El bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, ha impartit la lliçó inaugural
del curs de la FJM, que ha tingut lloc al Seminari Conciliar de Barcelona

20 anys creant pensament, diàleg i difonent
un cristianisme obert i conciliar
Barcelona, 6 d’octubre de 2009. La Fundació Joan Maragall (FJM) ha inaugurat el curs en què
commemora el 20è aniversari de la seva creació. En un acte que ha comptat amb la presència del
cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, i celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de
Barcelona, el Dr. Antoni Matabosch, president de la FJM, ha apuntat els cinc eixos que vertebren
transversalment tots els seus programes i les seves actuacions. Abans de fer-ho, per això, ha
anunciat que l’entitat ha estat guardonada amb el XXXIII Premi d’Honor Lluís Carulla, que li serà
lliurat el proper 12 de novembre en el decurs d’un acte que tindrà lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament
de Barcelona.
Aquest reconeixement, que es concedeix “a persones o entitats que, amb la qualitat de la seva
activitat científica, cultural o cívica, hagin ajudat a enfortir la consciència de comunitat nacional i el
sentit de pertinença a la cultura dels països de llengua catalana”, representa, segons el Dr.
Matabosch, “la coronació de la commemoració dels dos primers decennis” de la FJM.
“La nostra Fundació inicia el seu tercer decenni amb el convenciment de la necessitat que existeixin
institucions que es proposin ser punta de llança, imaginatives, actives, creatives i significatives.
Reivindiquem i reafirmem la importància cabdal, avui més que mai, de la tasca intel·lectual d’analitzar
el present, d’anar a fons, de preveure el futur, d’indicar camins creatius”, ha apuntat el president de la
FJM. “És clar que són necessàries les parròquies, les delegacions, la cúria, l’economia, els
moviments seglars, les escoles i tantes altres institucions que hem rebut i tenim; però cal tenir i
complementar al seu costat una forta tasca de pensament, de discerniment, de creativitat nova, de
nous camins”, ha afegit Antoni Matabosch.
Els cinc eixos d’actuació de la FJM
El Dr. Matabosch ha recordat aquest vespre els cinc eixos vertebradors de tots els programes i
actuacions promoguts des de la FJM:
Creació de pensament. La voluntat de discerniment de la FJM ens porta a cercar un pensament
cristià propi, que sigui fidel, creïble i significatiu dins de la nostra cultura. Per això, ens cal promoure
una reflexió crítica, oberta permanentment als gran moviments de fons que travessen la nostra
societat, per tal de donar un testimoniatge viu de la Paraula de Déu en el nostre món.
Diàleg i debat. La FJM aprèn a esdevenir interlocutora de la cultura del país des d’un catolicisme
viscut amb naturalitat, en relació alhora receptiva i crítica amb la modernitat. Vol fer també de pont
entre la fe en el Déu de Jesucrist, viscuda en Església, i la cultura contemporània (amb especial
atenció a la catalana), estant immersa en ambdós àmbits de manera sincera i cordial, per tal de
fomentar el coneixement, la col·laboració i l’intercanvi mutus i promoure així una millor inculturació del
cristianisme i una millor evangelització de la cultura. Malda també per fomentar el diàleg interreligiós
des de la seva identitat com a confessió catòlica, amb voluntat de contribuir a construir un espai de
trobada de les diferents tradicions religioses arrelades o nouvingudes a Catalunya.

