
    

Entrevista a Josep Peñarroya, nou prior de Solius: 

“El monestir ha de continuar sent un lloc de pau i trobada amb Déu” 

ENTREVISTA DE JOAQUIM BOHIGAS I MOLLERA 
GIRONA Josep Peñarroya (Forcall, Ports de Morella, 
Castelló de la Plana, 1952) és el nou superior de la 
comunitat religiosa cistercenca de Solius, a Santa 
Cristina d'Aro, en substitució d'Enric Benito. Pertany a 
Solius des de 1976. 

Com s'escull el prior de Solius?  
No presentem candidatures. L'abat de Poblet presideix 
l'elecció, que reuneix els monjos solemnes i es fan dues 
votacions: la prèvia i la definitiva. El vot és lliure. Qui té 
la majoria absoluta esdevé el nou prior, si accepta el 
càrrec. Segons la normativa, el prior passa per un vot de 

confiança al cap de 6 anys. Si continua, el càrrec és fins als 75 anys, en què ha de 
presentar la dimissió. Si és acceptada per la comunitat, s'escull nou prior. En cas contrari, 
pot continuar fins als 80. Aquest ha estat el cas del fins ara prior, el pare Enric Benito. 

 

Ja té un programa de govern? 
No m'esperava l'elecció. El monestir ha de continuar sent un lloc de pau i trobada amb Déu 
pels monjos i les persones que ho necessiten. El conjunt ho facilita. 

 

A qui ha de passar comptes? 
El monestir té gestió independent. Però cada tres anys, l'abat de Poblet, tot i no tenir 
jurisdicció, fa una visita per conèixer-ne el funcionament. La casa general és a Roma. 
 
Expliqui'm quin és el sentit de la vida monàstica al segle XXI.  
El Concili [Vaticà II] va modernitzar les constitucions dels monestirs. Per exemple, abans, 
separàvem els monjos capellans dels que no ho eren. Ara, no. La regla de Sant Benet, la 
idea fonamental, està intacta. 

 

Se senten deslligats del món? 
No, perquè estem continuadament en contacte amb la societat.  

 

També defensors del territori? 
Sense nosaltres, la vall de Solius seria molt diferent de com està ara. Hem lluitat molt. Cal 
respectar l'entorn. 
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Quin és el perfil de la gent que Solius rep? 
Les visites al pessebre són per una raó cultural. Qui participa en les celebracions religioses 
és perquè té una necessitat espiritual. Acollim hostes que busquen un lloc retirat per 
estudiar. Però la majoria és perquè necessiten uns dies de meditació i pregària. Paga la 
pena continuar en aquest camí. 

 

I les vocacions? 
En tenim poques. Això sí, ha passat molta gent. Vénen amb idees, sovint interioritzades, 
que, després, no s'ajusten a la realitat. 

 

Un compromís temporal... 
Sí... però... la regla remarca molt que sigui per sempre. És un compromís de debò. La 
temporalitat faria perdre l'essència, el compromís és diferent.  

 

Però hi hauria més vocacions? 
Potser sí... (pensa)... però quin tipus de vocacions serien? No hi sóc contrari, estic obert...  
En canvi, sovintegen en països pobres. L'orde cistercenc és al Vietnam. També és, sovint 
amb una fe més ferma, una manera de promocionar-se. 

 

Els monjos són enterrats al monestir. Això què significa? 
El monjo fa tota la vida al monestir. Aquí han viscut, i aquí s'enterren. 

 

Com s'imagina Solius el 2050? 
M'agradaria que, amb els anys, Solius continués com ara. Tots els monestirs tenim els 
mateixos problemes en el relleu. Si som autèntics, i amb voluntat de Déu... 
 
 

Amb motiu de la Jornada Pro Orantibus, 

Lectura orant de la Sagrada Escriptura i „lectio divina‟ 
 

Verbum Domini (la Paraula del Senyor). II Exhortació 
Apostòlica de Benet XVI (núms. 86 i 87) 

86. El Sínode ha tornat a insistir més d’una vegada en 
l’exigència d’un acostament orant al text sagrat com a 
factor fonamental de la vida espiritual de tot creient, en els 
diferents ministeris i estats de vida, amb referència 
particular a la lectio divina.1 En efecte, la Paraula de Déu és 
a la base de tota espiritualitat autènticament cristiana. Amb 
això, els Pares sinodals han seguit la línia del que afirma la 
Constitució dogmàtica Dei Verbum: «Tots els fidels […], 
que s’acostin de bona gana al mateix sagrat text, tant per 
mitjà de la sagrada litúrgia farcida d’expressions divines, 
com pel camí de la lectura piadosa, o per instruccions 
adaptades a aquesta finalitat i per d’altres mitjans, que ara 
lloablement s’estenen arreu amb l’aprovació i la protecció 
dels pastors de l’Església. Recordin, però, que l’oració ha 

                                                 
1 Cf. Propositiones 9. 22. 
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d’acompanyar la lectura de la Sagrada Bíblia.»2 La reflexió conciliar pretenia reprendre la 
gran tradició patrística, que ha recomanat sempre acostar-se a l’Escriptura en el diàleg amb 
Déu. Com diu sant Agustí: «La teva pregària és un col·loqui amb Déu. Quan llegeixes, Déu 
et parla, quan pregues, parles tu a Déu.»3 Orígenes, un dels mestres en aquesta manera 
de llegir la Bíblia, sosté que entendre les Escriptures requereix, més fins i tot que l’estudi, la 
intimitat amb Crist i la pregària. En efecte, està convençut que la via privilegiada per a 
conèixer Déu és l’amor, i que no es dóna una autèntica scientia Christi sense enamorar-
se’n. A la Carta a Gregori, el gran teòleg alexandrí recomana: «Dedica’t a la lectio de les 
Escriptures divines; aplica-t’hi amb perseverança. Esforça’t en la lectio amb la intenció de 
creure i d’agradar a Déu. Si durant la lectio et trobes davant d’una porta tancada, crida i 
t’obrirà el guardià, de qui Jesús ha dit: ―El guardià la hi obrirà.‖ Aplicant-te així a la lectio 
divina, cerca amb lleialtat i confiança indestructible en Déu el sentit de les Escriptures 
divines, que s’hi tanca amb abundància. Però no t’has d’acontentar amb trucar i cercar. Per 
a comprendre les coses de Déu t’és absolutament necessària l’oratio. Precisament per 
exhortar-la, el Salvador no solament ens ha dit: ―Cerqueu i trobareu‖, ―truqueu i se us 
obrirà‖, sinó que ha afegit: ―Demaneu i rebreu‖.»4 

Pel que fa a aquest tema, però, 
s’ha d’evitar el risc d’un 
acostament individualista, tenint 
present que la Paraula de Déu 
se’ns dóna precisament per a 
construir comunió, per a unir-nos 
a la Veritat en el nostre camí cap 
a Déu. És una Paraula que 
s’adreça personalment a cada un, 
però també és una Paraula que 
construeix comunitat, que 

construeix l’Església. Per tant, hem d’apropar-nos al text sagrat en la comunió eclesial. En 
efecte, «és molt important la lectura comunitària, perquè el subjecte viu de la Sagrada 
Escriptura és el poble de Déu, és l’Església. […] L’Escriptura no pertany al passat, ja que el 
seu subjecte, el poble de Déu inspirat per Déu mateix, és sempre el mateix. Així doncs, es 
tracta sempre d’una Paraula viva en el subjecte viu. Per això, és important llegir la Sagrada 
Escriptura i escoltar-la en la comunió de l’Església, és a dir, amb tots els grans testimonis 
d’aquesta Paraula, des dels primers Pares fins als sants d’avui, fins al Magisteri d’avui».5 

Per això, en la lectura orant de la Sagrada Escriptura, el lloc privilegiat és la litúrgia, 
especialment l’Eucaristia, en la qual, celebrant el cos i la sang de Crist en el Sagrament, 
s’actualitza en nosaltres la Paraula mateixa. D’alguna manera, la lectura orant, personal i 
comunitària, s’ha de viure sempre en relació amb la celebració eucarística. Així com 
l’adoració eucarística prepara, acompanya i perllonga la litúrgia eucarística,6 també la 
lectura orant personal i comunitària prepara, acompanya i aprofundeix el que l’Església 
celebra amb la proclamació de la Paraula en l’àmbit litúrgic. En posar tan estretament en 
relació lectio i litúrgia, es poden entendre millor els criteris que han d’orientar aquesta 
lectura en el context de la pastoral i de la vida espiritual del poble de Déu. 

