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Ja em perdonaran que en aquest moment co-
menci pel Codi de Dret Canònic. “Si per manca 
de ministre sagrat o una altra causa greu resulta 
impossible la participació en la celebració de la 
eucaristia és molt recomanable que els fidels 
prenguin part en una litúrgia de la Paraula (...) 
o dediquin un temps a l’oració personalment 
o en família, o si és oportú, en grups de famí-
lies (Cànon 1248.2)”. Em remarca aquest article 
una autoritat eclesiàstica davant del debat de 
si cal suspendre les misses o si s’hauria de fer 
una exempció general del precepte dominical. 
Les indicacions eclesiàstiques dels darrers dies 
són més recomanacions i crides al sentit comú 

que no pas ordres (tot i la fama de rigidesa que 
té l’Església). Primer sentit comú en les mesures 
higièniques. Després de les directives de dime-
cres de la Generalitat, sentit comú en evitar con-
centracions i mobilitat. I en tot moment, sentit 
comú per a la gent gran que és població de risc i 
que pot seguir la missa per la tele o la ràdio o que 
els fills els hi poden posar per internet.

Cal, doncs, deixar d’anar a missa? O suspen-
dre-les perquè la gent no hi vagi? El que cal, 
com també s’ha repetit aquests dies, és seguir 
les indicacions de les autoritats. Una resposta 
sensata l’han donat a Igualada. De manera co-

ordinada les parròquies i els temples dels religi-
osos oberts al culte han reorganitzat els horaris 
de culte per garantir l’oferta. Malauradament, 
per respectar les normes d’aforament d’un terç 
del recinte en el cas de la missa no cal patir gai-
re. Cal garantir la separació prudencial entre els 
assistents i assegurar la higiene del recinte.

És bo deixar les decisions pràctiques en mans 
de cada comunitat, sempre que atenguin les 
indicacions generals. Com també és bo, mentre 
no es decreti governativament el contrari, que 
en aquests moments d’angoixa i desconcert hi 
hagi la possibilitat d’assistir a una missa. Mirem 

No aneu a missa a escampar el coronavirus

PER JORDI LLISTERRI 
A LAETO ANIMO

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-igualada-coronavirus-pastoral
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vicariat-roma-eximeix-precepte-dominical
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo
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a Roma. Tot i que la diòcesi ha plantejat tan-
car tots els temples, finalment es mantindran 
oberts alguns centres parroquials on es pugui 
garantir la higiene. El vicari de Roma ha apel·lat 
a “el risc per les persones a sentir-se encara més 
isolats”. També caldria ser imaginatius pro-
posant o potenciant iniciatives de pregària o 
acompanyament virtual. A Itàlia proposen que 
el 19 de març a les 21 hores tothom resi alhora 
el rosari des de casa. Una iniciativa de pietat po-
pular que pot ajudar a acompanyar molta gent 
sola a casa.

Per ara, si no es decreta una tancament massiu 
a casa, crec que no cal una directiva per prohi-
bir les misses. La “causa greu” del Codi de Dret 
Canònic que eximeix del precepte dominical 
és més que evident que ja existeix. El precep-
te obliga si no existeix una raó seriosa per sal-
tar-se’l, i una epidèmia desconeguda és una 
causa ben greu. Encara més per gent gran molt 
més vulnerable al virus. No és el moment d’anar 
a missa per complir una rutina o un precepte es-
ternudant. Per tant, no cal angoixar-se si no es va 

a missa els propers diumenges però també està 
bé que hi hagi la possibilitat de qui ho necessiti, i 
que en la manera de fer-ho no posi en risc altres 
persones, hi pugui anar. La missa no és només 
un acte social. O, si arriba el cas, almenys mante-
nir oberts alguns temples. El que no cal és man-
tenir deu misses el cap de setmana a parròquies 
a pocs metres de distància.

Un factor per reorganitzar les misses també és 
que tenim molts capellans grans, que no cal 
exposar inútilment. Però ningú dubta de les 
excepcions de mobilitat que es fa de personal 
sanitari, de les forces de seguretat i protecció, 
dels transports... per garantir l’atenció, la se-
guretat i l’abastiment de la població. O dels 
mateixos periodistes perquè la gent estigui in-
formada. L’acompanyament espiritual, la visita 
als malalts, el confort a través dels sagraments, 
també és un servei que han de donar en aquest 
moments els capellans que poden fer-ho. Això 
és el que demanava aquest divendres el papa 
Francesc als capellans i que seria extensible a 
tots els cristians.

Des de fa uns dies es parla molt del testimoni 
dels cristians atenent o donant sepultura als 
leprosos o apestats durant l’edat mitjana sense 
por a morir en aquesta obra de misericòrdia. 
És cert, però estem en un altre escenari. És un 
gran testimoni, però ara hi ha el coneixement 
científic que ens diu que aquestes heroicitats 
també poden contribuir a l’expansió de les 
malalties infeccioses. I que fent un bé potser 
s’acabava empitjorant un mal. Els cristians po-
sen la vida en mans de Déu, però Déu també els 
dona recursos i enteniment per veure que és el 
més sensat.

Per això mateix, les parròquies han tancat el 
seus serveis i reunions, però s’estan organit-
zant per mantenir l’atenció a les persones sen-
se recursos. Càritas no tanca.

I també és el que en aquests moments s’espera 
de les comunitats religioses. Que no es tanquin 
les portes a allò que pot generar esperança i 
confiança.

jordi llisterri | llegir al web +  

https://www.vaticannews.va/es/papa-francisco/misa-santa-marta/2020-03/misa-homilia-santa-marta-papa-francisco-crisis-covid-19.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/no-aneu-missa-escampar-coronavirus-254990
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Dilluns, 12:30h. Entro a l’església i sec en un 
dels últims bancs. Miro i remiro nerviosa el 
recordatori del funeral i intento retrobar algun 
dels trets característics de l’actitud de fra Jau-
me. No m’agraden els enterraments, soc de 
llàgrima fàcil i reconec que el tema del dol i la 
mort em costa.

Comença la cerimònia i veig entrar tots els seus 
germans caputxins en processó. Tots en ordre, 
saben què han de fer a cada moment i quin és 
el ritme litúrgic de la cerimònia. Església plena. 
Miro fins on m’arriba la vista i observo la gent. 
És allà la seva família? I aquells joves del quart 
banc, com el van conèixer? Recordava les nos-

tres converses fra Jaume al final de la seva ma-
laltia? Va poder mirar les fotografies de la seva 
estimada Amazònia? El vaig arribar a conèixer, 
realment?

Mentre em qüestiono tot això la cerimònia 
continua de fons. Fra Eduard glossa qui era 
fra Jaume i em reconec en certs moments 
avergonyida per aguantar el riure amb certes 
expressions i records. Fra Eduard em fa recor-
dar el primer dia que vaig conèixer fra Jaume. 
Caminava amb certa dificultat i portava tirants 
que li sostenien els pantalons. Una samarreta 
publicitària completava el seu look. Gràcies per 
venir a casa, noia, em va dir! I així moltes altres 

El funeral

PER GLÒRIA BARRETE 
A EL BAIX CONTINU

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/baix-continu
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vegades. Jo anava a casa seva, al convent dels 
caputxins de Sarrià, i un any més tard hi torna-
va per acomiadar-lo, junt amb la seva família.

I de cop i volta ho vaig entendre. Presenciava 
el comiat sincer i agraït per la vida del Jaume al 
costat de tota la seva família, la de sang, la re-
ligiosa, i la d’aquells que ja ens hi sentíem una 
mica part. I després de copsar tot això la litúrgia 
de l’enterrament em va semblar menys freda, 
menys guionitzada i molt més personal. Con-
fesso que em vaig garratibar, físicament i men-
talment, quan vaig veure el cos present del Jau-
me dins el taüt obert, vestit amb el seu hàbit. 
Em va costar avançar pel passadís. 

Però alhora no sentia pressa perquè acabés 
aquella cerimònia. Volia allargar aquell senti-
ment de família. I va arribar el moment del final. 

Tancaven el taüt i el transportaven pel passadís 
central de l’església fins al cotxe. Un acte que 
havia vist en nombroses ocasions i en altres fu-
nerals, però allò va ser diferent. Els caputxins 
custodiaven el taüt, un taüt tan senzill i auster 
que em va semblar ben propi del Jaume. Ca-
minant, cantaven el Virolai. Caputxins joves i 
més grans, de Pompeia, Arenys de Mar, Sarrià 
o Igualada. Tots junts, en comitiva, i fra Jaume 
enmig d’ells. Em van caure les llàgrimes, i no de 
tristesa sinó de felicitat. Vaig entendre la sort 
que havia tingut de poder dir adéu al Jaume, 
al costat de tota la seva família, i sentir que la 
familiaritat caputxina era real, jo la vivia, i que 
els funerals ja no em semblaven tan tristos, ni 
freds, ni llargs.

glòria barrete | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/baix-continu/funeral-254466
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Fa temps que miro de fer apologia de la ne-
cessitat de secularitzar la Quaresma. Per raons 
evidents, les nostres societats occidentals han 
anat agafant cadascuna de les celebracions re-
ligioses i adaptant-les al calendari secular: el 
Nadal s’ha convertit en l’adoració al déu del 
consum; la Pasqua en una rendició al pecat de 
la gola; les Festes Majors, consagrades històri-
cament a la devoció pietosa dels patrons dels 
pobles, en l’entrega a una festa sense fi. I en al-
guns casos, podem arribar a afirmar que no se 
n’ha perdut el sentit del tot.

Ara bé, és evident que una societat capitalista 
com la nostra omplirà de nous significats no-

més allò que la beneficia -festa, desmesura, 
creixement- i rebutjarà i reduirà a la insignifi-
cança tot allò que pugui arribar a qüestionar-la. 
No ens enganyem, la Quaresma, ni és sexy ni 
farà guanyar diners a ningú. Per això podria 
convertir-se en una poderosa arma de combat.

Com ens recorden sovint profetes contempo-
ranis com Jorge Riechmann, el decreixement 
arribarà, sigui voluntàriament o a la força. I po-
sats a escollir, i pel bé dels que sempre acaben 
pagant-ne els plats trencats, millor que sigui 
per les bones. Però és aquí on sorgeix la gran 
pregunta: ¿quina pulsió podrà acompanyar la 
necessària transició que s’imposa cap a un es-

Coronavirus: una oportunitat 
per a secularitzar la Quaresma

XAVIER CASANOVAS 
AL BLOG DE CRISTIANISME I JUSTÍCIA

https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2016/03/21/la-necesidad-de-una-cuaresma-laica
https://www.cristianismeijusticia.net/despertem-propostes-un-humanisme-descentrat
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til de vida desaccelerat i no compulsiu? ¿Quina 
voluntat serà capaç de negar-se a voler més, 
tenir més, córrer més i no ser percebuda com 
una extravagància? ¿Quin sentit ascètic no serà 
viscut com una limitació imposada d’un desig 
insaciable? En societats secularitzades, on la 
Quaresma, que no és ni més ni menys que la 
preparació del cos i l’esperit per a poder fer-se 
conscient del que és una vida autèntica, té cada 
cop menys adeptes, ¿trobarem una versió se-
cular que ens impulsi a opcions de vida (ni 
que sigui durant una temporadeta a l’any) no 
autodestructives?

Doncs com sembla que aquesta reflexió arriba 
tard o no ha volgut ser escoltada abans, el que 
podria haver estat voluntàriament, ara serà per 
la força. La situació creada pel coronavirus n’és 
l’exemple paradigmàtic. Està obligant als go-
verns a mesures dràstiques de confinament. 

Voldria imaginar que de manera necessària, tot 
i que hi ha qui legítimament especula amb doc-
trines del xoc i estats d’excepció permanents. 
Aturada de la vida laboral i escolar, cancel·lació 
de vols i viatges, i com a conseqüència d’això 
una economia en caiguda lliure, activitat pro-
ductiva estancada,… No és exactament això el 
que vindria a ser una Quaresma inevitable?

Ara que ens hi hem vist obligats, fem de la 
necessitat virtut i pensem de quina manera, 
viure amb menys, buscar el silenci, l’aturada, 
el decreixement (amb el consegüent impacte 
positiu a nivell ambiental) podria ser també 
una opció vital vàlida, i probablement la úni-
ca possible. Podríem, a partir de l’any vinent, 
tot recordant l’aprenentatge que haurà signi-
ficat aquesta crisi del coronavirus, i que tard 
o d’hora acabarà, reconèixer que per unes set-
manes vam obrir els ulls i se’ns va fer evident 

-perquè ho havíem oblidat, i sense memòria el 
progrés no són més que runes que deixem en-
rere que diria Benjamin- que el nostre horitzó 
és finit, que no som realitat virtual sinó cos físic 
que pateix i s’esgotà, que no hi ha futur sense 
un present conscient dels seus límits i que la 
pitjor de les temptacions que tenim com a és-
sers humans són la desmesura i el miratge del 
domini total. Perquè recordem-ho: som pols, i 
en pols ens convertirem.

