busca mare capaç d’acompanyar el silenci 
del seu fill el dissabte sant, l’angoixa del sense 
sentit, capaç d’aguantar el menyspreu i les fal-
ses acusacions, i estar dreta, dempeus, a la creu.
Es busca mare capaç de deixar anar les legíti-
mes expectatives de venjança, i l’afany de con-

trol del què els altres puguin dir i pensar, per 
acompanyar el propi dolor, acompanyar una a 
una les pròpies ferides, transformant l’agulló 
de la violència en la força de la tendresa.

Es busca mare capaç d’alçar els ulls baixos camí 
del sepulcre i rebre l’anunci d’una vida nova. Es 
busca mare capaç de sortir del sepulcre i pro-
clamar la Resurrecció. Ara. Avui. Es busca mare, 
home o dona, capaç d’abraçar el món nou que 
ve en el cos mort del seu fill. Es busca mare 
capaç d’engendrar, amb Déu i amb altres ho-
mes i dones, la promesa de la nova humanitat.
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Vives defensa l’accés universal a les vacunes 
a la Cimera Iberoamericana

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Jo-
an-Enric Vives, ha participat als actes progra-
mats per inaugurar la XXVII Cimera Iberoameri-
cana de caps d’Estat i de govern que ha tingut lloc 
al Principat d’Andorra aquest dimecres i dijous. 

En el seu discurs, Vives ha defensat una políti-
ca basada en el “multilateralisme, que té avui 
en dia una forta dimensió i accent sanitari”. El 
prelat ha apel·lat a la fraternitat iberoamericana 
que, ha dit, “ha de sentir-se urgida a un com-
promís comú per la distribució solidària de les 
vacunes, especialment als països amb menys 
recursos”. L’arquebisbe d’Urgell ha reclamat 

que “l’accés, compra i distribució de vacunes a 
preus assequibles també sigui universal”. 

El dimecres el copríncep episcopal, juntament 
amb el cap de govern d’Andorra, Xavier Espot, 
va rebre amb els màxims honors al Centre de 
Congressos d’Andorra la Vella, els caps d’Estat 
i de govern: el rei d’Espanya, Felip VI; el presi-
dent de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; el 
president de República Dominicana, Luis Abi-
nader i el president de la República de Guate-
mala, Alejandro Giammattei, així com el presi-
dent de govern d’Espanya, Pedro Sánchez; 
el primer ministre de Portugal, António Luís 

Santos da Costa i la secretària general iberoa-
mericana, Rebeca Grynspan. 

Els caps d’Estat i de govern, acompanyats pel 
copríncep i pel cap de govern d’Andorra, van 
retre honors a la bandera i van passar revista 
a la policia de gala i posteriorment van ser in-
terpretats els himnes nacionals dels diferents 
països assistents a la cimera i el del Principat 
d’Andorra. 
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Sopars de la fam virtuals per afrontar 
injustícies cròniques 

L’Informe sobre l’Estat de la Seguretat Alimentà-
ria i Nutrició en el món publicat per la FAO l’any 
2020 posava de manifest que uns set-cents mili-
ons de persones passen gana, l’equivalent a qua-
si el nou per cent de la població mundial. 

La pandèmia de la Covid-19 ha agreujat unes 
desigualtats i una pobresa extrema que s’ha 
sumat a una altra gran pandèmia constant i 
global, la pandèmia de la fam. Mans Unides 
Tarragona proposa del 19 al 23 d’abril uns so-
pars de la fam en format virtual per seguir tre-
ballant per erradicar el virus de la fam als paï-
sos menys desenvolupats. 

Molts pobles d’arreu de Catalunya compten 
cada any amb la celebració de sopars de la fam. 
Uns sopars que serveixen per conscienciar la 
població de la situació d’altres països i alho-
ra recaptar diners per destinar-los a diferent 
projectes solidaris. Enguany, i amb motiu de 
les restriccions sanitàries per causa de la pan-
dèmia que vivim, han reformulat la proposta 
i han organitzat sopars de la fam virtuals que 
permetran fer donacions econòmiques vo-
luntàries per valor de dotze euros a través de 
compte corrent, Bizum o presencialment. 

http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html#chapter-1_1
http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html#chapter-1_1
https://www.mansunides.org/delegacion/tarragona
https://www.mansunides.org/delegacion/tarragona
https://www.mansunides.org/delegacion/tarragona/actividad/sopar-fam-virtual
https://www.mansunides.org/delegacion/tarragona/actividad/sopar-fam-virtual
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Aquesta primera setmana de sopars de la fam 
virtuals engloba sis muicipis de la comarca de 
l’Alt Camp que compten amb nou parròquies. 
Quatre d’elles, la de Figuerola del Camp, el Pla 
de Santa Maria, Cabra del Camp i el Pont d’Ar-
mentera destinaran les aportacions econòmi-
ques recollides a la promoció de mitjans de 
vida per a dones refugiades a Tel Aviv, Israel. 

Les parròquies de la ciutat de Valls i del muni-
cipi de Vallmoll destinaran el seu recapte a un 
altre projecte per avançar en la sostenibilitat 
agroalimentària de cinc municipis d’Hondures. 

I és que sota el lema contagia solidaritat per 
acabar amb la fam, Josep Clofent, voluntari de 
Mans Unides Tarragona, reconeix que avui dia 
els països desenvolupats tenen com a màxima 
preocupació en el 90% dels casos la pandèmia 
de la Covid-19, “i no és per a menys”. Malgrat 
tot, demana, “no oblidar que en molts països 
del món pateixen també pandèmies constants 
i globals com la fam, la pobresa, les desigualtats 
i les injustícies”. 