                                                 
2 N. 25. 
3 Enarrationes in Psalmos, 85, 7: PL 37, 1086. 
4 Orígenes, Epistola ad Gregorium, 3: PG 11, 92. 
5 Discurs als alumnes del Seminari Romà Major (19 febrer 2007): AAS 99 (2007), 253-254. 
6 Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrer 2007), 66: AAS 99 (2007), 155-156. 
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87. En els documents que han preparat i acompanyat el Sínode, s’ha parlat de molts 
mètodes per a acostar-se a les Sagrades Escriptures de manera fructuosa i en la fe. Això 
no obstant, s’ha prestat una major atenció a la lectio divina, que és veritablement «capaç 
d’obrir al fidel no només el tresor de la Paraula de Déu, sinó també de crear el trobament 
amb Crist, Paraula divina i vivent».7 Voldria recordar aquí breument quins són els passos 
fonamentals: es comença amb la lectura (lectio) del text, que suscita la qüestió sobre el 
coneixement del seu contingut autèntic: Què diu el text bíblic en si mateix? Sense aquest 
moment, es corre el risc que el text es converteixi només en un pretext per a no sortir mai  
dels nostres pensaments. Segueix després la meditació (meditatio), en la qual la qüestió 
és: Què ens diu el text bíblic a nosaltres? Aquí, cada un personalment, però també 
comunitàriament, ha de deixar-se interpel·lar i examinar, perquè no es tracta ja de 
considerar paraules pronunciades en el passat, sinó en el present. S’arriba successivament 
al moment de la pregària (oratio), que 
suposa la pregunta: Què diem nosaltres al 
Senyor com a resposta a la seva 
Paraula? L’oració com a petició, 
intercessió, agraïment i lloança és la 
primera manera amb què la Paraula ens 
canvia. Finalment, la lectio divina conclou 
amb la contemplació (contemplatio), 
durant la qual acceptem com a do de Déu 
la seva mirada en jutjar la realitat, i ens 
preguntem: ¿Quina conversió del 
pensament, del cor i de la vida ens 
demana el Senyor? Sant Pau, en la Carta 
als Romans, diu: «No us emmotlleu al 
món present; deixeu-vos transformar i 
renoveu el vostre interior, perquè pugueu 
reconèixer quina és la voluntat de Déu, 
allò que és bo, agradable a ell i perfecte» 
(12,2). En efecte, la contemplació tendeix 
a crear en nosaltres una visió sapiencial, segons Déu, de la realitat i a formar en nosaltres 
«el pensament del Senyor» (1Co 2,16). La Paraula de Déu es presenta aquí com un criteri 
de discerniment, «és viva i eficaç. És més penetrant que una espasa de dos talls: arriba a 
destriar l’ànima i l’esperit, les articulacions i el moll dels ossos; discerneix les intencions i 
els pensaments del cor» (He 4,12). Convé recordar, a més, que la lectio divina no acaba el 
seu procés fins que no s’arriba a l’acció (actio), que mou la vida del creient a convertir-se 
en do per als altres per la caritat. 

Trobem sintetitzades i resumides aquestes fases de manera sublim en la figura de la Mare 
de Déu. Model per a tots els fidels d’acolliment dòcil de la Paraula divina, ella «guardava tot 
això en el seu cor» (Lc 2,19; cf. 2,51). Sabia trobar el llaç profund que uneix en el gran 
designi de Déu esdeveniments, accions i detalls aparentment desunits.8 

Voldria esmentar també el que s’ha recomanat durant el Sínode sobre la importància de la 
lectura personal de l’Escriptura com a pràctica que contempla la possibilitat, segons les 
disposicions habituals de l’Església, d’obtenir indulgències, tant per a un mateix com per als 

                                                 
7 Missatge final, III, 9. 
8 Ibid. 
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difunts.9 La pràctica de la indulgència10 implica la doctrina dels mèrits infinits de Crist, que 
l’Església com a ministra de la redempció dispensa i aplica, però implica també la doctrina 
de la comunió dels sants, i ens diu «com n’estem, d’íntimament units en Crist els uns amb 
els altres, i com pot arribar a ajudar als altres la vida sobrenatural de cadascú».11 En 
aquesta perspectiva, la lectura de la Paraula de Déu ens ajuda en el camí de la penitència i 
de la conversió, ens permet aprofundir en el sentit de la pertinença eclesial i ens consolida 
en una familiaritat més gran amb Déu. Com diu sant Ambròs, quan agafem amb fe les 
Sagrades Escriptures a les nostres mans, i les llegim amb l’Església, l’home torna a 
passejar amb Déu al paradís.12 

 

Neix Montserrat Ràdio (100,6 FM) 

 

A partir del 10 de juny es pot escoltar, en període de proves, la seva proposta musical, que 
inclou una presència destacada de música catalana, a més de la discografia de l’Escolania 
 

L‟emissora és fruit de la col·laboració entre l‟Abadia de Montserrat i el Grup Taelus 
de Comunicació, amb l‟objectiu de posar a l‟abast els oficis litúrgics i d‟informar de 
tot allò que es produeixi a Montserrat 

Montserrat, 10 de juny de 2011. Montserrat Ràdio ja és una realitat: a partir d’avui es pot 
escoltar, en període de proves, a través del 100,6 FM. Aquesta emissora és fruit de la 
col·laboració entre l’Abadia de Montserrat i el Grup Taelus de Comunicació. El seu objectiu 
és posar a l’abast dels oients els oficis litúrgics de la basílica i, també, informar de tot allò 
que es produeixi a Montserrat. Durant les 24 hores del dia, Montserrat Ràdio proposa 
apropar la Paraula –en majúscula i en minúscula– als oients. 
 

Durant el període de proves, que tindrà una durada d’uns dos mesos, per Montserrat Ràdio 
es pot escoltar una radiofórmula musical amb una presència destacada de música 
catalana; amb la particularitat de què la darrera peça de cada hora estarà reservada a la 
discografia de l’Escolania de Montserrat. Properament, un cop finalitzat el període de 
proves, s’iniciarà la retransmissió en directe dels oficis litúrgics, com també del cant de la 
Salve Regina i el Virolai, a càrrec de l’Escolania –de dilluns a divendres a les 13 h–. Més 
endavant, Montserrat Ràdio anirà incorporant programes que tractaran de diversos 
aspectes de Montserrat, com el Parc Natural, el patrimoni cultural i l’espiritualitat. 

 

                                                 
9 «Plenaria indulgentia conceditur christifideli qui Sacram Scripturam, iuxta textum a competenti auctoritate adprobatum, cum 

veneratione divino eloquio debita et ad modum lectionis spiritalis, per dimidiam saltem horam legerit; si per minus tempus id 

egerit indulgentia erit partialis»: Pænitentiaria Apostolica, Enchiridion indulgentiarum, Normæ et concessiones (16 juliol 1999), 

30 §1. 
10 Cf. Catecisme de l’Església catòlica, 1471-1479. 
11 Pau VI, Const. ap. Indulgentiarum doctrina (1 gener 1967): AAS 59 (1967), 18-19. 
12 Cf. Epistula 49, 3: PL 16, 1204 A. 
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I Trobada de noves formes de vida consagrada a Roma 
 

Fernando Prado, cmf – masdecerca 

El passat dissabte 4 de juny de 2011 es va celebrar a Roma la I Trobada de Noves 
Formes de Vida Consagrada, convocada pels 
mateixos Instituts reconeguts com a tals, amb 
l’objectiu de conèixer-se i reflexionar junts 
sobre la pròpia identitat comunitària i el lloc 
de les Noves Formes de Vida Consagrada 
en l‟Església.  

El lema d’aquest esdeveniment ha estat 
Obrint camins: consagració, comunió i missió, 
el qual expressa les tres realitats que, 
íntimament relacionades, constitueixen la 
vida consagrada en totes les seves formes; al 
mateix temps ressalta la crida a obrir camins 
nous en l‟Església davant els canvis radicals 

que vivim i la crida a una nova evangelització. 