Si la Quaresma cristiana culmina amb l’ale-
gria de la Pasqua, aquesta quaresma secular i 
forçada ens portarà, clarament, cap al goig de 
la vida solidària i austera, respectuosa amb la 
natura, una vida humil i sòbria que és condi-
ció de possibilitat i garantia d’una vida plena.

xavier casanovas | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/cristianisme-justicia/coronavirus-oportunitat-secularitzar-quaresma-254594
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L’olor del rostit envaïa la casa mentre el pare 
acabava de preparar l’aperitiu a la cuina, i la 
mare i jo discutíem – com cada diumenge - so-
bre quines estovalles posar a taula per ressaltar 
la importància de poder seure al seu voltant. 
Aquest record d’infantesa se’m fa present so-
vint i em serveix per a reforçar la imatge que 
avui en dia tenim de la taula com a element 
integrador i central en la litúrgia de tantes cre-
ences distintes.

La taula ens convoca a tots, família i amics, 
grans i petits, coneguts i desconeguts. Taules 
quadrades, ovalades o rodones; de fusta, de vi-
dre o de ferro... què més donen la seva forma 

geomètrica o composició material, en qual-
sevol dels casos tots ens hi hauríem de sentir 
convidats. Però no ha estat així al llarg de la 
història de la humanitat, per desgràcia no hem 
escarmentat ni après la lliçó, i seguim negant el 
seient i el plat a taula a molts éssers humans. 
A milions de persones excloses per les més di-
verses raons; a tots els migrants i refugiats que 
s’estavellen contra el mur de les nostres pors i 
covardies. Que potser no són els nostres ger-
mans?

La fam i la misèria, la guerra, les malalties, el 
canvi climàtic que provoca més catàstrofes na-
turals, les diferències culturals i religioses... els 

L’altar de la vida

ANNA-BEL CARBONELL 
A SINI

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/sini


Dv, 13/03/2020 | Catalunya Religió | núm. 7410 | PANORÀMICA

han allunyat de les seves taules particulars o 
col·lectives i ara clamen per seure al nostre cos-
tat. Mirant figuradament aquesta taula, aquest 
altar on a diari descansem tot allò que som, no 
puc deixar de plantejar-me si realment ens cre-
iem que ens hauria d’aplegar a tots. 

“Les forces es refan en torn la taula”, diu la can-
çó. On la paraula i l’escolta van de la mà. On l’odi 
i la rancúnia donen pas al perdó, i la reconcili-
ació fa retrobar-nos en el camí. Una Taula que 
és l’altar de la vida on estem tots convidats i 
hi hauríem de trobar el nostre lloc. És l’altar 
de l’agermanament, de la compassió i la mi-
sericòrdia, de l’ofrena i la donació sense límits, 
del compatir el que som i el que tenim, el que 
somniem i el que vivim, les nostres pors i les 
nostres inseguretats. L’altar de la vida, de la 
tendresa i l’amor incondicional. 

Si continuem llençant la dignitat humana con-
tra murs i fronteres, humiliant a tots els qui 
considerem diferents, sols aconseguirem gene-
rar nous odis i incomprensions, impossibilitant 
l’entesa entre comunitats i pobles, foragitant 
la convivència en aquesta casa comuna que és 
la terra. La humanitat necessita reconciliar-se 
amb si mateixa, reconstruir-se i reconèixer-se 
en cada persona.

Com diu en J. Tolentino en el seu llibre Elogi de 
la Set, “la humanitat necessita ser abraçada” en 
aquest altar de la vida i recuperar la seva dig-
nitat vessant el bàlsam de l’amor sobre tantes 
ferides obertes.

anna-bel carbonell rios | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/sini/altar-vida-254610
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Just en aquests dies el món cristià (Orient i Oc-
cident) ha entrat en plena Quaresma. Aquesta 
quarantena (quaranta dies) ens porta a la refle-
xió del què significa entrar en el “desert” i fer 
abstinència de món, per copsar la seva trans-
cendència.

En aquest temps, tal com diu Alexander Sch-
memann és un viatge espiritual, i el seu destí 
és la Pasqua, la “Festa de les festes”, és la pre-
paració de l’acompliment de la Pasqua figura-
tiva. Hem, doncs, de començar per intentar 
comprendre aquesta relació entre la Quaresma 
i la Pasqua, ja que, aquesta, revela alguna cosa 
molt especial, en quant a la nostra fe i a la nos-

tra vida cristiana. El sentit de la Crucifixió i de la 
Resurrecció. És el pas de la Mort a la Vida.

La Tradició de l’Església ens dona una “ruta” a 
seguir. El seu acompliment dependrà de la nos-
tra voluntat, d’aquella voluntat que ens revela 
el relat bíblic, d’aquell home que sent baix d’es-
tatura, volia veure el Crist que passava i com 
que la multitud no el deixava es pujà a un sicò-
mor per poder-lo veure; i el Crist el veié i a la tar-
da el “visità” a casa seva. L’inici d’aquest temps 
està significat en aquesta figura de Zaqueu que 
representa el desig de Déu. Sense aquesta pre-
missa no podem iniciar-nos en el camí que ens 
duu a la veritable Pasqua del Senyor.

Quaranta dies fent camí

MARIA ROSA OCAÑA 
A NADIEZDHA 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
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En la Tradició de les esglésies ortodoxes, du-
rant aquest període està ple de lectures i pre-
gàries recomanades, com són entre d’altres la 
lectura del Cànon de Sant Andreu de Creta, o 
l’escala de Sant Joan Clímac, monjo del Sinaí. 
Entre tots els himnes i oracions d’aquest temps 
es troba una que hom pot anomenar “l’Oració 
de Quaresma”. La tradició l’atribueix a un dels 
grans mestres de la vida espiritual: Sant Efrem, 
el siríac:

“Senyor i Mestre de la meva vida.
no m’abandoneu a l’esperit de peresa,
de dominació i de paraula vana:
doneu al vostre servidor/a,
un esperit d’integritat, d’humilitat,
de paciència i de caritat.
Sí, Senyor i Rei,
concediu-me veure’m les faltes
i no jutjar el meu germà,

Vós que sou beneït pels segles dels segles. 
Amén. “

Mentre es recita aquesta pregària es fan unes 
prosternacions a terra, clergues i tot el poble, 
allà present. Des d’aquestes línies desitgem un 
bon camí de preparació per a tot pelegrí que 
s’endinsa en la transcendència divina.

I també aprofito per agrair l’oportunitat que 
se’m dona per incorporar-me al blog de Catalu-
nya-Religió, que és un portal obert a una sim-
fonia que esperem que en el seu conjunt i di-
versitat doni la nota d’una gran harmonia, amb 
l’esperança d’aportar un gra de sorra en aquest 
vast i ampli mitjà de comunicació. Per molts 
anys i gràcies!

maria rosa ocaña | llegir al web +  
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Els bisbats i els principals centres de culte i pe-
legrinatge catalans coincideixen en les indica-
cions pastorals que estan donant per fer front 
a la situació generada pel coronavirus. Mentre 
les autoritats no disposin una altra cosa, es 
mantenen les misses i els temples oberts, però 
sempre complint les indicacions de no superar 
un terç la capacitat de l’Església per garantir 
una separació entre els fidels. En el cas d’Iguala-
da, la zona més afectada, amb aquesta finalitat 
s’han reordenat coordinadament els horaris les 
misses de les parròquies i dels centres oberts al 
culte dels religiosos.

La majoria de comunicats dels bisbats insistei-
xen en la necessitat de mantenir l’atenció pas-

toral a totes les persones més necessitades, es-
pecialment als malalts. Es demana als capellans 
i agents de pastoral que ho facin seguint totes 
les mesures higièniques de protecció necessà-
ries. El que s’ha suspès és tot tipus de reunions 
i activitats com la catequesi. També la majoria 
d’entitats han suspès els actes previstos per als 
propers dies.

També s’han reiterat les recomanacions higiè-
niques ja anunciades com retirar l’aigua benei-
ta de les piques, eliminar el contacte físic en el 
gest de la pau, substituir les mostres de devoció 
a les imatges evitant el contacte físic, i donar la 
comunió a la mà. A la gent gran o amb més risc, 
se’ls convida a seguir les oficis religiosos a tra-

Misses reduïdes, atenció pastoral 
i suspensió d’activitats

https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-igualada-coronavirus-pastoral
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-igualada-coronavirus-pastoral
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vives-sobre-coronavirus-mantenir-obertes-esglesies
https://www.catalunyareligio.cat/esdeveniments
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vés dels mitjans de comunicació. En la majoria 
de comunicats també es transmet un missatge 
de serenitat i es convida a la pregària en aquest 
moment de desconcert. Alguns bisbats han 
suggerit pregàries per a les misses desitjant la 
recuperació dels malalts, encoratjant la tasca 
dels científics, personal mèdic, d’infermeria i 
responsables sanitaris, recordant els difunts i 
demanant que es trobi ben aviat el remei per 
combatre aquest mal.

En tots els casos, s’indica que les recomanaci-
ons estan subjectes a les indicacions que vagin 
donant les autoritats sanitàries.

Comunicats i recomanacions:

-Arquebisbat de Barcelona

-Arquebisbat de Tarragona

-Bisbat de Terrassa

-Bisbat de Sant Feliu

-Bisbat de Girona

-Bisbat de Lleida

-Bisbat de Tortosa

-Bisbat d’Urgell

-Bisbat de Vic
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https://esglesia.barcelona/actualitat/sobre-el-coronavirus/
https://esglesia.barcelona/actualitat/sobre-el-coronavirus/
https://www.arquebisbattarragona.cat/news/nota-de-larquebisbat-de-tarragona-davant-lalerta-sanitaria-pel-coronavirus-covid19/
https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/actualitat/noticies/nota-de-premsa-dels-bisbat-de-terrassa-davant-la-crisi-produida-per-la-pandemia-del-coronavirus
https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/actualitat/noticies/nota-de-premsa-dels-bisbat-de-terrassa-davant-la-crisi-produida-per-la-pandemia-del-coronavirus
https://www.bisbatsantfeliu.cat/noticia.php?id=1680
https://www.bisbatsantfeliu.cat/noticia.php?id=1680
http://www.bisbatgirona.cat/ca/noticies/15364-comunicat-del-bisbat-de-girona-en-relacio-al-.html
http://www.bisbatgirona.cat/ca/noticies/15364-comunicat-del-bisbat-de-girona-en-relacio-al-.html
http://www.bisbatlleida.org/ca/content/nota-del-bisbe-salvador-sobre-el-coronavirus
http://www.bisbatlleida.org/ca/content/nota-del-bisbe-salvador-sobre-el-coronavirus
https://bisbattortosa.org/wp-content/uploads/2020/03/Orientacons-coronavirus-a-12-de-març-de-2020.pdf
https://bisbattortosa.org/wp-content/uploads/2020/03/Orientacons-coronavirus-a-12-de-març-de-2020.pdf
https://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies-bisbat-urgell/noticies-2020/11120-carta-de-l-arquebisbe-joan-enric-als-preveres-i-diaques-d-urgell
https://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies-bisbat-urgell/noticies-2020/11120-carta-de-l-arquebisbe-joan-enric-als-preveres-i-diaques-d-urgell
https://www.bisbatvic.org/ca/noticia/comunicat-del-bisbat-de-vic-en-relacio-la-crisi-sanitaria-actual
https://www.bisbatvic.org/ca/noticia/comunicat-del-bisbat-de-vic-en-relacio-la-crisi-sanitaria-actual
https://www.catalunyareligio.cat/ca/misses-reduides-atencio-pastoral-coronavirus 
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Retirar l’aigua beneïda, oferir un gest de pau al-
ternatiu a l’abraçada o a donar-se la mà, rentar-se 
les mans abans i després de donar la comunió, o 
no tocar ni besar imatges. Aquestes són les me-
sures recomanades per la Conferència Episcopal 
Espanyola davant el coronavirus i vigents a dia 
d’avui. A mesura que va avançant l’epidèmia i 
el nombre de casos positius augmenta, alguns 
bisbats i diòcesis han anat adaptant les mesures 
per altres més concretes i restrictives. A Itàlia, on 
el país viu un confinament forçós i generalitzat, 
s’han suprimit des de fa dies les misses i funerals. 
Aquest dimarts s’ha tancat la basílica de Sant 
Pere i la plaça i ja fa dies que el papa Francesc 
ofereix les misses a través d’streaming. Es poden 
arribar a suprimir les misses a Catalunya?