Formació. La FJM aspira a ser un lloc rellevant per a la informació i la formació permanent dels
cristians, amb voluntat d’ajudar a aprofundir en la fe cristiana. Vol arribar en particular als
universitaris, als intel·lectuals i als professionals, però també a un públic més ampli que pugui trobar
en el missatge cristià un ferment de creativitat cultural, de modernitat crítica i d’anàlisi atenta dels
signes dels temps.
Difusió i xarxa. Amb el propòsit de difondre un pensament cristià viu i inculturat en el nostre món, la
FJM impulsa una estreta relació amb entitats culturals cristianes, especialment a Catalunya, a Europa
i en l’àmbit Mediterrani. D’aquesta manera, contribueix a situar Barcelona entre els centres europeus
de referència, pel que fa a la producció cultural d’inspiració cristiana, entrant en els circuits de difusió
de les novetats culturals.
Publicacions i Qüestions de vida cristiana. La FJM ha posat una especial cura en la publicació
d’estudis i assaigs. La Col·lecció Cristianisme i Cultura, en coedició amb Editorial Cruïlla, consta de 63
volums i els Quaderns de la FJM, en aquest cas amb Editorial Claret, arriba al número 89. Els
Quaderns inclouen una subsèrie dedicada a Joan Maragall. La novetat d’enguany és que, des del
primer número de 2009, la revista Qüestions de vida cristiana -amb 232 números publicats durant els
seus 50 anys d’existència- és coeditada per la FJM -que n’assumeix la direcció- i Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. S’inicia així una segona època de Qüestions amb una clara voluntat de
continuïtat, però també de renovació.
Els actes dels 20 anys
Finalment, el Dr. Antoni Matabosch ha parlat dels actes del 20è aniversari, que es van iniciar
precisament amb la presentació d’aquesta segona etapa de Qüestions, el proppassat 28 de maig, a
La Pedrera. El segon acte celebratiu es viurà en el mateix marc, l’Auditori de La Pedrera de Caixa
Catalunya –seu de l’acte commemoratiu del 10è aniversari-, el proper 1 de desembre. Serà un acte
sobre Bíblia i Art, que comptarà amb la participació de Perico Pastor, il·lustrador d’una edició especial
de la Bíblia de la BCI, del teòleg Armand Puig i del físic i poeta David Jou.
I la cloenda d’aquest 20è aniversari comptarà amb la presència del president del Pontifici Consell per
a la Cultura (ministre de cultura del Vaticà), Mons. Gianfranco Ravasi, que impartirà una conferència
el 21 de gener de 2010 a l’Auditori de La Pedrera de Caixa Catalunya.
Lliçó inaugural a càrrec de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona
El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, ha pronunciat la lliçó inaugural del curs, que
porta per títol Espiritualitat, un camí interior per al cristià. Després d’argumentar el significat del mot
espiritualitat, el Dr. Taltavull ha recordat que “l’espiritualitat cristiana demana reconèixer a Déu el lloc
que li correspon en la nostra vida, la presència del Déu que és Amor i que en Jesús s’ha definit com a
Camí, Veritat i Vida”. “L’espiritualitat, si l’entenem com a vida sota l’acció de l’Esperit, i la volem
entendre com a camí interior per al cristià, implica exercici personal, voluntat de creixement, actitud
bàsica, expressió de la sinceritat de la persona que ha integrat el valor religiós i cristià en la seva
vida”. “L’espiritualitat és, per tant, referència a Déu, acceptació de la seva persona com a do, esforç
quotidià de descoberta a través de la Paraula de Déu, la pregària i la vida. Jesús ha promès l’Esperit
Sant i diu que serà l’Esperit el qui ens ho farà recordar tot i entendre-ho”.
Mons. Taltavull ha parlat també del fenomen de la indiferència religiosa i les espiritualitats sense Déu,
de l’espiritualitat fora de les Esglésies, de la recerca de Déu enmig del desert espiritual del món
d’avui, i de la diversitat d’oferta de resposta espiritual en “situacions d’emergència”. Finalment, el
bisbe Sebastià Taltavull ha esmentat diferents tipus d’espiritualitat per al cristià: la que creu en un
procés d’iniciació; la de dimensió evangèlica, eclesial i missionera; l’espiritualitat centrada en el
Misteri Pasqual de Jesucrist; l’arrelada en la pròpia terra per donar fruit; l’espiritualitat de la confiança i
de la fidelitat. I ha acabat presentant una espiritualitat per al segle XXI: l’espiritualitat de comunió, a
partir del Concili Vaticà II.

Paraules del cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach
El cardenal de Barcelona ha tancat l’acte d’inauguració de curs tot fent referència a la important tasca
que ha fet la Fundació durant aquests vint anys per inculturar el cristianisme en la cultura. “Els nous
horitzons dels nostres coneixements ens fan més sensibles a la diversitat de cultures –ha dit el Dr.
Lluís Martínez Sistach-. La nova consciència històrica del pensament modern ens fa veure que cap
cultura és un model únic per a totes, que totes elles estan arrelades en el ser de cada poble i que la
manera d’existir i d’expressar la visió cristiana és relativa; és a dir, ha de estar sempre en relació al
context cultural”. Per tant, ha recordat que la vocació de la FJM d’inculturar el cristianisme en la
cultura catalana “és cada vegada més necessària”.

Departament de Premsa de la Fundació Joan Maragall– www.fundaciojoanmaragall.org