La Trobada de Noves Formes de Vida Consagrada ha volgut reunir especialment 
superiors o representants dels instituts i associacions de dret pontifici i diocesà ja 
aprovats sota aquesta denominació —o que almenys es trobin en aquest camí perquè es 
reconeixen a si mateixos com a Noves Formes de Vida Consagrada— per, des d’un 
coneixement institucional, familiar i directe, aprofundir en els aspectes propis d’aquests 
nous carismes que l’Esperit ha regalat a l’Església. 

La iniciativa ha tingut una bona acollida, amb la participació de 22 institucions, procedents 
d’11 països: Itàlia, Espanya, França, Polònia, Hongria, Panamà, Perú, Argentina, Estats 
Units, Filipines i Austràlia. 

La ponència que va iniciar la jornada va ser impartida pel P. Domingo J. Andrés 
Gutierrez, cmf, consultor de la CIVCSVA i de diversos dicasteris romans, experto en les 
noves formes de vida consagrada, notable jurista i professor emèrit de la Universitat 
Lateranense. 

Es van alternar grups de treball sobre els aspectes comuns de les Noves Formes de Vida 
Consagrada, i aquells propis de cada carisma. En la sessió plenària, on es van exposar les 
conclusions de cada grup, va estar present Mons. Joseph William Tobin, C.Ss.R, 
secretari de la CIVCSVA, que va presidir la celebració eucarística amb la qual es va 
clausurar la Trobada. 

 

Programa de les II Jornades d‟Història del Monestir de les Avellanes 

EL MONACAT FEMENÍ A L‟EUROPA MEDIEVAL 
 

Aquestes Jornades compten amb el suport de l‟URC 
 

Informació: 
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/amicsmonestir/activitats/segones-
jornades-historia 
 

http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/amicsmonestir/activitats/segones-jornades-historia
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/amicsmonestir/activitats/segones-jornades-historia
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Benet XVI parla de Sant Francesc d‟Assís 

 
AUDIENCIA GENERAL, Miércoles 27 de gener de 2010  

Queridos hermanos y hermanas: 

En una catequesis reciente ilustré ya el papel providencial 
que tuvieron la Orden de los Frailes Menores y la Orden 
de los Frailes Predicadores, fundadas respectivamente por 
san Francisco de Asís y por santo Domingo de Guzmán, 
en la renovación de la Iglesia de su tiempo. Hoy quiero 
presentaros la figura de san Francisco, un auténtico 
"gigante" de la santidad, que sigue fascinando a 
numerosísimas personas de todas las edades y religiones.  

"Nacióle un sol al mundo". Con estas palabras, el sumo 
poeta italiano Dante Alighieri alude en la Divina Comedia 
(Paraíso, Canto XI) al nacimiento de Francisco, que tuvo 
lugar a finales de 1181 o a principios de 1182, en Asís. 
Francisco pertenecía a una familia rica —su padre era 
comerciante de telas— y vivió una adolescencia y una 

juventud despreocupadas, cultivando los ideales caballerescos de su tiempo. A los veinte 
años tomó parte en una campaña militar y lo hicieron prisionero. Enfermó y fue liberado. A 
su regreso a Asís, comenzó en él un lento proceso de conversión espiritual que lo llevó a 
abandonar gradualmente el estilo de vida mundano que había practicado hasta entonces. 
Se remontan a este período los célebres episodios del encuentro con el leproso, al cual 
Francisco, bajando de su caballo, dio el beso de la paz, y del mensaje del Crucifijo en la 
iglesita de San Damián. Cristo en la cruz tomó vida en tres ocasiones y le dijo: "Ve, 
Francisco, y repara mi Iglesia en ruinas". Este simple acontecimiento de escuchar la 
Palabra del Señor en la iglesia de san Damián esconde un simbolismo profundo. En su 
sentido inmediato san Francisco es llamado a reparar esta iglesita, pero el estado ruinoso 
de este edificio es símbolo de la situación dramática e inquietante de la Iglesia en aquel 
tiempo, con una fe superficial que no conforma y no transforma la vida, con un clero poco 
celoso, con el enfriamiento del amor; una destrucción interior de la Iglesia que conlleva 
también una descomposición de la unidad, con el nacimiento de movimientos heréticos. Sin 
embargo, en el centro de esta Iglesia en ruinas está el Crucifijo y habla: llama a la 
renovación, llama a Francisco a un trabajo manual para reparar concretamente la iglesita 
de san Damián, símbolo de la llamada más profunda a renovar la Iglesia de Cristo, con su 
radicalidad de fe y con su entusiasmo de amor a Cristo. Este acontecimiento, que 
probablemente tuvo lugar en 1205, recuerda otro acontecimiento parecido que sucedió en 
1207: el sueño del Papa Inocencio III, quien en sueños ve que la basílica de San Juan de 
Letrán, la iglesia madre de todas las iglesias, se está derrumbando y un religioso pequeño 
e insignificante sostiene con sus hombros la iglesia para que no se derrumbe. Es 
interesante observar, por una parte, que no es el Papa quien ayuda para que la iglesia no 
se derrumbe, sino un pequeño e insignificante religioso, que el Papa reconoce en Francisco 
cuando este lo visita. Inocencio III era un Papa poderoso, de gran cultura teológica y gran 
poder político; sin embargo, no es él quien renueva la Iglesia, sino el pequeño e 
insignificante religioso: es san Francisco, llamado por Dios. Pero, por otra parte, es 
importante observar que san Francisco no renueva la Iglesia sin el Papa o en contra de él, 
sino sólo en comunión con él. Las dos realidades van juntas: el Sucesor de Pedro, los 
obispos, la Iglesia fundada en la sucesión de los Apóstoles y el carisma nuevo que el 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100113_sp.html
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Espíritu Santo crea en ese momento para renovar la Iglesia. En la unidad crece la 
verdadera renovación.  

Volvamos a la vida de san Francisco. Puesto que su padre Bernardone le reprochaba su 
excesiva generosidad con los pobres, Francisco, ante el obispo de Asís, con un gesto 
simbólico se despojó de sus vestidos, indicando así que renunciaba a la herencia paterna: 
como en el momento de la creación, Francisco no tiene nada más que la vida que Dios le 
ha dado, a cuyas manos se entrega. Desde entonces vivió como un eremita, hasta que, en 
1208, tuvo lugar otro acontecimiento fundamental en el itinerario de su conversión. 
Escuchando un pasaje del Evangelio de san Mateo —el discurso de Jesús a los Apóstoles 
enviados a la misión—, Francisco se sintió llamado a vivir en la pobreza y a dedicarse a la 
predicación. Otros compañeros se asociaron a él y en 1209 fue a Roma, para someter al 
Papa Inocencio III el proyecto de una nueva forma de vida cristiana. Recibió una acogida 
paterna de aquel gran Pontífice, que, iluminado por el Señor, intuyó el origen divino del 
movimiento suscitado por Francisco. El "Poverello" de Asís había comprendido que todo 
carisma que da el Espíritu Santo hay que ponerlo al servicio del Cuerpo de Cristo, que es la 
Iglesia; por lo tanto, actuó siempre en plena comunión con la autoridad eclesiástica. En la 
vida de los santos no existe contraste entre carisma profético y carisma de gobierno y, si se 
crea alguna tensión, saben esperar con 
paciencia los tiempos del Espíritu Santo.  