Ara per ara no, afirma Norbert Miracle, vice-
secretari de la Conferència Episcopal Tarraco-
nense, tot i que alguns bisbats ja comencen a 
prendre mesures i, per exemple, la trobada de 
mestres de religió que s’havia de celebrar a An-
dorra s’ha anul·lat. “No era ni prudent ni oportú 
fer aquesta trobada”. La situació d’Itàlia el 29 de 
febrer, recorda Miracle, “era bastant semblant a 
la situació d’Espanya avui”. Amb tot, reconeix, 
que a Espanya la contenció del virus pot fer-se 

Norbert Miracle sobre el Coronavirus: 
“L’Església no deixarà d’atendre els malalts”

https://conferenciaepiscopal.es/indicaciones-de-la-cee-ante-el-coronavirus/
https://conferenciaepiscopal.es/indicaciones-de-la-cee-ante-el-coronavirus/
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millor i més ràpid i no arribar a les mesures ex-
tremes que han pres a Itàlia. “Aquí no hi ha res 
tancat”. Es tracta, afirma, d’anar en consonàn-
cia a les mesures i directrius de les autoritats 
sanitàries del país. 

Aquest dimecres al matí la Generalitat ha anun-
ciat com nova mesura que se suspenen les ac-
tivitats col·lectives superiors a 1.000 persones 
en espais oberts o tancats. Això no afecta a cap 
missa habitual que se celebra els caps de setma-
na a Catalunya. Grans temples com La Sagrada 
Família l’aforament disponible per a les misses 
no arriba a mil persones. O la Basílica de Mont-
serrat té 400 seients. Les noves mesures de la 
Generalitat també preveuen que en les activi-
tats de menys de 1.000 persones (esportives, 
culturals, oci, religioses...) en espais oberts o tan-
cats, sols se’n podrà ocupar com a màxim un terç 
de l’aforament. Això si que pot obligar a limitar 
l’aforament en algun temple més concorregut 
el cap de setmana. Per prevenció, també s’estan 
suspenen algunes activitats i trobades eclesials 
dels propers dies, com trobades dels moviments 
de lleure o celebracions familiars i juvenils de 
Setmana Santa. Però amb les indicacions actu-
als de les autoritats sanitàries, “ningú es quedarà 

sense poder anar missa”, ha dit mossèn Miracle. 
Confirma que a nivell de Conferència Episcopal 
Tarraconense cada bisbat ha anat adaptant-se, i 
per exemple, en el seu cas, ell mateix va decidir 
diumenge retirar l’aigua beneïda de les piques, 
“per sentit comú”, explica.

El portaveu de la Tarraconense veu en el mis-
satge del president del Col·legi de Metges de 
Barcelona, el doctor Jaume Padrós, un model 
a seguir. “És una actitud bona i amb seny”. Pa-
drós expressa les “tres p”, protegir-nos nosal-
tres, protegir el personal sanitari, i protegir els 
més febles. “Amb aquestes tres pes em sento 
molt còmode”, explica Miracle, “sobretot amb 
la de protegir els més febles”. Reconeix que 
l’Església “no anirà per lliure en les disposici-
ons”, però que l’únic que no deixaran de fer els 
preveres “és atendre els malalts que ho dema-
nin”, això ha de quedar molt clar, ha recone-
gut. “Els preveres continuarem acudint a aten-
dre tots els malalts que demanin la presència 
d’un prevere”. Aquesta és una missió, afirma, 
que hagi el que hagi, “no hem de deixar de fer, 
amb totes les precaucions, evidentment, però 
hi anirem, com hem fet sempre, amb altres ti-
pus de malalties”.

I si un col·lectiu és feble amb aquesta pan-
dèmia és el col·lectiu de la gent gran. Miracle 
explica que en aquests moments els ancians 
“poden quedar desconsolats i desatesos si no 
hi ha gent que els visita, i també hem de vetllar 
perquè això no passi”.

Aquest dimarts s’ha fet públic el primer cas 
d’un capellà afectat a Barcelona. L’arquebisbat 
ha comunicat que el rector de les parròquies de 
Sant Sebastià i Santa Maria Magdalena, al barri 
del Verdum de Barcelona, ha donat positiu de 
COVID-19. Per això està ingressat en un cen-
tre hospitalari i les persones que hi han tingut 
contacte directe, tot i que no presenten símpto-
mes, resten amb seguiment mèdic a casa seva 
per precaució. 

D’altra banda, la Junta constructora de la Sagra-
da Família també ha anunciat mesures de pre-
venció. A partir de dijous es reduirà l’aforament 
a la Basílica a un màxim de 1.000 persones si-
multàniament i, seguint les mesures dictades 
per la Generalitat, s’han ajornat, fins a nova data, 
els concerts de Mans Unides i de Setmana Santa.

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://twitter.com/gencat/status/1237703114788126722
https://twitter.com/gencat/status/1237703114788126722
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Dv, 13/03/2020 | Catalunya Religió | núm. 7417 | CORONAVIRUS

L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, ha 
adreçat una carta a tots els capellans i diaques 
d’Urgell per encoratjar-los a mantenir la seva 
activitat pastoral i d’acompanyament, respec-
tant totes les precaucions possibles: “Hem de 
mantenir obertes les esglésies, pregar en les 
epidèmies i ajudar a pregar i ser propers als qui 
sofreixen i passen per l’angoixa de la malaltia.

Vives convida a no “deixar-se endur per les pors 
o per comportaments col·lectius desproporcio-
nats”. Confia en què cada mossèn i cada diaca 
“ja en sereu responsables i trobareu el criteri 
adequat” per establir les mesures concretes per 
seguir les normes que dicten les autoritats.

En aquests moments, l’arquebisbe demana al 
clergat diocesà que “sostingueu els malalts, an-
cians i famílies, així com les persones més an-
goixades” i que “visiteu i no deixeu de portar 
la comunió i els sagraments de Vida a ancians i 
malalts”. També que “tingueu les esglésies ober-
tes, que les persones puguin venir lliurement al 
culte que els donarà suport i fortalesa”.

“Les comunitats i els nostres pobles ens neces-
siten molt” conclou recordant que cal extremar 
les precaucions adients.

Vives sobre el Coronavirus: 
“Hem de mantenir obertes les esglésies”

https://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies-bisbat-urgell/noticies-2020/11120-carta-de-l-arquebisbe-joan-enric-als-preveres-i-diaques-d-urgell
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D’altra banda, l’arquebisbat de Tarragona o el 
bisbat de Lleida són alguns dels bisbats que 
també han publicat les recomanacions per pre-
venir l’extensió de la infecció en les activitats 
pastorals. Tots els bisbats es remeten a les indi-
cacions de la autoritats sanitàries. 

Carta de l’Arquebisbe Joan-Enric 
als preveres i diaques d’Urgell

Amb data 11 de març, l’Arquebisbe d’Urgell Jo-
an-Enric Vives ha enviat aquesta Carta a tots 
els preveres i diaques d’Urgell davant l’expan-
sió del coronavirus Covid-19 i indicant l’atenció 
pastoral convenient en el Bisbat d’Urgell:

“Benvolguts Mossens,

Sóc dels que penso que de cap manera ens hem 
de deixar endur per les pors o per comporta-
ments col·lectius desproporcionats, i menys 
els cristians que hem de mantenir obertes les 
esglésies, pregar en les epidèmies i ajudar a 
pregar i ser propers als qui sofreixen i passen 
per l’angoixa de la malaltia. Però davant el crei-
xement de casos d’infecció pel coronavirus Co-
vid-19 (l’OMS acaba de dir que vivim una pan-

dèmia), la prudència i els avisos de les Autori-
tats civils, així com les veus i decisions que de 
molts llocs ens arriben, fan que els comporta-
ments personals i moltes activitats comunitàri-
es s’hagin de revisar. Cada prevere i cada diaca 
ja en serà prou responsable en temes com treu-
re l’aigua beneïda, donar-se o no la pau, com re-
bre la comunió, mantenir o no les reunions pre-
fixades o habituals, visites i activitats diverses. 
Crec que ja en sereu responsables i trobareu el 
criteri adequat. Sempre podeu consultar-ho al 
Secretari general del Bisbat.

Us demano que incrementeu la intercessió pels 
malalts infectats i els seus familiars, per les per-
sones aïllades o properes; pels investigadors i 
personal sanitari; per aquells que de forma tan 
generosa i a vegades heroica, cuiden els malalts 
i els donen suport de tot tipus. Confiem-los a la 
Mare de Déu del Remei que sempre ens ajuda.

Us prego que sostingueu els malalts, ancians i 
famílies, així com les persones més angoixades. 
Que visiteu i no deixeu de portar la comunió i 
els sagrament de Vida a ancians i malalts. Amb 
totes les precaucions higièniques que pugueu, 
però visiteu-los, estimeu-los i feu-los arribar la 

tendresa del Déu misericordiós i fidel, que en 
Jesús ha mostrat com ens estima, I tingueu les 
esglésies obertes, que les persones puguin ve-
nir lliurement al culte que els donarà suport i 
fortalesa.

I vosaltres cuideu-vos de caure malalts, extre-
mant les precaucions adients, ja que les comu-
nitats i els nostres pobles ens necessiten molt. 
Som les mans de Jesús per a sostenir, consolar 
i guarir. No tinguem por: “Si Crist està amb no-
saltres, qui ens ha de fer por, qui estarà contra 
nosaltres?”.

Estarem atents a l’evolució d’aquesta infecció 
vírica i a les disposicions que ens puguin fer ar-
ribar, esperant que Déu ens n’alliberi ben aviat.

Gràcies pel vostre ministeri sacerdotal i diaco-
nal i les vostres oracions. Amb la meva bene-
dicció per a tots, restem units i servidors de 
tothom en el Crist.”

+Joan-Enric Vives. Arquebisbe d’Urgell
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(CR) La Unió de Comunitats Islàmiques de Ca-
talunya és una de les federacions islàmiques 
que dijous va recomanar aturar l’activitat dels 
llocs de culte o tancar-los per fer front al coro-
navirus. El president d’UCICAT Mohamed El 
Ghaidouni ha explicat a Catalunya Religió que 
la majoria d’oratoris i mesquites a Catalunya 
han tancat i convidant a fer les pregàries a casa. 
Alguns centres van plantejar-se duplicar les pre-
gàries comunitàries del divendres per evitar la 
concentració de persones però la majoria han 
acabat tancant. Després de les indicacions de la 
Generalitat, es va recomanar la suspensió de les 

activitats formatives en totes les seus i llocs de 
culte, l’oració comunitària (Salat) dels propers 
divendres i les cinc oracions diàries dels propers 
dies. Les comunitats han demanat que se se-
gueixi realitzant l’oració des de casa. “Tancar els 
llocs de culte no vol dir oblidar-se del Déu crea-
dor”, explica El Ghaidouni, especialment dema-
nant  “la salut dels ciutadans i tenint presents les 
dificultat dels altres en la pregària”.

Les comunitats islàmiques també estan preo-
cupades per l’atenció a les persones amb difi-
cultats econòmiques, per exemple, “molts au-

tònoms que ara no podran treballar”. El Ghai-
douni remarca que “tenim la disponibilitat 
a ajudar en tot el que faci falta i que aquestes 
famílies tinguin el suport econòmic de la co-
munitat”

La nota de l’UCIDE conclou que cal seguir les 
indicacions de les autoritats “sempre vetllant 
pel bé comú, la salut pròpia i pel proïsme, apor-
tant la nostra responsabilitat i hàbits higiènics 
a la salut pública de tota la societat catalana”.

redacció cr | llegir al web +

Les comunitats islàmiques tanquen 
oratoris pel coronavirus

https://www.catalunyareligio.cat/ca/comunitats-islamiques-tanquen-oratoris-coronavirus
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Les parròquies i temples d’Igualada han reor-
ganitzat l’horari de misses i s’han coordinat per 
mantenir l’atenció religiosa, prioritzant sobre 
tot els malalts i els més febles, en una de les zo-
nes més afectades per coronavirus.

Els rectors han anunciat que almenys durant 
15 dies queden suprimides totes activitats no 
sagramentals com les sessions de catequesi, 
cursets pre-matrimonials, cursos o trobades de 
grups. Alhora, es modifica l’horari de les misses 
del cap de setmana per complir amb les indica-
cions de no superar un terç de l’aforament dels 
temples. Pel mateix motiu, es manté però es 
canvia de lloc el tradicional Miserere quaresmal 

al Sant Crist d’Igualada que se celebra els diven-
dres. Des de l’Església d’Igualada demanen que 
la feligresia es distribueixi en les misses que se 
celebraran i que siguin comprensius si per un 
accés d’afluència s’ha restringir l’accés o si per al-
tres motius cal suspendre alguna celebració. Es 
recorda als assistents dins l’església estiguin el 
més espaiats possible entre ells. També recoma-
nen que les persones amb malalties cròniques o 
amb risc no vagin a l’església i que segueixin la 
missa per ràdio, internet o la televisió.