Des de Mans Unides creuen que “és urgent que 
una part del nostre esforç es dirigeixi a dotar 

aquestes persones dels recursos per afrontar 
aquesta crisi, que sumada a altres precarietats 
i injustícies cròniques, fan que aquestes pobla-
cions visquin amb un sofriment i una desespe-
ració permanents”. 

La setmana dels sopars de la fam virtuals que 
comença avui tindrà una segona rèplica en d’al-
tres parròquies el mes de maig. 

glòria barrete–cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sopars-fam-virtuals-afrontar-injusticies-croniques
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La Sagrada Família, a un pas de culminar 
la torre de la Mare de Déu 

Aquest dimarts, segons el pla d’obres del 2021 de 
la Junta Constructora de la Sagrada Família, co-
mença la construcció del fust o pinacle, peça in-
dispensable per poder coronar al desembre el ter-
minal de la torre de la Mare de Déu amb l’estel. El 
fust correspon a la part intermèdia del terminal de 
la torre. La seva forma és la d’un hiperboloide, que 
s’inicia en sis potes i que finalitza en tres puntes o 
braços de suport de l’estel lluminós. 

La Sagrada Família creix 11 metres 

A partir d’avui comença la col·locació, primer, 
de l’encofrat de fusta i, després, de l’armat de 
gran part del fust, que serà la peça de major 

longitud (10,80 metres) que s’ha pujat mai fins 
ara a la Sagrada Família i que farà arribar la torre 
fins als 127 metres d’alçària.  

A continuació, i en els mesos vinents, es formi-
gonarà la peça i es recobrirà amb el trencadís. 
Posteriorment s’acabarà el fust amb la col·loca-
ció de la peça prefabricada del terç superior i, al 
desembre, es culminarà la torre amb l’estel. 

Com serà el terminal de la torre de la Mare 
de Déu? 

Aquest terminal es compon específicament de 
tres parts: en primer lloc, i per ordre ascendent, 
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hi ha la corona. Es tracta d’un element fet de 
pedra i de 6 metres d’alçària que suporta dotze 
estrelles de forja. Les estrelles rodegen la part 
inferior del terminal de forma ascendent. 

El fust correspon a la part del mig del terminal 
i fa 18 metres d’alçària. Definit per la geometria 
d’un hiperboloide, acaba en tres braços que 
sostenen l’estrella. Tota la seva superfície exte-
rior és de trencadís de tons blancs i blaus. Amb 
els seus 18 metres d’alçària, el fust es construirà 
en formigó armat i es recobrirà amb trencadís 
de colors blaus i blancs.  

Per últim, l’estel és l’element final de la torre. Pel 
que fa a les seves dimensions, té un diàmetre 
de 7,5 metres i un total de dotze puntes. Totes 
les cares són de vidre texturat i està il·luminat 
des de dins. L’estel, l’estel del matí, és el símbol 
de la Mare de Déu com a mare de Jesús; fidel i 
protectora, guia vers Jesús, de dia i de nit. 

sagrada família | llegir al web +  Fotografies: Sagrada Família.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-pas-culminar-torre-mare-deu
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Fa 16 anys de l’elecció de Benet XVI
DM, 20/04/2021 | VATICAN NEWS 

En marxa el primer menjador social 
a Tarragona que ofereix sopars 
durant el Ramadà  
DC, 21/04/2021 | DIARI DE TARRAGONA 

El Call jueu de Girona es queda 
sense Josep Tarrés 
DC, 21/04/2021 | DIARI DE GIRONA 

Troben una làpida amb inscripcions, 
de l’antiga necròpoli jueva 
de Montjuïc  
DS, 17/04/2021 | EL NACIONAL 

La Catedral de Girona acollirà la 5a 
edició de la Consueta de Sant Jordi
DS, 17/04/2021 | DIARI DE GIRONA 

Investiguen l’assalt de joves a la 
façana de la Catedral de Tarragona
DJ, 22/04/2021 | DIARI DE TARRAGONA

Balaguer impulsa un Pla 
d’actuacions per protegir 
el monestir de Santa Maria 
de les Franqueses
DV, 23/04/2021 | LA MAÑANA 

El 500è aniversari de sant Ignasi 
impulsa la projecció de Manresa
DV, 23/04/2021 | LA VANGUARDIA

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-04/hace-16-anos-la-eleccion-de-benedicto-xvi.html
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/En-marcha-el-primer-comedor-social-en-Tarragona-que-ofrece-cenas-durante-el-Ramadan-20210420-0054.html
https://www.diaridegirona.cat/girona/2021/04/20/mor-poeta-activista-cultural-josep/1100924.html
https://www.elnacional.cat/ca/cultura/lapida-inscripcions-necropoli-jueva-montjuic_601517_102.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catedral-girona-acollira-5a-edicio-consueta-sant
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Investigan-el-asalto-de-jovenes-en-la-fachada-de-la-Catedral-20210421-0030.html
https://www.lamanyana.cat/balaguer-impulsa-un-pla-dactuacions-per-protegir-el-monestir-de-santa-maria-de-les-franqueses/
https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20210422/6990224/san-ignacio-marnresa-proyecto-aniversario.html
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