En realidad, en el siglo XIX y también en 
el siglo pasado algunos historiadores 
intentaron crear detrás del Francisco de 
la tradición, lo que llamaban un 
Francisco histórico, de la misma manera 
que detrás del Jesús de los Evangelios 
se intenta crear lo que llaman el Jesús 
histórico. Ese Francisco histórico no 
habría sido un hombre de Iglesia, sino un 
hombre unido inmediatamente sólo a 
Cristo, un hombre que quería crear una 
renovación del pueblo de Dios, sin formas canónicas y sin jerarquía. La verdad es que san 
Francisco tuvo realmente una relación muy inmediata con Jesús y con la Palabra de Dios, 
que quería seguir sine glossa, tal como es, en toda su radicalidad y verdad. También es 
verdad que inicialmente no tenía la intención de crear una Orden con las formas canónicas 
necesarias, sino que, simplemente, con la Palabra de Dios y la presencia del Señor, quería 
renovar el pueblo de Dios, convocarlo de nuevo a escuchar la Palabra y a obedecer a 
Cristo. Además, sabía que Cristo nunca es "mío", sino que siempre es "nuestro"; que a 
Cristo no puedo tenerlo "yo" y reconstruir "yo" contra la Iglesia, su voluntad y sus 
enseñanzas; sino que sólo en la comunión de la Iglesia construida sobre la sucesión de los 
Apóstoles se renueva también la obediencia a la Palabra de Dios.  

También es verdad que no tenía intención de crear una nueva Orden, sino solamente 
renovar el pueblo de Dios para el Señor que viene. Pero entendió con sufrimiento y con 
dolor que todo debe tener su orden, que también el derecho de la Iglesia es necesario para 
dar forma a la renovación y así en realidad se insertó totalmente, con el corazón, en la 
comunión de la Iglesia, con el Papa y con los obispos. Sabía asimismo que el centro de la 
Iglesia es la Eucaristía, donde el Cuerpo de Cristo y su Sangre se hacen presentes. A 
través del Sacerdocio, la Eucaristía es la Iglesia. Donde sacerdocio y Cristo y comunión de 
la Iglesia van juntos, sólo aquí habita también la Palabra de Dios. El verdadero Francisco 
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histórico es el Francisco de la Iglesia y precisamente de este modo habla también a los no 
creyentes, a los creyentes de otras confesiones y religiones.  

Francisco y sus frailes, cada vez más numerosos, se establecieron en "la Porziuncola", o 
iglesia de Santa María de los Ángeles, lugar sagrado por excelencia de la espiritualidad 
franciscana. También Clara, una joven de Asís, de familia noble, se unió a la escuela de 
Francisco. Así nació la Segunda Orden franciscana, la de las clarisas, otra experiencia 
destinada a dar insignes frutos de santidad en la Iglesia.  

También el sucesor de Inocencio III, el Papa Honorio III, con 
su bula Cum dilecti de 1218 sostuvo el desarrollo singular de 
los primeros Frailes Menores, que iban abriendo sus misiones 
en distintos países de Europa, incluso en Marruecos. En 1219 
Francisco obtuvo permiso para ir a Egipto a hablar con el 
sultán musulmán Melek-el-Kâmel, para predicar también allí 
el Evangelio de Jesús. Deseo subrayar este episodio de la 
vida de san Francisco, que tiene una gran actualidad. En una 
época en la cual existía un enfrentamiento entre el 
cristianismo y el islam, Francisco, armado voluntariamente 
sólo de su fe y de su mansedumbre personal, recorrió con 
eficacia el camino del diálogo. Las crónicas nos narran que el 
sultán musulmán le brindó una acogida benévola y un 
recibimiento cordial. Es un modelo en el que también hoy 
deberían inspirarse las relaciones entre cristianos y 

musulmanes: promover un diálogo en la verdad, en el respeto recíproco y en la 
comprensión mutua (cf. Nostra aetate, 3). Parece ser que después, en 1220, Francisco 
visitó la Tierra Santa, plantando así una semilla que daría mucho fruto: en efecto, sus hijos 
espirituales hicieron de los Lugares donde vivió Jesús un ámbito privilegiado de su misión. 
Hoy pienso con gratitud en los grandes méritos de la Custodia franciscana de Tierra Santa.  

A su regreso a Italia, Francisco encomendó el gobierno de la Orden a su vicario, fray Pietro 
Cattani, mientras que el Papa encomendó la Orden, que recogía cada vez más adhesiones, 
a la protección del cardenal Ugolino, el futuro Sumo Pontífice Gregorio IX. Por su parte, el 
Fundador, completamente dedicado a la predicación, que llevaba a cabo con gran éxito, 
redactó una Regla, que fue aprobada más tarde por el Papa.  

En 1224, en el eremitorio de la Verna, Francisco ve el Crucifijo en la forma de un serafín y 
en el encuentro con el serafín crucificado recibe los estigmas; así llega a ser uno con Cristo 
crucificado: un don, por lo tanto, que expresa su íntima identificación con el Señor.  

La muerte de Francisco —su transitus— aconteció la tarde del 3 de octubre de 1226, en "la 
Porziuncola". Después de bendecir a sus hijos espirituales, murió, recostado sobre la tierra 
desnuda. Dos años más tarde el Papa Gregorio IX lo inscribió en el catálogo de los santos. 
Poco tiempo después, en Asís se construyó una gran basílica en su honor, que todavía hoy 
es meta de numerosísimos peregrinos, que pueden venerar la tumba del santo y gozar de 
la visión de los frescos de Giotto, el pintor que ilustró de modo magnífico la vida de 
Francisco.  

Se ha dicho que Francisco representa un alter Christus, era verdaderamente un icono vivo 
de Cristo. También fue denominado "el hermano de Jesús". De hecho, este era su ideal: 
ser como Jesús; contemplar el Cristo del Evangelio, amarlo intensamente, imitar sus 
virtudes. En particular, quiso dar un valor fundamental a la pobreza interior y exterior, 
enseñándola también a sus hijos espirituales. La primera Bienaventuranza en el Sermón de 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html
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la montaña —Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos (Mt 5, 3)— encontró una luminosa realización en la vida y en las palabras de san 
Francisco. Queridos amigos, los santos son realmente los mejores intérpretes de la Biblia; 
encarnando en su vida la Palabra de Dios, la hacen más atractiva que nunca, de manera 
que verdaderamente habla con nosotros. El testimonio de Francisco, que amó la pobreza 
para seguir a Cristo con entrega y libertad totales, sigue siendo también para nosotros una 
invitación a cultivar la pobreza interior para crecer en la confianza en Dios, uniendo 
asimismo un estilo de vida sobrio y un desprendimiento de los bienes materiales.  

En Francisco el amor a Cristo se expresó de modo especial en la adoración del Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía. En las Fuentes franciscanas se leen expresiones 
conmovedoras, como esta: "¡Tiemble el hombre todo entero, estremézcase el mundo todo 
y exulte el cielo cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos 
del sacerdote! ¡Oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa! ¡Oh sublime 
humildad, oh humilde sublimidad: que el Señor del mundo universo, Dios e Hijo de Dios, se 

humilla hasta el punto de esconderse, para nuestra 
salvación, bajo una pequeña forma de pan!" (Francisco de 
Asís, Escritos, Editrici Francescane, Padua 2002, p. 401).  

En este Año sacerdotal me complace recordar también una 
recomendación que Francisco dirigió a los sacerdotes: 
"Siempre que quieran celebrar la misa ofrezcan purificados, 
con pureza y reverencia, el verdadero sacrificio del 
santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo" 
(ib., 399). Francisco siempre mostraba una gran deferencia 
hacia los sacerdotes, y recomendaba que se les respetara 
siempre, incluso en el caso de que personalmente fueran 
poco dignos. Como motivación de este profundo respeto 
señalaba el hecho de que han recibido el don de consagrar 
la Eucaristía. Queridos hermanos en el sacerdocio, no 
olvidemos nunca esta enseñanza: la santidad de la 

Eucaristía nos pide ser puros, vivir de modo coherente con el Misterio que celebramos.  

Del amor a Cristo nace el amor hacia las personas y también hacia todas las criaturas de 
Dios. Este es otro rasgo característico de la espiritualidad de Francisco: el sentido de la 
fraternidad universal y el amor a la creación, que le inspiró el célebre Cántico de las 
criaturas. Es un mensaje muy actual. Como recordé en mi reciente encíclica Caritas in 
veritate, sólo es sostenible un desarrollo que respete la creación y que no perjudique el 
medio ambiente (cf. nn. 48-52), y en el Mensaje para la Jornada mundial de la paz de este 
año subrayé que también la construcción de una paz sólida está vinculada al respeto de la 
creación. Francisco nos recuerda que en la creación se despliega la sabiduría y la 
benevolencia del Creador. Él entiende la naturaleza como un lenguaje en el que Dios habla 
con nosotros, en el que la realidad se vuelve transparente y podemos hablar de Dios y con 
Dios.  