Aquestes mesures s’han acordat tenint present 
les recomanacions de les autoritats municipals 
i de la Generalitat i en diàleg amb el bisbe de 

L’Església a Igualada s’organitza 
per mantenir l’atenció pastoral

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/comunicatcov19def.pdf.pdf.pdf
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Vic. S’han fet de manera conjunta amb els rec-
tors de les parròquies diocesanes i els religiosos 
que tenen temples oberts al culte, caputxins i 
escolapis. 

Telèfons oberts a les parròquies

Els capellans d’Igualada emmarquen aquestes 
mesures en “una crida a l’esperança a tota la fe-
ligresia que viu amb preocupació aquests fets 
i els animem especialment que visquin amb 
més intensitat, en aquest temps quaresmal, 
la pregària personal i les pràctiques de pietat 
per trobar-hi el confort i la fortalesa en aquesta 
alarma”.

Recorden que els telèfons de les parròquies 
estan oberts per consultes i per donar suport. 
També es comprometen a atendre tots els ma-
lalts que necessitin assistència espiritual amb 
les precaucions degudes.

Alhora, en el text que detallen les mesures ex-
pressen “la nostra solidaritat i suport a tota la 
ciutadania, a les persones de la tercera edat i a 
la gent vulnerable” i ofereixen “unes paraules 
d’ànims als professionals de la salut, metges 
i infermeres i la nostra pregària i suport a les 
autoritats per afrontar amb valentia aquesta 
situació”.
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El cardenal Peter KA Turkson, Prefecte del 
Dicasteri per al Servei de Desenvolupament 
Humà Integral, envia un extens missatge en el 
context de l’epidèmia causada pel Covid-19. “La 
família humana té el desafiament de sentir i 
viure veritablement com una família intercon-
nectada i interdependent. La incidència del Co-
ronavirus ha demostrat aquesta importància 
mundial”, afirma.

El text està dirigit als presidents de les Confe-
rències Episcopals, als bisbes encarregats per a 
la pastoral de la salut, als agents sociosanitaris 
i pastorals, a les autoritats civils, als malalts i a 
les seves famílies, als voluntaris i a totes les per-
sones de bona voluntat. El purpurat exhorta les 
persones i els Estats a intensificar la solidaritat.

Text complet del missatge:

La Pau a vosaltres!

Estem vivint dies de gran preocupació i crei-
xent inquietud, dies en què la fragilitat huma-
na i la vulnerabilitat de la suposada seguretat 
en la tècnica es veuen minades a tot el món pel 
Coronavirus (COVID-19), davant el qual s’estan 
doblegant totes les activitats més significati-
ves, com l’economia, els negocis, la feina, els 
viatges, el turisme, l’esport i fins i tot el culte, 
i el seu contagi també limita en gran mesura la 
llibertat d’espai i de moviment. El Dicasteri per 
al Servei de Desenvolupament Humà Integral 
desitja unir-se a la veu de el Sant Pare, renovant 
així la proximitat de l’Església, en l’animació de 

Cardenal Tukson sobre el Coronavirus: 
“És temps de fraternitat”
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la pastoral de la salut, a tots els que pateixen a 
causa de el contagi de COVID-19, a les víctimes 
i les seves famílies, així com a tots els treballa-
dors de la salut, compromesos en primera línia, 
que posen tota la seva energia en l’atenció i 
l’alleujament dels afectats.

Pensant particularment en els països més afec-
tats pel contagi ens unim, recordant en les 
nostres oracions, a la tasca de les autoritats ci-
vils, els voluntaris i els que s’han compromès 
a aturar el contagi, a evitar el risc per a la salut 
pública i frenar el creixent temor que aquesta 
epidèmia desenfrenada està generant. També 
encoratgem a les estructures i organitzacions 
sanitàries laiques i catòliques, nacionals i in-
ternacionals, a que segueixin oferint sinèrgi-
cament l’assistència necessària a les persones i 
poblacions, així com a posar en pràctica tots els 
esforços indispensables per trobar una solució 
a la nova epidèmia, segons les indicacions de 
l’OMS i de les autoritats polítiques nacionals i 
locals.

En aquesta circumstància, tant el Sant Pare com 
diversos caps d’Estat es van mostrar solidaris 
amb els països més afectats, donant productes 

mèdics i sanitaris i ajuda financera. Esperem 
que tots puguin continuar aquesta tasca de su-
port, perquè davant d’una emergència d’aquest 
tipus moltes nacions, especialment les que te-
nen sistemes de salut febles, es veuran aclapa-
rades pels efectes del virus i no podran fer front 
a les demandes d’atenció i proximitat a les se-
ves nacions. Aquest moment de gran necessi-
tat pot ser, esperem, un bon moment per enfor-
tir la solidaritat i la proximitat entre els Estats, 
l’amistat entre els persones. És el moment de 
promoure la solidaritat internacional per com-
partir instruments i recursos.

Certament, aquesta incidència de virus, com 
qualsevol situació d’emergència, evidencia en-
cara més les greus desigualtats que caracterit-
zen als nostres sistemes socioeconòmics. Són 
desigualtats en els recursos econòmics, en la 
utilització dels serveis de salut, així com en el 
personal qualificat i la investigació científica. 
Davant d’aquesta gamma de desigualtats, la 
família humana té el desafiament de sentir i 
viure veritablement com una família intercon-
nectada i interdependent. La incidència del Co-
ronavirus ha demostrat aquesta importància 
mundial, ja que inicialment només va afectar 

un país i després es va propagar a totes les parts 
de món.

Per a cada persona, creient o no creient, és un 
temps propici per comprendre el valor de la 
fraternitat, d’estar units els uns als altres de ma-
nera indissoluble; un temps en què, en l’horit-
zó de la fe, el valor de la solidaritat, que brolla 
de l’amor que es sacrifica pels altres, “ens ajuda 
a veure a l’«altre» –persona, poble o Nació– no 
com un instrument qualsevol [...], sinó com el 
nostre “semblant”, una “ajuda” (cf. Gn 2:18, 20), 
per a ser fets partícips, com nosaltres, del ban-
quet de la vida, a què tots els homes estan igual-
ment convidats per Déu” (SRS 39: 5). El valor de 
la solidaritat també necessita ser encarnat. Pen-
sem en el veí de casa, el company d’oficina, en 
l’amic de l’escola, però sobretot en els metges i 
infermeres que s’arrisquen a la contaminació i 
infecció per salvar els contagiats. Aquests tre-
balladors viuen i ens mostren el significat de el 
misteri de la Pasqua: donació i servei.

Ja el papa Francesc, en el seu Missatge de Qua-
resma 2020, ens exhorta a contemplar amb cor 
renovat el misteri de la Pasqua, el misteri de la 
mort i la resurrecció de Jesús, i a acollir lliure i 
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generosament la seva entrega: el seu patiment 
fins a la mort com do d’amor per la humani-
tat. L’abraçada del patiment de Jesús, ens diu 
el papa Francesc, es converteix en l’abraçada 
a tota la gent que pateix en el nostre món, in-
cloent a tots els afectats per COVID-19. Ells són 
avui dia l’expressió de Crist que pateix, i de la 
mateixa manera que el desafortunat de la parà-
bola del Bon Samarità, necessiten gestos con-
crets de proximitat per part de la humanitat. 
Les persones que pateixen, ja sigui per contagi 
o d’una altra manera, constitueixen un “labora-
tori de misericòrdia”, ja que la naturalesa mul-
tifacètica del patiment requereix diferents for-
mes de misericòrdia i cura.

Al començament d’aquest itinerari quaresmal, 
per a molts que no tenen alguns signes litúrgics 
comunitaris com la celebració de l’Eucaristia, 
estem cridats a un viatge encara més arrelat en 
el que sosté la vida espiritual: la pregària, el de-
juni i la caritat. Que els esforços realitzats per 
contenir la propagació del Coronavirus s’acom-
panyin del compromís de cada fidel pel bé més 
gran: la reconquesta de la vida, la derrota de la 
por, el triomf de l’esperança. A les comunitats 
més sofertes els recomanem no viure tot com 

una privació. Si no podem reunir-nos en les 
nostres assemblees per viure junts la nostra fe, 
com solem fer-ho, Déu ens ofereix l’oportuni-
tat de enriquir-nos, per descobrir nous para-
digmes i redescobrir la nostra relació personal 
amb Ell. Jesús ens recorda: “Tu, en canvi, quan 
preguis, retira’t a la teva habitació, tanca la por-
ta i prega al teu Pare que està en el secret, i el 
teu Pare, que veu el que és amagat, t’ho recom-
pensarà” (Mt, 6.6). Quantes vegades el papa 
Francesc ens ha convidat a tenir les Escriptures 
a mà! L’oració és la nostra força, la pregària és 
el nostre recurs. Heus aquí, doncs, el moment 
favorable per redescobrir la paternitat de Déu 
i el nostre ser fills: “Els supliquem en nom de 
Crist: Deixeu-vos reconciliar amb Déu” (2 Cor 5, 
20) diu Sant Pau, i aquest és el missatge per a 
la Quaresma d’aquest any que el Papa Francesc 
ens va donar com a regal. Quina providència!

Així que resem a Déu Pare perquè faci créixer 
la nostra fe, perquè ajudi als malalts a guarir-se 
i perquè sostingui als treballadors de la sa-
lut en la seva missió. Esforcem-nos per evitar 
l’estigmatització dels afectats: la malaltia no 
coneix límits ni color de pell; en canvi, parla el 
mateix idioma. Cultivem la “Saviesa del Cor”: 

que és una “actitud infosa per l’Esperit Sant” 
en aquells que saben obrir-se a el sofriment 
dels seus germans i germanes i reconèixer-hi la 
imatge de Déu. Així, podem afirmar, com Job, 
“jo era ulls per al cec i peus per al esguerrat” 
(Jb 29:15). Així podrem servir als que pateixen, 
acompanyar-los de la millor manera i ser soli-
daris amb els necessitats sense jutjar-los.

A les autoritats polítiques i econòmiques de-
manem que no descuidin la justícia social i el 
suport a l’economia i a la investigació, ara que 
el virus està creant, lamentablement, una nova 
“crisi econòmica”. Seguirem donant suport per 
tots els mitjans els esforços dels treballadors de 
la salut i els centres mèdics en diverses parts de 
món, especialment a les zones més remotes i 
difícils, comptant també amb la solidaritat ac-
tiva de tots.

Demanem a l’Esperit Sant que il·lumini els es-
forços dels científics, dels treballadors de la sa-
lut i dels governants, i confiem totes les pobla-
cions afectades pel contagi a la intercessió de la 
Mare de Déu, Mare de la humanitat.

vatican news | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/cardenal-tukson-sobre-coronavirus-es-temps 
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Persona afable, bon comunicador, somriu. El 
nou degà de la Facultat de Teologia de Catalu-
nya, Joan Torra, se sent, en primer lloc, capellà 
de parròquia. Malgrat dedicar-se a l’estudi, i ara 
també a la gestió, sempre ha procurat mantenir 
viva la connexió pastoral: “Ho necessito per mi, 
és una qüestió personal”, explica en aquesta 
entrevista.

Professor de patrologia, és també vicepresi-
dent del Centre de Pastoral Litúrgica, on va 
entrar per establir ponts amb la facultat: “Hi ha 
d’haver lligams, a nivell eclesial no hem de du-
plicar esforços”, defensa. Torra resta a l’espera 
que l’assemblea triï algú altre per rellevar-lo, 
conscient que ara no s’hi pot dedicar. Va ser vi-
cari episcopal de Vic amb el bisbe Josep Maria 
Guix. Els últims quinze anys, va ser rector de 
les parròquies de Torelló i, amb el nomena-
ment com a degà de la Facultat de Teologia, el 
van destinar a Vacarisses.

Per què creu que és important la vida de par-
ròquia per a un capellà?

Per dues coses. Primera per una qüestió per-
sonal. Em sembla que no seria bo que em Joan Torra: “La teologia és una oferta de sentit”

https://www.cpl.es/contenidos/consejo
http://www.catalunyareligio.cat/ca/joan-torra-nou-dega-facultat-teologia-catalunya
http://www.catalunyareligio.cat/ca/joan-torra-nou-dega-facultat-teologia-catalunya
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quedés tancat exclusivament amb la feina de 
degà. Jo soc capellà i el sentit de la meva vida 
és estar amb la gent i celebrar. I el perill d’una 
feina d’aquest tipus és que et quedessis abso-
lutament aïllat. I segona, també és important 
per la Facultat. Hi estic a plena dedicació, però 
tenir aquest peu en la normalitat de la vida 
pastoral fa que tot el que fas i dius fent classe 
tingui aquest lligam amb la gent: té sentit?, val 
la pena? Si no es podria convertir en una estruc-
tura de coses, uns ensenyaments llunyans...

Una entelèquia?

Exactament. És una qüestió d’equilibri meu. 
M’ha passat sempre. Quan vaig començar de 
director del seminari menor de Vic, deia el ma-
teix: el cap de setmana vull parròquia.

El contacte amb les persones modela 
la teologia que practiqueu aquí a la Facultat?

És clar que sí! Deixa de ser una cosa purament 
teòrica o teorètica per passar a ser una cosa útil. 
La Facultat té com a prioritat la preparació dels 
seminaristes, però no ha de ser una cosa pura-
ment pastoral: ha de ser seriós, científic, ha de 

procurar la investigació, però sabent que l’ho-
ritzó és tocar la vida de la gent.

La Facultat de Teologia de Catalunya ha fet 
aquesta teologia connectada amb el món? 
Quin estil de teologia ha consolidat en els 
seus més de 50 anys d’història?

Jo vaig entrar a la facultat l’any ‘76, venia del 
món del treball i de fer la mili. Vaig viure la gran 
revolució del Vaticà II en els estudis: una ma-
nera de fer teologia que sigui bíblica i patrística, 
i al mateix temps, amb un gran coneixement 
d’aquest món i de les ciències humanes. Aquí 
vaig descobrir amb molta força la psicologia 
i la sociologia de la religió, tots els ateismes 
moderns, la filosofia... Es tractava de dir “com 
transmetre aquest missatge de la revelació a la 
gent del nostre món?”. Per tant, basada en una 
antropologia molt seriosa.

Què passa quan la teologia no està al servei 
de la realitat concreta?

Passa que convertim la teologia i la formació 
en una cosa absolutament separada. Podríem 
arribar a parlar d’unes espiritualitats desencar-

nades, sense tocar de peus a terra, amb uns pen 
saments teològics molt purs. Però si no ajuden 
la gent del nostre món, no servirien per res.

I això no ha passat? 

No, l’esquema del pla d’estudis segueix sent 
exactament el mateix que es va encunyar en 
aquell moment. L’esquema. Evidentment hi ha 
coses en què s’ha evolucionat molt. Segur que 
hi ha enfocaments que s’han anat reformulant. 
Però l’objectiu és teològic, no d’estudi pastoral. 
Quan estudies un sagrament no es tracta de dir 
quina pastoral fas d’aquest sagrament, sinó què 
és aquest sagrament. I després, a cada lloc i cir-
cumstància, et trobaràs amb la pastoral que has 
de fer. La Facultat té aquesta dimensió de do-
cència, de preparació, d’investigació i després 
la dimensió de l’arrelament social: és important 
que les universitats estiguin connectades amb 
el compromís social.

Hi ha algun àmbit en què hi hagi més 
dedicació que en un altre?

L’equilibri és la feina contínua dels departa-
ments, que es plantegen objectius d’investiga-
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ció. Això depèn de la quantitat de gent que hi ha 
a cada departament i la dedicació que hi poden 
tenir. Jo ara estic a plena dedicació aquí, però 
fins ara era rector de Torelló, feia de professor, 
i les classes em feien mantenir-me al corrent, 
però no podia fer investigació científica. És una 
de les mancances que vivim a la Facultat. Som 
molts professors i això fa que cada professor 
faci molt poques hores de classe i la investiga-
ció quedi més coixa perquè estem molt posats 
en la feina pastoral. Però al final això és el que 
dona entitat a la facultat.

I com s’alimenta, un ateneu universitari?

Amb els congressos i les jornades. El Congrés 
sobre el papa Francesc ha estat importantís-
sim, de contingut, de participació. I ara vindrà 
la sessió acadèmica sobre el Concili Tarraco-
nense. Aquests congressos obliguen a mante-
nir-se al corrent, a fer investigació. La reflexió 
és molt seriosa.

Mirem les noves fornades d’estudiants. 
De l’especialització que trien en acabar, 
heu analitzat alguna tendència? On posen 
l’accent?

Per l’especialitat de litúrgia venen expressa-
ment els alumnes de Llatinoamèrica o d’Àfrica. 
És un institut amb la perspectiva de passar a ser 
facultat. Els alumnes aquí acaben fent el batxi-
llerat, el grau en teologia. Llavors ve la llicen-
ciatura que es fa amb aquestes branques que 
anàvem dient. El departament de bíblia està 
fent un bon treball. També el departament de 
moral, amb connexió amb temes d’avui, des de 
la bioètica fins a qüestions més de doctrina so-
cial de l’Església. Salvant això, perquè la litúrgia 
és una cosa a part. Té molta sortida en aquest 
moment la sistemàtica.

Traduït amb paraules del carrer, significa…

La teologia sistemàtica són tots els tractats que 
pensen la teologia, per tant, que pensen sobre 
Déu, sobre l’Església, sobre la revelació…

Les coses gruixudes, els fonaments.

Sí. En definitiva, la teologia vol dir el llenguatge 
que fem servir de Déu per parlar del món i com 
això dona sentit a la vida de les persones. I això 
està fonamentat en què hi ha un discurs bíblic 
a darrera. I serveix per arribar a donar sentit des 

de la revelació, des de Jesucrist, brindar aques-
ta oferta de sentit a la vida de les persones. Això 
és la teologia sistemàtica, la dogmàtica. Això és 
el que predomina.

Mirem els òrgans de govern i el professorat. 
La presència de laics en l’estructura és míni-
ma i tampoc no hi ha gaires dones professo-
res. No hi ha teòlogues a Catalunya per fer 
classe? Això us preocupa?

Sí, tot això que acabes d’apuntar és un repte. I 
un repte d’avui que lliga amb el papa Francesc 
i el Congrés de Laics, i que lliga amb els temes 
de pastoral i amb els temes eclesials. Les Facul-
tats neixen filles dels seminaris. I les facultats 
de teologia eclesiàstiques tenen aquest objec-
tiu prioritari: formar els preveres o els religio-
sos i religioses de congregacions i ordes que 
els ho exigeixen. Paral·lelament a això hi ha els 
Instituts Superiors de Ciències Religioses, que 
depenen de la Facultat: la facultat els tutela, els 
acompanya, els patrocina. Algú que es prepari 
per ser prevere no hi hauria d’anar. Aquí l’as-
pectre és molt més ampli: hi ha molta gent que 
ho fa perquè vol, o per formació de professorat 
de religió, religiosos i religioses, candidats al 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-catalana-papa-francesc
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-catalana-papa-francesc
https://www.edusantpacia.cat/ca/ateneu/agenda/sessio-academica-commemorativa-dels-vint-cinc-anys-del-concili-provincial-tarraconense-de-1995/10/360
https://www.edusantpacia.cat/ca/ateneu/agenda/sessio-academica-commemorativa-dels-vint-cinc-anys-del-concili-provincial-tarraconense-de-1995/10/360
https://www.teologia-catalunya.cat/primercicle/la-facultat/els-professors/110
https://www.teologia-catalunya.cat/primercicle/la-facultat/els-professors/110
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tots-cristians-tenir-paper-actiu-esglesia-mon
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diaconat permanent. És una manera de fer que 
aquesta teologia arribi a molta gent.

Voleu que la teologia arribi a tothom?

El repte hi és: la teologia ha d’arribar a tots i a 
tothom, a la dona també, com dèiem abans. 
I que tothom la pugui fer, aquesta formació. 
Però aquestes coses històriques costen molt de 
canviar. I la facultat històricament ha servit per 
preparar per al presbiterat: costa que el canvi 
de xip es produeixi. N’hi ha, de professores? Sí. 
N’hi ha que fan el doctorat des de la llicenciatu-
ra. Tenim Margarida Bofarull amb qüestions de 
bioètica al departament de moral, Mar Pérez a 
la Bíblia, Núria Caüm al departament de siste-
màtica… Hi ha professores.

I alumnes dones?

Sí, però molt poques. I ara s’ajunta la Facul-
tat Antoni Gaudí, que també aporta alumnes. 
L’aspectre va creixent i es va normalitzant. 
Com més pluralitat de veus tinguin els alum-
nes quan surten de la carrera, millor. Això aju-
da a que es produeixi aquesta síntesi tan ne-
cessària.

Hi ha algun pla concret per garantir-ho, a 
banda de converses al passadís?

El que passa és que estem treballant amb molt 
poca gent.

Falten recursos humans?

És clar! Diem, d’acord: ara el que farem és in-
tegrar més dones a fer classes. Però quantes 
alumnes hem tingut que tinguin el títol i que 
puguin fer-ho? És una perspectiva d’anys i 
de cursos. Què ens preocupa? Que l’aspectre 
d’alumnes pugui ser més gran i més ampli: per-
què tot això dona riquesa. Al Congrés del papa 
van intervenir dues dones, i a totes dues els 
vaig dir “vosaltres gaudiu del benefici de ser les 
úniques veus femenines que tenim aquí, per 
favor, aprofiteu-ho”.

I la manca de laics en el claustre?

A nivell de professorat seglar, que no sigui orde-
nat ni religiós, és clar, a filosofia n’hi ha molts, 
a la Gaudí n’hi ha molts, a teologia no n’hi ha 
tants. Un seglar que ha de guanyar-se la vida 
per mantenir la família no pot comptar només 

amb la facultat, sinó amb moltes altres coses. I 
li serveix molt més un títol de filosofia i història 
que no pas de teologia.

És una suma de circumstàncies...

Sí. Els vespres jo també faig classe als instituts 
i em trobo que hi ha molts prejubilats; això vol 
dir que hi ha gent que ho fa ara perquè pot i per-
què vol. I perquè en el seu moment determinat 
no ho va poder fer. O perquè està molt des-
prestigiat i perquè sembla una cosa només de 
capellans. I dius, no, no. Seria boníssim que tot-
hom pogués tenir aquesta formació, ja ho crec 
que sí! L’intent que se sentin a casa seva hi és: 
cada dimecres fem la quarta hora, on se senten 
aquestes veus i es presenten temes d’actualitat, 
que no entrarien dins del currículum normalit-
zat i que val la pena que se sentin. I és bonic.

Què més ha identificat en aquests quatre 
mesos com a degà?

L’equip humà és extraordinari. A nivell de pro-
fessorat, la gent hi posa molt més del que té i 
molt més del que pot donar, els compromisos 
són extraordinaris; l’equip d’administració, se-

https://www.facultatantonigaudi.cat/ca
https://www.facultatantonigaudi.cat/ca
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cretaria, comunicació, és boníssim. Jo estava 
deslligat de la gestió. I ara veig que he de procu-
rar que tot això continuï, no tirar a terra res: el 
meu antecessor, en Joan Planellas, actualment 
arquebisbe de Tarragona, havia fet aquí un tre-
ball enorme, de temps. L’ambient que es respi-
ra a la casa, el treball seriós, per mi és un dels 
grans goigs que he trobat.

Quin és el seu objectiu inicial?

Que tothom s’hi trobi bé i que el treball que hi 
faci sigui efectiu, amb el màxim de coordinació 
possible. Als departaments tothom aporta una 
gran riquesa, es tracta que els professors –ara 
diré aquella frase tan gastada– puguin treure el 
millor de si mateixos.

A favor de què o de qui?

Amb el darrer objectiu sempre que l’Església a 
casa nostra pugui tenir elements seriosos i te-
ològics per la labor evangelitzadora i pastoral 
que s’està duent a terme. Un món que canvia 
amb una rapidesa extraordinària, requereix 
una anàlisi continua i podem sentir-nos mino-
ritaris o que ens van en contra i el perill seria 

tancar-se. A mi em sembla que convé el contra-
ri: analitzar, observar i donar eines per dir què 
cal transmetre. La Càtedra Pont i Gol de teolo-
gia pastoral –amb en Dani Palau– està prestant 
un servei extraordinari per reconciliar i obrir 
perspectives. Això és el que s’ha de potenciar 
el màxim possible. També estan funcionant 
grups de reflexió sobre temes de frontera: lite-
ratura, art, pensament, ciència, filosofia, comu-
nicació…

Qui els composa?