Querido amigos, Francisco fue un gran santo y un hombre alegre. Su sencillez, su 
humildad, su fe, su amor a Cristo, su bondad con todo hombre y toda mujer lo hicieron 
alegre en cualquier situación. En efecto, entre la santidad y la alegría existe una relación 
íntima e indisoluble. Un escritor francés dijo que en el mundo sólo existe una tristeza: la de 
no ser santos, es decir, no estar cerca de Dios. Mirando el testimonio de san Francisco, 
comprendemos que el secreto de la verdadera felicidad es precisamente: llegar a ser 
santos, cercanos a Dios.  

http://www.vatican.va/special/anno_sac/index_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html#48
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace_sp.html
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Que la Virgen, a la que Francisco amó tiernamente, nos obtenga este don. Nos 
encomendamos a ella con las mismas palabras del "Poverello" de Asís: "Santa Virgen 
María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava 
del altísimo Rey sumo y Padre celestial, Madre de nuestro santísimo Señor Jesucristo, 
esposa del Espíritu Santo: ruega por nosotros... ante tu santísimo Hijo amado, Señor y 
maestro" (Francisco de Asís, Escritos, 163).  
 

Clara d‟Assís i la mística femenina dels segles XII-XIII  
 

Al vespre del diumenge de Rams de 1212, una noia jove de nom Clara de Favarone fugia 
de la casa paterna per unir-se al moviment iniciat per Francesc d’Assís i els seus frares. En 
ocasió d’aquests vuit-cents anys, en les nostres Jornades, hem volgut atansar-nos a la 
personalitat de Clara d’Assís en el context del ressorgiment evangèlic de la seva època, tot 
ressaltant la personalitat i l’originalitat d’aquesta dona, d’origen noble, que renuncià a viure 
de rendes i fou la primera dona en la història de l’Església que escrigué una Regla. 
Hem volgut situar santa Clara amb relació als moviments religiosos femenins dels segles 
XII-XIII i les seves figures més destacades: Hildegarda de Bingen, Margarida Porete, 
Hadewich d’Amberes, Gertrudis d’Helfta, Angela de Foligno..., entre les quals cal 
considerar-la. 
Una novetat d’enguany és que el segon dia, dissabte 18, els actes se celebraran al 
monestir de Pedralbes, on podrem gaudir in situ de l’ambient i la vida de la fraternitat de 
germanes clarisses. 
 
Divendres 17 de juny  
Facultat de Teologia de Catalunya 
10.00 h Pregària - Presentació 
10.30 h Moviments religiosos femenins a l’Edat Mitjana 
VICTÒRIA CIRLOT 
12.00 h Angela de Foligno 
VICTÒRIA CIRLOT 
16.30 h Margarida Porete 
LÍDIA ROIG 
18.00 h Originalitat de la Forma de Vida de Santa Clara 
TERESA PUJAL 
 
DISSABTE 18 de juny 
Monestir de Pedralbes 
10.00 h Gertrudis d’Helfta 
TERESA FORCADES 
11.30 h Emmirallar-se en Jesucrist. La Contemplació 
en les germanes de Santa Clara del Monestir de 
Pedralbes 
ANNA CASTELLANO 
13.00 h Visita al Monestir 
16.30 h RECÉS amb textos clarians 
Introducció: J. MANUEL VALLEJO 
Silenci 
19.00 h VESPRES amb les germanes Clarisses 

Entrada Lliure 
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Miguel Miró, Prior general de los agustinos recoletos: 

“No podemos discutir entre nosotros mientras el pueblo pierde la fe” 
 

En el número 2.757 de Vida Nueva - Publicado el 10.06.2011 

DARÍO MENOR | Desde el pasado noviembre, 
el tarraconense Miguel Miró es el nuevo prior 
general de los agustinos recoletos. Hombre 
humilde y con un contagioso espíritu 
emprendedor y renovador, mantiene un 
discurso muy equilibrado, sin esconder los 
problemas que sufre la Vida Religiosa (VR) y 
su propia congregación, y sin exaltar las 
evidentes virtudes que ambas poseen. 

A diferencia de otros institutos religiosos, 
ustedes capean bastante bien la crisis 
vocacional. Son ahora 1.136, muy pocos 

menos que en los años del Concilio.  
Aun así, se nota, nosotros también sufrimos la crisis. Nuestra media de edad está en 53,4 
años. La crisis es de vida de fe en la sociedad y, sobre todo, se hace patente en Europa. 
Se vive en la indiferencia, lo que repercute en la Vida Religiosa y en las vocaciones. No 
obstante, en Latinoamérica y Filipinas, como todavía hay una estructura familiar fuerte, 
siguen surgiendo vocaciones, por lo que el déficit de aquí se compensa con el aumento de 
allá. No deja de ser un signo del Espíritu. Yo lo digo mucho en las comunidades: tenemos 
que tener en cuenta este factor, que se debe a algo. 
 
¿También en los Estados Unidos surgen 
vocaciones? 

Sí, sobre todo de muchachos latinos, la gran 
mayoría de origen mexicano. Ahora se está 
trabajando con los hispanos en el sur del país, 
mientras que en el norte, en Nueva York, 
contamos con un centro de formación para 
líderes de esta comunidad. Es un proyecto muy 
interesante. De ahí han salido catequistas, 
líderes de grupos cristianos, movimientos, 
grupos de vida cristiana… Es un paso 
importante para no sentirse desarraigado y 
poder vivir la fe. 
 
¿Cuál es el estado de salud de los agustinos recoletos hoy? 

Depende de los países, de las comunidades y de las personas. Hay quienes viven con 
mucha fuerza y vitalidad, y son una bendición donde quiera que estén. Otros, en cambio, 
por su actitud, cansancio o su poca ilusión repercuten en la visión que pueda dar la 
comunidad. Hablando de vitalidad, considero que esta se da mucho más en América y 
Filipinas que en España. Hay una diferencia entre Europa y América. En general, en toda la 
orden, nos hace falta un poco más de empuje, hemos de implicarnos más en la Nueva 
Evangelización. 
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Debemos intensificar la vida contemplativa, que es un aspecto de nuestro carisma, así 
como dedicar más tiempo al estudio, a la serenidad, a la formación permanente. Se van 
dando pasos en todo esto en los sucesivos capítulos, en los que planteamos la necesidad 
de revitalización. Estamos preocupados porque debemos hacer algo para recuperar la 
ilusión, la esperanza, la vitalidad. Nos influye mucho esta cultura de pesimismo que hay en 
la sociedad. La crisis económica lleva a veces a una crisis existencial. El relativismo nos 
influye también a nosotros, que deberíamos dar luz frente a este pesimismo y desasosiego, 
aunque creo que no lo sabemos hacer. 
 
A propósito de la Nueva Evangelización, ¿cómo contribuyen ustedes a esa misión? 

En casi todos los países americanos se trabaja con comunidades de evangelización, en las 
que los laicos asumen un gran protagonismo. Hay una labor de formación muy amplia. En 
Europa es más difícil. Se prueba con el aspecto cultural y también se intenta estar presente 
en foros sociales. Hay que utilizar las nuevas tecnologías. Entre nosotros, agustinos, echo 
en falta una mayor preparación para influir más en el mundo de las comunicaciones y de la 
opinión. Deberíamos empeñarnos más en este aspecto. Debemos, además, acercanos al 
pueblo. Si nos separamos de él, no podemos evangelizar. 
 
Ustedes tienen previsto desembarcar en las redes sociales. Cuentan, además, con 
una página web accesible y moderna, en la que usted acaba de estrenar blog… 
¿Cómo nace esta preocupación por las nuevas tecnologías? 

Estamos poniendo en marcha una oficina de comunicación. Buscamos un mayor contacto y 
una mayor interactividad. No olvidemos que Internet es una herramienta de evangelización. 
Escribe mucha gente: unos con preguntas, otros con oraciones, otros con saludos. 
 
¿Han surgido nuevas vocaciones a través de un primer contacto por la web? 