Gent de la casa, del claustre, i es convoca també 
gent de fora. Es troben i d’aquí en pot sortir la 
pregunta clau de què hi podem fer, què podem 
aportar. Hi ha també cursos d’aprofundiment 
bíblic, de formació permanent, les escoles de 
llengües… Això fa que no quedi només tancat 
en la dimensió de la docència, i també permet 
acompanyar els departaments en la dimensió 
d’investigació. 

Quin percentatge ocupa la investigació 
a la Facultat de Teologia de Catalunya? 

En percentatge és difícil de dir. Com ho mesu-

res? Tots els professors tenim aquesta dimen-
sió i publiquem a la Revista Catalana de Teo-
logia, que fa molts anys que funciona. Tenim 
les col·leccions de llibres on es publiquen els 
articles dels professors i el llistat de publicaci-
ons i investigacions i ponències a final de curs 
és notable.

En el congrés sobre el Papa també 
es va parlar sobre com implementar criteris 
de conversió integral en l’estructura eclesial. 
La facultat té algun pla en aquest sentit?

Immediatament després del congrés, això va 
sortir al senat acadèmic de l’Ateneu i al consell 
permanent com una crida que arribava des del 
departament de moral. “Estamos en ello”. El 
marge de maniobra que nosaltres tenim és rela-
tivament petit, però ha de ser significatiu. Fem 
el congrés i l’aigua se serveix en gots de vidre i 
no en ampolles de plàstic. Mirar aquesta colla 
de coses i, al mateix temps, la reflexió contínua. 
Al departament de moral sortia que hem d’anar 
vitalitzant i ajudant a que les parròquies pu-
guin acomplir aquesta dimensió: ha de ser en 
aquests llocs on això es visibilitzi, es digui i es 
faci. No per moda, sinó per essència. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/planellas-entra-tarragona-com-bisbe-poble
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A qui trobem entre els seus teòlegs 
de referència?

A mi em van vertebrar el pensament una colla 
de professors extraordinaris d’aquesta casa: Ro-
vira Belloso, Evangelista Vilanova, Salvador 
Pié, Antoni Matabosch, Gaspar Mora… No ho 
agrairé mai prou. Gent que estava en tota aques-
ta recepció teològica de Vaticà II, amb una labor 
extraordinària i meravellosa. Tots aquests em 
van obrir el pensament a grans teòlegs: recordo 
amb passió Karl Rahner –és l’esquelet dels meus 
estudis– acompanyat de Joseph Ratzinger, i 
d’altres. Tot això amb Pere Tena, un gran teòleg i 
liturgista de la casa, juntament amb Miquel dels 
Sants Gros, que era de Vic, em van portar als te-
mes de l’origen: de la teologia i de la praxi litúrgi-
ca. Una afició que després va passar a ser estudi 
amb la llicenciatura, d’aquesta època dels pares 
de l’Església, amb sant Pacià. Això em va obrir al 
món de la patrologia.

Per què s’hi va aficionar, què l’atreia?

Tota la teologia ha hagut de ser elaborada, pen-
sada per gent que ho havia de pensar perquè 
no tenia res. Ho havien de crear tot, per això 

són pares, perquè engendren pensament. Vaig 
anar a estudiar a l’Augustinianum a Roma, i una 
colla de patròlegs de referència em va portar a 
sant Agustí, al segle V. Aquest home és un geni, 
un monstre tan gran que és capaç de fer un re-
cull, una síntesi, una reflexió personal de tot el 
que hi ha hagut fins ara, i totes les problemà-
tiques que es viuen, que això marca profunda-
ment la història de la teologia posterior. Sobre 
sant Agustí vaig fer la tesi i és immens, no te 
l’acabes. D’autors previs a tots aquests, també 
estic enamorat d’Ireneu i Orígenes.

De què li serveixen avui?

Aquests autors són els que van deixar clar que 
és el que era essencial, què és Tradició amb ma-
júscula d’aquest missatge cristià. I què és canvi-
able i, per tant, es pot anar modificant. Aquesta 
reflexió sobre què és i què no és essencial és 
extraordinària, meravellosa. Diríem allò de que 
no et passin bou per bèstia grossa. A la gent que 
et diu “això s’ha fet sempre”, jo els contesto 
“perdoni, que jo soc especialista del sempre”. El 
“sempre” l’entenem des del començament; i de 
vegades s’utilitza el “sempre” quan en realitat 
són 50 anys.

I els pares diuen quin valor té cada cosa?

Sí, descobrir quin és el pinyol m’ajuda a reco-
llir tot el missatge d’escriptura, de Jesucrist als 
evangelis per dir com això es viu en la història. 
Llavors, la pregunta que avui ens hem de conti-
nuar formulant davant de qualsevol dilema sobre 
teologia i praxi és dir: això és una cosa essencial, 
sí o no? Són les coses que amb el sínode de l’Ama-
zònia s’han plantejat. Si només ho fem sociològi-
cament, tindrà molt poc valor i ens abocarà a una 
cosa d’opinió. I l’opinió em porta a dir m’agrada 
o no m’agrada, però no em porta a pensar o jus-
tificar el perquè. No és només una qüestió his-
toricista, sinó donar valor al que és essencial. Els 
pares fan tota la reflexió del dogma fonamental: 
qui és Jesucrist, com és que estem dient que Déu 
és pare, fill i esperit? Això són els quatre grans 
concilis. Tota aquesta reflexió és apassionant! El 
que diríem heretgia, és el camí de la veritat. Se-
iem-nos i parlem-ne, fem un concili, movem-nos 
sinodalment: això és una manera de ser Església, 
que hi és des del començament.

La Facultat també fa aquest exercici?

Sí, en aquesta casa es fa, perquè és un lloc de 
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pensament, de diàleg, de reflexió oberta, ma-
dura, l’estàs fent amb gent que pensa, que es-
tudia, que investiga, que llegeix, gent que està 
al corrent… I això és el que fecunda la praxi que 
ve després: dona solidesa a la labor dels bisbats 
i les ordes religioses… No ens movem a partir 
de l’últim vent, sinó a partir del que hem refle-
xionat, buscant les fonts bíbliques, històriques.

Això fa que no es donin respostes 
immediates i que els processos 
siguin molt lents.

Quina sort! Per segons què, quina sort! Si això 
representa realment aquesta maduració. Si 
això representa que ho alentim perquè no sa-
bem què dir o ens fa mandra, llavors malament.

Per exemple, han passat 25 anys del Concili 
Provincial Tarraconense. Un cop ja s’ha fet el 
treball d’estudi, de diàleg, molts dels acords 
no s’han acabat d’executar. Calen 25 anys per 
reaccionar? 

Jo hi vaig ser. Ara el març hi dedicarem una jor-
nada acadèmica. Va ser una experiència eclesi-
al extraordinària. Està bé. Surt el Concili, una 

gran reflexió, que cau en un moment concret i 
que, per tant, és víctima d’aquella situació. Allò 
passa a disposició de totes les esglésies de Ca-
talunya i cadascuna ho treballa des de la seva 
perspectiva i possibilitats. No es pot fer igual al 
bisbat de Barcelona, que al bisbat de Lleida. Va 
tardar un any l’aprovació del Vaticà, després ve 
el problema de que es divideix el bisbat de Bar-
celona, els temes de la Franja, i tot això col·loca 
el Concili en una situació que no hauria volgut. 
I sembla que ho haguem d’inventar tot cada ve-
gada. Però el Concili hi continua essent. I allò és 
un document reconegut per l’Església univer-
sal. I al rellegir-ho hi trobem una pila de coses. 
Algunes eren circumstancials d’aquell moment 
i altres que són de sempre. Com que és un con-
cili pastoral, passa que tindrà problemes amb la 
pastoral concreta. Per exemple, fa 25 anys no hi 
havia les situacions de migracions que tenim 
avui. El Concili en parla, però molt poc. D’aquí 
l’actualització contínua que cal anar fent. És 
meravellós: encara que hagin passat 25 anys, 
continua sent allò que fructifica i fermenta, 
allò que dona empenta. La pregunta del Concili 
de l’arquebisbe Ramon Torrella –“Esperit, què 
dius a les esglésies de la Tarraconense?”–, és la 
pregunta d’avui i de sempre. L’hem de continu-

ar responent. Serà a través d’un altre Concili o a 
través de sínodes diocesans.

Això demana certa disposició i obertura, fins 
i tot, una mirada il·lusionant. Però hi ha bon 
grapat de laics i capellans esgotats i cansats. 
Com pot caminar conjuntament l’Església 
sense projectes compartits que encoratgin?

Un primer detall que ha posat de relleu el Papa: 
quan diu, sobretot, que no ens mirem més el 
melic. Ell parla d’estar “ensimismado”. Hem de 
ser capaços de pensar que la feina que tenim 
davant ha de ser il·lusionant, en la mesura que 
el que ens mirem és l’Evangeli, i les persones i 
situacions d’avui. Si mirem l’Evangeli que hem 
de comunicar, veiem que és la resposta profun-
da als interrogants que portem les persones 
a sobre i que ens continuarem formulant. La 
pregunta és: com ho fem per donar resposta a 
això? I aquesta pregunta és il·lusionant sempre.

Llavors, es tracta d’anar enfora?

Davant de situacions de debilitat i amb un món 
que corre tant i les circumstàncies i les campa-
nyes es mouen de tal manera…, correm el perill 
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del tancament, del dogmatisme, d’autoritaris-
mes. Quan ho veiem pensem que són persones 
molt fortes. No, no. Són molt dèbils. Si ens en-
tretinguéssim només a mirar-nos nosaltres ma-
teixos, a dir “ai pobrets de nosaltres”, “goita què 
ens passa” o “mira què ens diuen”, malament, 
això se’ns esparraca. L’Evangeli és il·lusionant i 
hem de veure com explicar-ho i respondre-hi.

Vostè ha estat quinze anys de rector 
a les parròquies de Torelló. Què hi veia?

Jo de la feina a Torelló sempre valorava dues 
coses. Primera, a les parròquies encara hi ca-
bem tots, no és només d’una manera de pensar, 
és el sentit de la paraula catòlic, universal; per 
mi això és obsessió. A la parròquia i a la facultat. 
La gent s’hi ha de sentir còmode i poder-hi tre-
ballar amb comoditat. Per tant i per favor: que 
hi capiguem tots.

I la segona?

Que encara parlem de nostru Senyor. No cal 
que ens entretinguem a parlar d’això i d’allò 
a la parròquia, parlem del Senyor. L’Evangeli 
vivifica la vida de les estructures. Perquè ens 

puguem posar tots de costat, sabent que ens 
mirem a nostre senyor Jesucrist i que aquest 
és el que ens dona sentit. I encara que ens si-
tuem en llocs diferents del vano, ens uneix un 
mateix eix.

Si parlem de la seva vocació, què el va fer 
decidir fer el pas i entrar al seminari?

Soc capellà perquè no vaig saber dir que no. 
Un pot trobar deu mil excuses, explicacions, 
justificacions, i al final no n’hi ha cap que sigui 
satisfactòria. Després de dir això, vaig ser cape-
llà i vaig aprendre a dir que sí per no haver de 
dir que no. I la meva vida canvia. Vols ser degà? 
Vols anar de rector a Vacarisses? Vols anar a To-
relló? Si s’ha de fer… 

Una dinàmica de servei i disponibilitat.

Sí. Jo venia d’una família cristiana, soc nas-
cut a Manresa, el tercer de sis germans. A casa 
som molts plurals, hi ha de tot. Dono gràcies 
a la parròquia que vaig tenir, primer a la par-
ròquia del Carme, després la Sagrada Família. 
Era molt jove quan el 68-69 vam començar un 
moviment de canalla: els Júniors que després 

va passar a ser el MIJAC, i que encara ho és. A 
la parròquia hi feia catequesi, érem molt amics 
amb el rector i anava pensant “potser sí, potser 
sí”. Un contacte amb la parròquia que es produ-
eix en el moment del Vaticà II i del post Vaticà 
II. Però jo estava en el món del treball des dels 
14 anys, treballava 10 hores cada dia i estudiava 
el batxiller de nit.

On treballava?

Estava en una empresa d’automòbils, la Mor-
ris en aquell moment, que després va passar a 
la Seat. Al cap d’un any i mig d’estar en aquella 
empresa havia estat en tots els sectors de l’ofi-
cina, l’amo va plegar i em van demanar d’anar a 
muntar una altra oficina. Amb 15-16 anys, ja em 
diràs tu! Sense cap preparació ni carrera, ni em-
presarials… Ho feia estudiant de nit, el batxillerat 
nocturn. Vaig fer un curs de magisteri per lliure, 
i vaig anar a la mili. Hauria pogut entrar abans 
al seminari, però considerava que l’Església no 
havia de tenir privilegis. I “como cualquier hijo 
de vecino”, vaig anar a la mili. Vaig entra-hi el 18 
de juliol de l’any ‘75 i vaig acabar l’11 de setembre 
del ‘76, i entremig va morir el Franco el 20 de no-
vembre. L’experiència va ser curiosa.
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I allí es va decidir?

A mitja mili vaig veure que no tenia motius per 
dir que no. Sentia que estar al servei de l’Evan-
geli donava sentit a la meva vida. I que responia 
la mateix temps a un canvi social, a un projecte 
de persona humana, del Regne de Déu, d’inten-
tar fer que el món d’aquell barri de casa meva 
fos diferent. Tot allò l’Evangeli m’ho fermenta-
va, li donava sentit, perquè sinó hauria estat un 
projecte polític i ja està. Jo no volia un projec-
te polític, tot i que tocava coses de societat, jo 
volia un projecte de cor de la persona humana, 
de canvi de manera de ser, i una proposta per al 
cor de la gent. Amb aquest desig, vaig comen-
çar a la Facultat a estudiar l’any ‘76. El primer 
any i mig vaig estar treballant a l’empresa, no 
ho podia deixar de cop.

I l’empresa no estava a Barcelona, 
sinó a Manresa.

Sí, per tant, vaig comprar cotxe per poder pu-
jar i baixar cada dia. Avui quan ho explico costa 
molt d’entendre. Del contrari, hauria tardat un 
any a entrar, perquè no podia deixar l’empresa: 
als anys setanta, era el meu compromís amb el 

món del treball. L’empresa, me la sentia meva: 
vaig començar-la jo i quan vaig marxar havia 
muntat tota l’oficina, treballàvem per la Seat i 
hi havia 60 o 70 treballadors. El primer any el 
vaig fer pujant i baixant, i després ja em vaig 
quedar aquí a Barcelona i estava a la parròquia 
de casa.

Què van significar els estudis en aquell
moment?

Van ser uns estudis d’obertura i de donar fona-
ment a tot allò que intuïa, aquelles catequesis, 
les descobertes bíbliques, tots els raonaments 
que anàvem fent en els moviments. Els estudis 
em van vertebrar el pensament d’una manera 
extraordinària. Això ho he dit públicament –al 
llibre dels 50 anys de la facultat també està ex-
plicat–. Quan vaig acceptar de ser degà vaig dir-
ho als professors i al consell permanent: estic 
tan agraït a la facultat!

Què va venir després?

Recordo la pregunta exacta a què vaig contes-
tar, en els exercicis per ordenar-me de diaca. 
Recordo el monjo de Montserrat que em pre-

guntava: “Però vols dir? Però vols dir?” I vaig 
acabar dient aquesta frase de “és que no sé dir 
que no”. I em va dir: “Ara sí, ara anem bé”. I va 
dir-me: “Si m’haguessis dit per això i per això al-
tre, malament. Estaries dient que Déu passa per 
la teva vida traient-te la llibertat. No, no: tu has 
triat això perquè t’has enamorat”. Vaig ser orde-
nat de diaca i després de prevere, amb 27 anys, 
vaig anar destinat a Moià el cap de setmana i, 
durant la setmana, al seminari menor. A Moià 
hi havia un agrupament escolta extraordinari.

Hi participava, a l’agrupament?

Vaig fer de consiliari de l’agrupament. Vaig ser 
ordenat diaca el desembre del ‘80 i capellà al 
‘82 i vaig continuar fent els cursos de la llicenci-
atura perquè vaig voler: m’ho podia combinar. 
Vaig presentar la tesina sobre la relació entre 
penitència i baptisme en les obres i escrits de 
Pacià. I em van suggerir continuar estudiant, en 
Josep Maria Guix i el bisbe Masnou. Del bisbat 
feia temps que no havia anat ningú a estudiar. 
L’esquema era “fes allò que et faci feliç que això 
és el que ens servirà”. És un esquema molt bo-
nic, gens utilitzarista: no era anar estudiar ca-
tequètica o dret canònic “perquè neccessitem 
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algú…” No, no, no. Va ser “tu mateix”. I vaig anar 
a l’Augustinianum, l’institut per estudiar pares 
de l’Església a Roma. Era el 1988, tenia 34 anys. 
I allà vaig tornar a fer tota una llicenciatura, 
però fascinant: va ser una nova descoberta de 
pensament, del món dels pares.

I va començar a preparar la tesi...

Diplomat en teologia i ciències patrístiques, tot 
això m’habilitava per fer la tesi doctoral sense 
haver de fer tesina. Després el bisbat em va re-
clamar de rector, a Santa Maria d’Oló; vaig es-
tar-hi quatre anys i vaig poder treballar força 
amb la tesi. I el ‘94 el bisbe Guix em va fer vica-
ri episcopal. Ell em demanava perdó: “Ho faig 
perquè m’ho han dit”, deia. Havia fet consulta 
i havia sortit el meu nom. Quan vaig ser vicari, 
la tesi ni tocar-la. Sortosament, ja estant a Santa 
Maria d’Oló vaig començar a fer algun curs aquí 
sobre els pares de l’Església, al seminari de li-
túrgia i al departament de moral; i al cap d’un 
temps vaig començar a fer la patrologia substi-

tuint el pare Josep Vives. Simultàniament, feia 
docència als instituts de ciències religioses de 
Barcelona i Tarragona, i al centre de pensament 
cristià de Manresa. Amb el canvi de bisbe, em 
va enviar de rector a Torelló, des del 2004 fins 
al 2019, més de quinze anys. Vaig anar traduint 
i actualitzant de la tesi el que tenia escrit en cas-
tellà i italià de Roma; en Planellas, de degà, em 
va demanar d’acabar-la. El maig de 2017 la vaig 
presentar.

Hem parlat de temes molt seriosos, però 
se’l considera una persona molt alegre i de 
tarannà afable… Què diria que li ha forjat el 
caràcter?

La meva mare diria “em fan pagar el mateix”. Sí, 
hi ha una part que és de manera de ser, i una 
part que és de manera de fer. He volgut ser així i 
vull ser així. Quan vaig ser vicari episcopal, vaig 
estar nou anys anant a dir missa a una comu-
nitat de monges. Em deien, enfadades: “No sa-
bem mai si estàs bé, si tens problemes, si no en 

tens, perquè sempre fas la mateixa cara”. I d’ai-
xò es tracta. És un convenciment: el que estic 
fent em fa feliç, em dona sentit, estic enamorat 
de l’Evangeli, estic enamorat de l’Església amb 
totes les seves mancances. He pogut dir que sí a 
tot el que se m’ha anat demanant. Penso que hi 
ha preguntes que per no haver de contestar-les, 
és millor no fer-les. “Potser m’agradaria més...? 
Estic cansat? En tinc ganes? Em fa il·lusió?” Tot 
plegat és igual, ho he de fer igualment, oi que 
sí? No em moc per si em fa il·lusió o no, em moc 
per convenciment.

Aquestes preguntes que li poden semblar 
una mica absurdes, es fan molt, al carrer.

Sí, sí, sí.... Jo he anat buscant sentit a la vida, 
això m’il·lusiona. Segurament hi té a veure una 
manera de ser, el caràcter. També el fet de veu-
re si això ajuda, si està al servei de..., si serveix 
per acompanyar gent, per donar pau.
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El doctor pa i aigua continua sent el pal de pa-
ller de la parròquia on va exercir el seu minis-
teri fins que es va morir. Cada any la basílica de 
Santa Maria del Pi s’omple de gom a gom amb 
el Retaule de Sant Josep Oriol. Previst pel 21 de 
març, el drama sacre ha sigut ajornat sine die. 
Així ho ha anunciat l’Associació Retaule de Sant 
Josep Oriol, d’acord a les mesures de prevenció 
que dicta la Generalitat davant del coronavirus, 
i que afecten els actes multitudinaris. 

L’actual director artístic, Enric Majó, s’ha in-
teressat per la proximitat de sant Josep Oriol 
amb la gent. “Vivia al costat de tota la noblesa i, 
sense desdir-se de ningú, atenia també els més 

pobres, feia miracles a tothom”. I parafraseja un 
fragment de l’obra, quan diu: “Vos els curàveu 
les malalties després d’haver-los curat les feri-
des i d’haver-los curat la gana”. Considera que 
“aquesta part social l’apropa molt a avui en dia i 
l’allunya, d’alguna manera, de la sagristia”.

Miracles que no ho semblaven

El director reconeix que sant Josep Oriol (Bar-
celona, 1650-1702) forma part de la història de 
la ciutat: “És un personatge que ha calat molt 
dins de la memòria de de Barcelona”. En l’en-
càrrec de la direcció escènica, que assumeix 
per segon any consecutiu, Majó subratlla ele-

Miracles que no ho semblen, 
al Retaule de Sant Josep Oriol 

http://www.basilicadelpi.cat/
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ments folklòrics de la ciutat que encara perdu-
ren.

Però, sobretot, s’ha interessat per la vessant 
social del sant: “És curiós perquè sant Josep 
Oriol fa uns miracles que no semblen mira-
cles”, apunta. “Són tan suaus, tan normals, cura 
malalties sense cap estridència ni histrionis-
me”, diu l’actor, ara jubilat.

“Aquest home no era només el mossèn pa i ai-
gua que el va fer popular”. El director del Re-
taule recorda que va ser un home culte, que va 
culminar els estudis a Roma. I amb tot, valora 
que “sant Josep Oriol era ple d’una estranya 
humilitat” a diferència de “tanta exhibició com 
hem vist amb altres sants”, hi afegeix.

El missatge de fons

El públic que va a veure el Retaule és divers i 
plural. Quin missatge els volen transmetre des 
d’aquesta comunitat cristiana? “Ens agradaria 
que fossin conscients de les necessitats que té la 
gent”, diu Anna Agell, coordinadora del Retaule. 
“Per sant Josep Oriol els més pobres tan era qui 
no tenia res per menjar, com qui no tenien cap 

mena de sentit a la vida”. I considera que avui 
“les necessitats humanes són les mateixes”.

Demanem a Agell si trobaríem avui un capellà 
amb la popularitat i proximitat de sant Josep 
Oriol? “Tenia aquesta bonhomia i sentit de l’hu-
mor, era una persona molt senzilla, molt plane-
ra, que intentava no cridar mai l’atenció, però 
que les coses que feia no eren les normals”. I hi 
afegeix: “Era un tipus de persona com el pare 
Manel avui en dia”.

Entre les coses que no eren normals, Agell 
apunta que “de miracles en va fer tantíssims en 
vida que cada any podríem canviar-los tots”. Al 
text cada any hi ha alguna aportació nova. En-
guany recuperen el relat del miracle d’Ignàsia 
Mates i Fontanet, una nena que va veure com 
curaven el seu germà. És un dels molts testimo-
nis que es van aplegar per la beatificació. Tots 
els miracles són recollits en les actes de santifi-
cació de sant Josep Oriol.

L’origen: aglutinar la gent de la parròquia

L’any vinent farà 25 anys que es representa 
l’obra i en aquest temps hi ha hagut quatre di-

rectors. Enric Majó ja havia col·laborat un any 
de forma puntual recitant uns versos. La seva 
jubilació va coincidir amb la baixa del director 
anterior, Miquel Agell, i s’hi va poder sumar.

En l’origen del Retaule trobem mossèn Josep 
Maria Vidal i Aunós. Quan va arribar a la parrò-
quia, va veure molts grups actius, com l’esplai, 
els geganters o el plat del pobre vergonyant. 
Però que no interactuaven entre ells, més enllà 
del consell pastoral. “Va pensar que calia aglu-
tinar-los amb una activitat comuna, indepen-
dent de les que ja es realitzaven”, explica Anna 
Agell. El retaule es va crear l’any 1997 amb 
aquesta intenció.

Vidal es va adreçar a l’historiador i capellà To-
màs Vergés, que investigava a l’arxiu i havia 
escrit un llibre sobre sant Josep Oriol. “Vergés 
pensava que es començava a perdre el seu re-
cord i que convenia que les noves generacions 
el coneguessin més”. Vidal va tenir la idea de 
convertir la vida d’aquest sant amb un Retaule. 
I va parlar també amb l’actor Enric Majó, veí del 
Pi. Però en aquell moment vivia entre Barcelo-
na i Madrid i no va poder assumir la realització 
de la creació que requeria la proposta. “Partíem 

https://basilicadelpi.cat/ca/plat-del-pobre/
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de res, d’uns llibres que eren les biografies del 
sant”, apunta l’actual director.

Anna Agell recorda el dia en què Vidal va con-
vocar una reunió oberta per parlar-ne. Ella hi és 
des d’aquella primera convocatòria, tot i que en 
aquell moment només anava a missa i no tenia 
cap altre vincle amb la parròquia.