Desde México, Colombia o Brasil han escrito muchachos con inquietud vocacional, 
buscando un acompañamiento. Han sido luego reenviados al orientador vocacional. Hay 
otro aspecto importante de la web: el cultural. Se trata de profesores o investigadores que 
están haciendo la tesis y preguntan acerca de san Agustín. Intentamos responder a lo que 
le interesa a la gente. Luego hay personas relacionadas con religiosos, con el ministerio, 
que consiguen en la web una visión de la orden más amplia de la que tenían. 
 

Carisma vivo y actual 
 

¿El carisma de san Agustín sigue siendo válido hoy? 

Se habla mucho de san Agustín, pero siempre del aspecto doctrinal. Se dice menos que 
vivía en una comunidad monástica con sus amigos y hermanos, lo que para nosotros es 
fundamental. La sociedad pone hoy divisiones. Hay que hacer ver que, desde la fe, se 
puede crear comunidad, respeto y unidad. De hecho, nuestras comunidades son cada vez 
más internacionales. Todo esto es fruto del carisma agustiniano, fundamentado en el amor 
que Dios nos tiene y el que nos tenemos entre nosotros. Se debe propiciar una cultura del 
amor, que supere las divisiones y la crispación. Este carisma está vivo y ofrece algo a la 
Iglesia de hoy si nosotros lo hacemos vivo y lo sabemos transmitir. Para ello no debemos 
copiar modelos de otras épocas. 
 
Es muy interesante el proyecto de la congregación en San Millán de la Cogolla, 
donde ha restaurado la iglesia del monasterio de Yuso. ¿Qué significa para los 
agustinos estar en un lugar tan significativo para la lengua y cultura española? 

Debemos potenciar nuestra presencia allí. Ahora mismo hay una decena de religiosos, pero 
estos son mayores y tienen aún poca actividad. San Millán podría ser un centro cultural y 
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de espiritualidad importante. Deberíamos aprovecharlo más. Todavía no respondemos a 
este desafío; necesita ser replanteado. 
 

¿Qué otras prioridades tiene para los próximos seis 
años? 

En el último capítulo de la congregación se habló del 
objetivo de la revitalización, que va unida a la reordenación. 
Debemos partir desde nosotros mismos, como agustinos 
recoletos, con nuestro carisma, para ponernos unas 
prioridades de servicio a la Iglesia y, luego, organizarnos en 
los diversos países. No debemos ser tributarios de cosas 
que se acumulan del pasado. Hay que definirse más para 
saber qué queremos y hacia dónde queremos ir. No se trata 
de un repliegue, de cerrarse para estar tranquilos, sino de 
un relanzamiento. 
 
¿Cómo valora las críticas que, en ocasiones, recibe la 
VR? 

A veces no se valora todo lo que hace la VR. Esta está en 
comunidades de inserción, en los lugares difíciles de la 

sociedad. Es verdad que hay religiosos que no lo hacen, pero no podemos solo fijarnos en 
lo negativo. En ocasiones, se trata solo de cuestiones de imagen. No nos da miedo que se 
nos critique para que mejoremos, pero pedimos que se haga una valoración más completa. 
Sorprende, además, a veces, el desconocimiento que hay de la Vida Consagrada dentro de 
la propia Iglesia. 
No pueden verse solo los defectos. Vivimos en una Iglesia de comunión: tenemos que estar 
unidos los obispos, los sacerdotes, los religiosos y los laicos. El pueblo está perdiendo la 
fe; no podemos discutir entre nosotros. Tenemos que sumar, por supuesto, dentro de la 
pluralidad. No tengo miedo a que haya una diversidad de pareceres y de líneas de acción. 
Esta pluralidad nos da nuevas perspectivas y nos ofrece una forma más auténtica de la 
realidad. La función de un superior debe ser aglutinar a todos los miebros de una 
comunidad para que tomen conciencia en sentido corporativo de lo que haciemos. Así 
entiendo yo la vocación: estamos para servir. 
 

La comunitat benedictina de Montserrat acull un nou monjo 
 

Diumenge, 12 de juny, a les 11 h, el gironí Bernat Juliol, de 32 anys, signà el seu 
compromís definitiu amb Montserrat 

 
“A mesura que cerquem Déu i ens hi apropem, anem descobrint qui som i quin és el 
motiu de la nostra existència”, afirma el profés solemne 

Montserrat, 10 de juny de 2011. Diumenge 12 de juny, durant la missa conventual de 
Montserrat, que s’iniciarà a les 11 h a la Basílica de Santa Maria, el monjo Bernat Juliol 
signarà  el seu compromís definitiu amb la comunitat benedictina de Montserrat i serà 
consagrat com a monjo per a la seva professió solemne. A la cerimònia, que serà presidida 
pel P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, hi assistiran els monjos de la comunitat, a més 
dels familiars i amics del profés solemne. 
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El G. Bernat (Daniel, nom de bateig) Juliol i Galí va néixer a Girona el 31 d’octubre de 
1978. És llicenciat en Dret per la Universitat de Girona i va fer la professió temporal el 6 
d’agost de 2007; per tant, és un dels monjos més joves d’una comunitat de molt diverses 
edats i procedències. El G. Bernat assegura que la professió solemne ―és l’acceptació 
definitiva de la vocació que s’ha rebut de Déu; representa la donació total d’un mateix a fi 
de viure l’Evangeli amb plenitud segons la Regla de Sant Benet, lliurant-se al seguiment de 
Crist i al servei de la seva Església‖. És, a la vegada, ―un motiu d’acció de gràcies al Senyor 
per la seva bondat i el seu amor‖. 
 
El compromís que signarà diumenge aquest monjo gironí, que és per a tota la vida, ―exigeix 
esforç i treball per tal de mantenir-se fidel a la vocació monàstica‖. ―La fe dóna sentit a la 
vida –continua el G. Bernat Juliol–; és per això que a mesura que cerquem Déu i ens hi 
apropem, anem descobrint qui som i quin és el motiu de la nostra existència‖. ―El monjo vol 
viure profundament aquest camí de recerca de Déu segons el que diu la Regla de Sant 
Benet; és a dir, a través de la pregària, de la comunitat i del treball‖, conclou el profés 
solemne. 
 
La professió solemne del G. Bernat Juliol 
 
Durant la celebració de diumenge, Bernat Juliol llegirà, davant del P. Abat i la resta de 
monjos de la comunitat i els fidels assistents, la cèdula de professió, que és un text escrit a 
mà pel provés solemne, i que diu el següent: ―Prometo davant Déu i els sants dels quals 
conservem aquí les relíquies, i en presència del P. Abat d’aquest monestir i dels seus 
monjos, lligar-me a aquesta comunitat, viure com a monjo i ser obedient segons la Regla de 
Sant Benet‖. En acabar, signarà l’esmentada cèdula sobre l’altar de la Basílica de Santa 
Maria i, posteriorment, cantarà el següent verset del salm 118: ―Rebeu-me, Senyor, segons 
la Vostra Paraula, i viuré, que no em vegi confós en la meva esperança‖, que repetiran tres 
vegades. D’aquesta manera, expressarà la voluntat de donar-se plenament amb la 
confiança de l’ajut de Déu. Acabat aquest punt, i després que el P. Abat li faci lliurament 
dels signes de la seva condició de monjo –la cogulla i el llibre de pregària-, rebrà l’abraçada 
de tots els monjos professos solemnes, com a símbol d’unió i d’acolliment a la comunitat. 
 
Compromís definitiu 
 
Avui diumenge, a les 11 del matí, el G. Bernat Juliol signarà el 
seu compromís definitiu amb la comunitat benedictina de 
Montserrat i serà consagrat com a monjo per la seva professió 
solemne. A la cerimònia, presidida pel P. Abat, Josep M. Soler, 
hi assisteix tota la comunitat, que actualment està formada per 
una setantena de monjos. El G. Bernat, de 32 anys, és 
llicenciat en Dret i un dels més joves d’una comunitat d’edats i 
procedències molt diverses. «La convivència amb tots ells és, 
evidentment, motiu de creixement tant a nivell personal com 
espiritual; però la comunitat és també quelcom més, té una 
dimensió sobrenatural a través de la qual Déu se’ns manifesta 
i ens fa conèixer la seva voluntat», afirma el nou monjo. 
 