Treball voluntariós i solidari

Des d’aquella primera reunió convocada pel 
rector Vidal i Aunós, Anna Agell ha estat vincu-
lada al Retaule. Ara fa feina de producció i de 
coordinació, però al llarg de les vint-i-quatre 
edicions d’aquest drama sacre, Agell ha fet una 
mica de tot: vestuari, utillatge, ajudar a redactar 
un nou guió, buscar actors i actrius. Una dispo-
nibilitat que té tothom: “La gràcia del Retaule 
és que tothom ho fa de forma desinteressada, i 
voluntària, la gent s’aboca allà on se la necessi-
ta”, explica.

El director de l’obra, Enric Majó, en parla com 
una experiència de “treball voluntariós i soli-
dari”. El Retaule mobilitza un centenar de per-
sones que, cada any, reben l’agraïment del pú-

blic. Anna Agell parla en particular de l’emoció 
que els transmet la gent gran. “Venen d’hora 
per agafar lloc, estan en uns bancs incòmodes, 
aguantant el fred i l’any següent hi tornen”.

L’estètica i la profunditat del text

L’arxiver del Pi, Jordi Sacasas, és qui va imaginar 
l’estètica de l’espectacle. “Sacasas és el creador 
total del Retaule, el primer que va pensar com la 
vida de sant Josep Oriol podia ser posada en es-
cena i en un lloc concret com és el Pi”, diu Agell.

Enric Majó destaca la profunditat i la riquesa po-
ètica del text, que “ve precedit de moltes mans i 
de moltes veus”. La versió actual, del dramaturg 
Aleix Puiggalí, relata el moment històric de la 
ciutat i l’estat d’ànim del personatge.

L’arxiu i el valor estètic

El Retaule es representa dins la basílica, el ma-
teix temple gòtic on el sant va exercir el seu 
ministeri fins que es va morir. Els objectes litúr-
gics són tots autèntics i algun també de l’època 
del sant. I les peces de roba litúrgica també hi 
recorden.

En l’assessorament musical, l’arxiver del Pi, el 
músic Jordi Sacasas, ha comptat des dels inicis 
del Retaule amb la participació del musicòleg 
i col·laborador de l’arxiu Josep Dolcet. Justa-
ment Dolcet va morir dijous passat. Al llarg 
dels anys també hi han col·laborat el professor 
de musicologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona Josep Maria Gregori, l’organista 
i clavecinista Bernat Bailbé o l’organista Joan 
Cabot, entre d’altres.

Alumnes de música antiga de l’ESMUC són els 
encarregats aquest any de la música del drama 
sacre. “Moltes són peces que es conserven a 
l’arxiu i que no s’havien tocat durant segles”, 
explica Agell. Les han recuperat per la funció i 
les interpretaran amb instruments antics.

Obertura de la Festa Major del Pi

El Retaule és el tret de sortida de la Festa Ma-
jor del barri del Pi. Es representa en dissabte i 
té tres parts. Al matí es fa el pròleg a la plaça del 
Pi, des dels balcons de la casa dels revenedors. 
A les set del vespre, es representa pels carrers 
de Ciutat Vella el que va ser l’arribada del llegat 
de Roma, anunciant la beatificació de Josep 

https://basilicadelpi.cat/ca/retaule-de-st-josep-oriol/
https://basilicadelpi.cat/ca/retaule-de-st-josep-oriol/
http://www.esmuc.cat/
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https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions/festa-major-del-pi-o-de-sant-josep-oriol
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Oriol. “Pel baró de Maldà se sap que va ser una 
festa, en què tothom es va abocar als carrers i 
va sortir la gent a rebre’l: Barcelona sortia d’una 
guerra i va ser la primera festa pública que es va 
fer en anys”. I finalment, a les vuit es fa la fun-
ció dins de l’església.

L’associació per garantir el futur

La parròquia del Pi aquest any també estrena 
rector, Lluís Ramis. “Està encuriosit per veure 
què en resulta i ens està donant tot el suport 
que ens cal”, agraeix Agell. Un suport com el 

que sempre han rebut de Gaietà de Casacuber-
ta, l’antic rector que continua a la parròquia. 

Un cop enllestida l’obra d’enguany, volen de-
dicar-se de forma especial a la vint-i-cinquena 
edició, la del 2021. “Volem impulsar l’Associ-
ació del Retaule de Sant Josep Oriol per tenir 
més força i assegurar-ne la pervivència”, expli-
ca Anna Agell. L’entitat ja existeix, però la volen 
reflotar abans de l’estiu.
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Iniciem aquest 8 de Març de 2020 amb la in-
corporació a la nostra xarxa d’opinadors de cinc 
dones provinents de diferents tradicions religi-
oses. Dones que, des de la seva realitat i tradició 
religiosa, se sumen així a la gran xarxa d’opina-
dors que hem consolidat en aquests deu anys 
d’existència. Maria Rosa Ocaña, des de la tra-
dició ortodoxa; Sira Kande Diamanka, des de 
la tradició musulmana, Montse Castellà, de la 
tradició budista; Ruth Giordano, de la tradició 
evangèlica, i M. del Mar Albajar, des de la tradi-
ció catòlica.

Maria Rosa Ocaña des de l’any 1972 forma part 
de l’Església Ortodoxa, des dels seus inicis a Bar-
celona, quan encara la Ortodòxia era quasi in-
existent en el nostre país, i des del 1988, aquesta 
Església forma part del Patriarcat de Sèrbia. El 
seu blog porta per nom Nadiezhda. Sira Kande 
Diamanka és del Senegal, té 42 anys i tres fills. 
Fa disset anys que viu a Catalunya i ha treballat 
durant catorze anys com a mediadora social, en 
l’àmbit comunitari, sociosanitari i intercultu-
ral. El seu blog s’anomena Feminisme inclusiu. 

Montse Castellà, és traductora i editora de tex-
tos budistes. Instructora de meditació. Autora 
de nombrosos articles sobre budisme i diàleg in-
terreligiós. Cofundadora i actual vice-presidenta 
de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes, 
així com de l’Associació UNESCO per al Diàleg 
Interrreligiós i Interconviccional. El seu blog 
s’anomena Espirituals ara i aquí. 

M. del Mar Albajar és l’abadessa del monestir 
de Sant Benet de Montserrat. El seu blog porta 
per nom Des de Sant Benet. I també s’incorpo-
ra Ruth Giordano, teòloga, experta en recursos 
humans i resolució de conflictes, i pastora de 
l’Església Unida de Terrassa. Properament obri-
rà el seu blog.

Amb la mateixa intenció de sumar veus feme-
nines, també han obert un blog d’opinió les 
redactores del portal Glòria Barrete i Laura 
Mor. Podreu llegir-les a Baix continu i Solvitur 
ambulando, respectivament.

redacció cr | llegir al web +
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“Tenim i tindrem una especial predilecció per 
les interlocutores femenines”. Aquest era el 
deure que explicitàvem fa un any pel Dia Inter-
nacional de la Dones. Un any més tard, valorem 
haver fet passos endavant per pal·liar una insu-
ficient presència de les dones en les informaci-
ons del nostre portal. Tot i que reconeixem que 
encara ens queda molt camí per recórrer.

Només quatre dades per compartir la nostra re-
flexió interna. El mirall continua reflexant dinà-
miques socials i eclesials d’infrarepresentació. 
Centrarem l’anàlisi de com es concreta aquest 
biaix en els articles més elaborats i que dema-
nen un esforç de producció per part dels mem-

bres de la nostra redacció. Parlem de peces que 
demanen fer trucades, desplaçaments o cobrir 
actes. La xifra global diu que, en aquests casos, 
només un de cada quatre interlocutors habitu-
als són dones.

Si desglossem la dada segons la tipologia d’arti-
cle, veiem que hem dedicat entrevistes de per-
fil a dones en un 18,5% dels casos, mentre que 
un 81,5% dels entrevistats són homes. Si valo-
rem els actes que hem anat a cobrir, la presèn-
cia d’homes i dones és més variada: en un 28% 
dels casos són esdeveniments mixtes. Val a dir 
que sovint la proporció és d’una dona per cada 
quatre o cinc homes a la taula; i que en molts 

Dones infrarepresentades. 
La fotografia de Catalunya Religió pel 8M

https://www.catalunyareligio.cat/ca/on-son-dones-creients
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casos, l’única dona que hi ha fa funcions de mo-
deradora del diàleg.

Aquest fet no depèn finalment de la redacció. 
La composició de les taules de diàleg, confe-
rències, xerrades o els protagonistes dels actes 
litúrgics ve determinat per qui organitza l’acte. 
Cert que podria haver-hi una decisió prèvia de 
redacció: cobrir actes en funció de la seva pa-
ritat. Però aquí no valorem tant l’emissor com 
l’interès temàtic o la informació que se’n deri-
va.

De fet, del conjunt de dades analitzades, el per-
centatge millora lleugerament si ens fixem en la 
cobertura d’actes i en les consultes realitzades 
a fonts d’informació especialitzada. Un 33,33% 
de les interlocucions són dones, un 66,67%, 
homes. Amb tot, no n’hi ha per tirar coets.

També ens serveix com a resum de l’any, mirar 
qui ha protagonitzat les portades que hem im-
près en aquest temps amb la versió paper del 

Catalunya Religió: 30% dones, 50% homes i 
20% mixtes. Aquí ens hi sentim més còmo-
des. De fet, des del naixement del projecte, la 
presència de dones ha sigut permanent. Tant 
la redacció de les informacions com, més tard, 
el patronat de la Fundació, ha comptat des dels 
inicis amb molta presència femenina. Enguany, 
i amb voluntat de seguir visibilitzant un col·lec-
tiu que pica pedra diàriament, incorporem cinc 
blogs d’opinió escrits per dones.

De nou, ens posem deures per a seguir cami-
nant cap a una informació més plural. Com 
apunta el manifest d’Alcem la veu, també vo-
lem que Catalunya Religió compti amb totes 
les veus. La nostra reflexió és extrapolable a 
moltes comunitats religioses del nostre país. 
Conscients que la dinàmica a revertir és global, 
seguirem treballant des de la part que ens toca.

glòria barrete, ignasi escudero, 
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El sociòleg Joan Estruch, l’escolapi Josep Ma-
ria Monferrer, el capellà Benigne Marquès i el 
mestre orguener Gerhard Grenzing han estat 
distingits amb la Creu de Sant Jordi d’aquest 
2020. Tres noms vinculats al món eclesial dins 
la llista de personalitats distingides que el Go-
vern de la Generalitat ha fet públic aquest di-
marts. Joan Estruch i Gibert és el pare de la 
sociologia a casa nostra i és la persona que va 
donar rigor científic a la sociologia de la religió. 
El mes de maig va publicar les seves memòries, 
Crec recordar (2019, Fragmenta). L’educador 
Josep Maria Monferrer i Celades, religiós de 
l’Escola Pia, viu al barri de La Mina des de 1975, 
on s’hi ha compromès a mestre i educador so-

cial, i on va recuperar la memòria històrica amb 
l’obertura del seu arxiu històric. També ha es-
tat guardonat el canonge i arxiver capitular de 
l’Arxiu Diocesà i del Capitular d’Urgell, mossèn 
Benigne Marquès i Sala, del bisbat d’Urgell. I el 
músic i orguener Gerhard Grenzing, construc-
tor d’orgues, nascut a Hamburg, fa més de tren-
ta anys que viu i treballa al Papiol, i és el crea-
dor del nou orgue de la Basílica de la Mercè.

El Govern de la Generalitat ha reconegut Estruch 
“per la seva contribució a la construcció d’una so-
ciologia de la religió a Catalunya, feta amb rigor 
científic i oberta als corrents internacionals, que 
ha transmès amb mestratge en la docència i en 

una nombrosa producció assagística i de traduc-
cions al català d’obres clàssiques de la temàtica”. 
A Montferrer “per la seva tasca de mestre, edu-
cador i dinamitzador cultural durant més de 40 
anys al barri de la Mina i per la seva aportació a 
la conservació de la memòria històrica d’aquest 
barri de Sant Adrià de Besòs”. A Benigne Marquès 
se l’ha guardonat “pel seu treball de preservació i 
divulgació de la cultura catalana que l’ha conver-
tit en un referent intel·lectual”. I a Grenzing “per 
la llarga trajectòria, àmpliament coneguda, i re-
coneguda, com a constructor i restaurador d’or-
gues històrics de Catalunya i les Illes Balears”.

cr redacció | llegir al web +

Joan Estruch, Josep Maria Monferrer, 
Benigne Marquès i Gerhard Grenzing, 
Creu de Sant Jordi
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