Què representa aquest pas que fas avui? 
La professió monàstica solemne és l’acceptació definitiva de la vocació que s’ha rebut de 
Déu. Representa la donació total d’un mateix a fi de viure l’Evangeli amb plenitud segons la 
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Regla de Sant Benet, lliurant-se al seguiment de Crist i al servei de la seva Església. És, a 
la vegada, un motiu d’acció de gràcies al Senyor per la seva bondat i el seu amor. 
 
En un món en què triomfa la provisionalitat, com un jove s‟atreveix a lligar-se per 
sempre? 
El compromís de la professió solemne, que és per a tota la vida, exigeix esforç i treball per 
tal de mantenir-se fidel a la vocació monàstica. Així mateix, també cal humilitat per 
aprendre dels propis errors i continuar avançant. Però, per damunt de tot, cal la confiança 
en l’ajut de Déu, que condueix sempre els nostres passos i mai no ens abandona. 
 
Què et dóna Déu perquè ho deixis tot i li ofereixis la teva vida? 
La fe dóna sentit a la vida. Per això, a mesura que cerquem Déu i ens hi apropem, anem 
descobrint qui som i quin és el motiu de la nostra existència. El monjo vol viure 
profundament aquest camí de recerca de Déu segons el que diu la Regla de Sant Benet; és 
a dir, a través de la pregària, de la comunitat i del treball. 

Òscar Bardají i Martín / Full dominical – 12 juny 2011 

 

El valor de la vida monàstica 
 

Vita Moleskine – Jordi López Camps - 13/06/2011  
 
Ahir diumenge un amic feu, en Bernat Juliol, ha fet la professió solemne com a monjo de 
Montserrat. En la missa conventual del dia de Pentacosta en Bernat ha dit ―Prometo davant 
Déu i els sants dels quals conservem aquí les relíquies, i en presència del Pare Abat 
d'aquest monestir i dels seus monjos, lligar-me a aquesta comunitat, viure com a un monjo i 
ser obedient segons la Regla de Sant Benet". La lectura d’aquest text s’ha fet davant l'abat i 
la resta de monjos i, posteriorment, ha signat 
la cèdula sobre l'altar de la basílica. Acabat, 
el nou monjo ha cantat tres cops el verset del 
salm 118: ―Rebeu-me, Senyor, segons la 
Vostra Paraula, i viuré, que no em vegi 
confós en la meva esperança". 

El compromís monàstic d’en Bernat és una 
gran notícia, tant per a la comunitat catòlica 
en general com, per què no, per a la societat 
catalana. La societat necessita opcions 
radicals com la feta per en Bernat. Hi ha una 
radicalitat de fons: deixar-ho tot per entregar-se a la recerca de Déu, al seguiment de Crist i 
a la donació als germans que transmet uns valors que esdevenen necessaris per 
humanitzar la societat i esperonen la consciència. La vida de les persones consagrades, 
homes o dones, aporten uns valors que són escàndol per al món d’avui. Però aquesta 
opció és necessària avui perquè tal com digué el pare Abat, Josep Maria Soler, en l’homilia 
de la professió: ―la capacitat d’exercir el carisma de servei propi del monjo: lliurar-se al 
combat perseverant i transformador de la pregària a favor de tota la humanitat i a 
l’acolliment d’aquells que cerquen un espai de pau, que demanen de poder compartir els 
seus afanys, que busquen una paraula de guarició espiritual”. 

Els valors essencials de la vida monàstica: la humilitat; la disponibilitat al servei als altres; el 
silenci per escolar l’altre i escoltar-se; l’obediència que fa sol·lícits per la pregària i la vida 
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en comunitat són signes de la possibilitat d’una nova relació entre les persones que per als 
creients és una anticipació del Regne. Ens calen monestirs on homes i dones ens parlin 
d’aquesta possibilitat d’una vida diferent. Els monestirs no són llocs tancats, sinó espais 
oberts al diàleg fecund i enriquidor amb la societat. Són llocs, com diu un altre amic monjo 
de Montserrat, en Josep Miquel Bausset, “llocs de llibertat total, un espai sense fronteres, 
on poder descobrir la presència de Déu en els altres, i on podem fer també l’experiència de 
la fraternitat en un clima lliure de prejudicis, de crítiques, de sospites i dels egoismes que 
ens esclavitzen”. 

Els valors de la vida monàstica no poden ser rebutjats per una societat que no ha resolt 
encara aportar sentit a la vida de moltes persones. Hi ha molts homes i dones que estan 
cercant el sentit d’aquesta vida des del sentiment d’una profunda buidor. És un absurd 
pensar que el consumisme, l’individualisme i el desinterès de la vida contemporània puguin 
ser proposats com a paradigmes d’un projecte humanista. Necessitem l’exemple 
d’aquestes persones que, des de la plena llibertat, han sentit la crida de Déu i han dit ―aquí 
em teniu‖. 
 

Visita dels Germans de Sant Gabriel 
 

El dia 12 de maig passat el cardenal 
Martínez Sistach rebé un grup de 
germans de Sant Gabriel, coneguts 
també popularment com a Germans  
Gabrielistes, que regenten un col·legi a 
la Gran Via de les Corts Catalanes, n. 
1196, i un altre col·legi al carrer de 
Ricard n. 8, de Sant Adrià de Besòs. En 
la foto, d’esquerra a dreta, el germà 
Àngel Llana, provincial, el germà René 
Delorme, superior general, el senyor 

cardenal Martínez Sistach i el germà José Thottiyil, vicari general de la congregació. 
 

Cloenda del 50è aniversari de l'Escola Claret de Cornellà 
 
Missioneres Claretianes de Cornellà 
L'Escola Claret de Cornellà va celebrar als primers dies de juny la cloenda a un any ple 
d'activitats commemoratives al 50è aniversari. L'aniversari es va començar a celebrar el 
mes de maig del 2010 amb el certamen literari P. Pujol, i han estat moltes les activitats 
que l'han precedit: trobada d'exalumnes, el «lipdub», el festival de música, dansa, aeròbic, 
competicions esportives i també un «flaixmob». 
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Exercicis Espirituals – Estiu 2011 
 

EE1 Dates: 3 a 9 de juliol 

 
 

CASA D‟ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
P. Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat 
"Madurar l'amistat amb Jesucrist amb l'Evangeli de Joan" 
Inici: 3 de juliol, diumenge, amb el sopar  
Final: 9 de juliol, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció 
Reserva i pagament: URC 
 

 

EE2 Dates: 7 a 13 d’agost  

 

CASA D‟ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
P. Josep Vilarrúbias, claretià 
Inici: 7 d’agost, diumenge, amb el sopar  
Final: 13 d’agost, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció  
Reserva i pagament: URC 
 

 
Forma d‟inscripció per als Exercicis Espirituals a Vic: 

1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. 

3. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
 
Organitza: URC-CEVRE en coordinació amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, el 
Monestir de Montserrat i la Cova de Manresa. 

 

Dia 19 de juny: recés de Pentecosta 
 

“Qui tingui orelles, que escolti què diu l‟esperit a les esglésies” 
(Ap 2,7) 
 
Acompanyen: P. Josep Vilarrúbies i Jesu Doss, claretians 
Horari: de 10 del matí a 6 de la tarda 
Inscripcions: Casa d’Espiritualitat Claret 
Rbla. Sant Domènec, 8 – 08500 VIC 
Telèfon 938850544 
claretvic@claretvic.net 
 
 
 

mailto:urc.info@gmail.com
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L‟Editorial Claret obre una nova pàgina web 
 

www.catalunyareligio.cat - 13/06/2011  
 

Aquesta setmana l’Editorial Claret ha obert una 
nova web. El web amb l’actualitat vinculada a 
l’editorial dels claretians disposa d’un butlletí de 
notícies propi, mitjançant el qual es podrà 
informar tots els clients i persones interessades, 
informació rellevant per a ells, com és el cas de 
les novetats editorials. La web complementa la 
llibreria virtual de Claret especialitzada en llibre 
religiós. 
Properament aquesta web de l’Editorial anirà 
incorporant nous serveis: recursos i materials 
complementaris, espais d’opinió, contacte amb 
els autors... 

Paral·lelament a la posada en marxa del web, Claret també es fa present a les principals 
Xarxes Socials com Facebook i Twitter. 
 

Els pares carmelites deixen Palafrugell després de 93 anys 
 

La mesura, que es farà efectiva al setembre, s'ha pres per la manca de vocacions 
La comunitat preveu cedir el convent que ocupen al carrer Garriga a una fundació 
que té un clar caire social 
14/06/11 02:00 - PALAFRUGELL - ALBERT VILAR – EL PUNT 

 
El prior, el pare Joan, als jardins i horts del 
convent de Palafrugell, que es va 
inaugurar l'any 1918. Foto: A.V. 
 
Els pares carmelites descalços de la Mare de 
Déu del Mont Carmel deixen aquest estiu 
Palafrugell, on van arribar el 1918 i on han 
ocupat des de sempre un convent al carrer 
Garriga. Malgrat la seva marxa, motivada tant 

per la manca de vocacions com també per la impossibilitat de mantenir econòmicament tots 
els convents, el capítol provincial de l'orde, que es troba a Barcelona, no pensa clausurar el 
convent. L'orde preveu cedir la finca, que ocupa quasi tota una illa de cases dins la vila, a 
una fundació d'ajut social. ―Estem en converses‖, va dir el pare Agustí, responsable 
provincial de la comunitat, que defensa continuar aprofitant el convent. 
L'actual comunitat carmelita de Palafrugell està integrada per dos germans: el pare Pere 
Màrtir Llívira Catafal, que va arribar a Palafrugell el 1995, i el germà Joan Badia, que és el 
prior i el rector de la parròquia de Mont-ras i que va arribar a Palafrugell l'any 2005. Llívira 
té previst marxar al juliol cap a la comunitat que l'orde té a Palma i Badia al setembre anirà 
destinat de prior a la seu de Barcelona, que es troba a la Diagonal. ―El replegament també 
es fa per poder cuidar la gent gran de la comunitat‖, va recordar el prior. Actualment, a 
Catalunya, hi ha 26 germans, dels quals més de la meitat tenen més de 75 anys d'edat. 
La presència dels carmelites descalços a Palafrugell es deu a una casualitat, ja que la 
intenció inicial de la comunitat provincial era, a finals del segle XIX i principis del XX, 

http://www.catalunyareligio.cat/
http://www.editorialclaret.cat/
http://www.editorialclaret.cat/
http://www.editorialclaret.es/newsletter.php
http://www.editorialclaret.es/newsletter.php
http://www.claret.cat/
http://www.facebook.com/pages/Llibreria-Claret/172904372743501
http://twitter.com/#!/LlibreriaClaret
mailto:avilar@elpunt.info
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recuperar el convent de Peralada, que havien perdut amb motiu de la desamortització de 
Mendizábal, l'any 1835. El convent de Peralada era el més antic de Girona, ja que va entrar 
en servei el 1293. 
Mentre intentaven recuperar-lo, un amic els va proposar una casa amb un gran hort a 
Palafrugell. El 1917 van fer els tràmits i el 1918 es va fundar el convent, a càrrec del pare 
Josep Guillamí Rodó. El 1926 es va inaugurar l'església, que va ser cremada durant la 
Guerra Civil i refeta el 1948. Del convent destaca l'hort i la granja, que els pares venien els 
seus productes a la Bisbal.  
 

Tot a punt per al centenari de la proclamació del Tibidabo 

com a temple expiatori 
 

El proper dia 28 de juny farà exactament cent anys que la basílica del Sagrat Cor de Jesús, 
que en aquell moment era conegut només com a temple del Tibidabo, va ser declarada 
temple expiatori d’àmbit espanyol pel papa Pius X, en el decurs del XXII Congrés Eucarístic 
Internacional, dies després que es beneís la seva cripta. 
 

Per celebrar-ho, la Comunitat salesiana del Tibidabo ha preparat tot un seguit d’activitats 
que –en el context del mes de juny, dedicat del Sagrat Cor– es van iniciar el passat dia 4 de 
juny amb la Vetlla de les Espigues, presidida per Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de 
Terrassa. 
 

La celebració continuarà el 19 de juny, amb la celebració 
de l’assemblea anual de l’Apostolat de l’Oració de 
Catalunya, i seguirà el dia 26, amb les noces d’or 
sacerdotals dels salesians Antonio Madurga i Jesús 
Colina, molt vinculats al Tibidabo. 
 

Ja al mes de juliol, el dia 1 se celebrarà la solemnitat del 
Sagrat Cor de Jesús, que serà presidida pel cardenal 
Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona. Dos 
dies més tard, el 3 de juliol, serà la consagració de les 
famílies al Sagrat Cor de Jesús, que presidirà Mons. 
Joan-Enric Vives, bisbe de la Seu i copríncep d’Andorra. 
 

L’origen de la basílica Tibidabo es remunta al 1886 quan 
un grup de catòlics de Barcelona van oferir a Don Bosco 
–dins la seva estada a Barcelona– els terrenys per 

edificar el temple, tal com ell mateix havia somniat durant el viatge. 
 

El 1902 es col·locava la primera pedra i el 1911, com es commemora enguany, 
s’inaugurava la cripta i era declarada temple nacional expiatori. Un any més tard s’hi 
instal·laven els salesians i l’any 1914 s’iniciaven les obres de la nau superior, dedicada el 
1952, durant el XXXV Congrés Eucarístic Internacional. 
 

El 1960 es fundava l’Adoració Nocturna del Tibidabo i el 1961, un cop restituïda la imatge 
que corona el temple, el papa Joan XXIII l’elevava a la dignitat de basílica menor. L’any 
1966 quedava erigida la Parròquia del Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo. 
 

Actualment un grup d’11 salesians anima pastoralment el Tibidabo, que compta amb una 
gran activitat parroquial. També acull molts grups d’adoradors, en torns diversos. Dins 
l’activitat d’acollida destaquen també l’Exposició Catequètica Permanent (1986) i el Museu 
d’Art Sacre Nadalenc Mossèn Francesc Camprubí (2000). 
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El Misteri de la Selva 
 

Escrit en llengua catalana a finals del segle XIV, el 
Misteri de la Selva és un esdeveniment cultural de 
primer ordre a Catalunya, de gran interès filològic i 
musicològic. El text, anònim, permet gaudir del refinament 
del lèxic trobadoresc i dels cants a capella, que són 
interpretats majoritàriament amb la mateixa tonada que 
indica el manuscrit original, i pertanyents al repertori 
gregorià i polifònic dels segles XIII i XIV. Els drames 
francesos i castellans són posteriors, i també el conegut 
Misteri d’Elx que data del segle XV.  
Aquest any les representacions tindran lloc el 14 i 15 
d‟agost, a les 22 h i a les 20 h respectivament, a 
l‟església de Sant Andreu Apòstol de la Selva del Camp. 

 

On són els profetes? 
 

Com podem parlar del Déu de la vida en una realitat marcada per la injustícia, la desigualtat 
i la mort? Si fóssim capaços de pensar Déu des dels pobres, des de les víctimes, no 
solament com a objectiu de reflexió, sinó com a subjectes d’aquesta manera de pensar, el 
patiment, els esdeveniments històrics, les realitats diàries estarien impregnades per 
aquesta manera de viure al límit i serien constantment un revulsiu per a cadascun de 
nosaltres que qüestionaria implacablement la nostra manera de viure, la qual cosa ens 
situaria davant la nostra pròpia veritat ―obligant-nos‖ a prendre postura davant aquestes 
situacions o seguir en la nostra forma de viure, però sense capacitat d’autoengany. Perquè 
el que està clar és que avancem en el seguiment de Jesús i en el creixement personal no 
tant quan ens fem sentir, sinó quan som capaços d’escoltar altres patiments i esperances 
que ens ajuden a estar atents i en relació. 

Eutiquio Sanz 
Boletín Trimestral Asociación C. · Familias Carlos de Foucauld, abril-juny 2011 

Jesús +  Cáritas. La buena noticia desde los pobres.  
“Bienaventurados los que eligen ser pobres” (Mt 5,3) 

  

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  

http://urc.confer.es 
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