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Dissabte 29 de juny, a les 11:30h, al Temple de Sant Antoni M. Claret de Vic, tingué lloc 
l’ordenació sacerdotal dels claretians Benjitu Yohanes i Dion Paskalis. La celebració fou 
presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic.  
 

En Benjitu Yohanes Barreto va néixer a Atambua, una regió molt 
petita de la província, Nusa Tenggara Timor a Indonèsia, on hi ha 
una comunitat claretiana. Com és costum al seu país, les diferents 
congregacions s’encarreguen de dur a terme la pastoral vocacional 
als col·legis, i així és com en Benjitu va conèixer una petita part del 
carisma claretià, i de mica en mica va adonar-se que era el què 
buscava. Durant el noviciat va aprofundir encara més en la missió i 
valors de la Congregació, i durant el període formatiu ha anat 
creixent com a persona, donant sentit a la seva història personal. Tal 
i com comenta en Benjitu, ell mai va plantejar-se viatjar a Catalunya, 
va ser tota una sorpresa i un repte considerable. Ell se sent orgullós 

de trobar-se a la Província Claretiana Mare, i conèixer en primera persona les arrels de la 
Congregació i la seva història. Això comporta tenir cura dels llocs claretians, mantenint i 
conreant l’espiritualitat claretiana. 
 
En paraules d’en Benjitu: «L’ordenació per mi és un pas endavant i el més important és ser 
un fidel seguidor de Jesús. El repte és fer arribar el missatge de Déu amb l’exemple. No 
depèn de la quantitat sinó de poder fer arribar la Paraula de Déu aquí i ara. En el món actual 
la vida es contempla com un procés que comença, passa i acaba, mentre que el Senyor és 
la metamorfosi amorosa. Un segon repte per mi és el d’oferir com a cristià un altre estil de 
vida».     
 
En Dion Paskalis va néixer a Ruteng, capital de la comarca de Maggarai a 
l’illa de Flores (Indonèsia). 
 
De petit va anar a un col·legi catòlic. Dels 13 als 16 anys va formar-se al 
seminari diocesà, i prosseguí els estudis en un col·legi públic fins al 2001, 
data en què va ingressar al seminari claretià de Kupang (illa de Timor) on va 
estudiar filosofia. El 2005 va fer la seva primera professió religiosa, com a 
claretià, a Benlutu, també a l’illa de Timor.  
El P. General i el Consell dels Missioners Claretians d’Indonèsia Timor 
Oriental, el van destinar a la Província Claretiana de Catalunya. Del 2008 al 
2011 va estudiar teologia a la Universitat Pontifícia de Comillas (Madrid). 
Mentrestant residia a Colmenar Viejo juntament amb altres estudiants 
claretians d’arreu del món. 
Des de l’estiu de 2011 viu a Catalunya. El mes de febrer del 2011 va fer la professió 
perpètua a Vic, i enguany, el gener del 2013 va rebre l’ordenació diaconal a Barcelona. 
En Dion mai havia pensat que viuria la seva vocació claretiana a Catalunya. Era molt 
conscient de les seves dificultats amb l’idioma, les diferències culturals, polítiques, socials... 
Però ell sempre havia confiat molt en la Providència de Déu.  
A Catalunya ha trobat uns companys claretians molt acollidors i que l’han ajudat molt a 
conèixer a fons i integrar-se apostòlicament en aquest país. 
L’any passat va col·laborar durant els caps de setmana amb les activitats dels claretians de 
Girona: grup de joves i eucaristies. Enguany, col·labora amb les Parròquies del Cor de Maria 
i  St. Tomàs de Barcelona. 

Ordenació sacerdotal dels claretians Benjitu i Dion 
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Tant a Indonèsia com ara a Catalunya, sempre ha confiat en què «per a Déu no hi ha res 
impossible» (Lc 1,37). Per això, aquest és el lema que ha escollit per a la seva ordenació 
sacerdotal. 
 
Pels Missioners Claretians de Catalunya, aquestes ordenacions, suposen un sòlid motiu 
d’esperança i alegria. I també un repte. Un repte perquè els claretians catalans sempre han 
viscut pensant que una dimensió important de la seva missió era enviar evangelitzadors món 
enllà. I cal estar contents per tot el que s’ha fet en aquest sentit durant un segle i mig. Ara, 
en canvi, els Claretians més joves que hi ha a Catalunya han vingut de l’Índia i d’Indonèsia. I 
això suposa saber-los acollir i integrar en la família, tot confiant-los responsabilitats en la 
seva missió de comunicadors de l’Evangeli. 
 

 

 
 

Adoració Pujadas, és nascuda a 
Seva i és germana de la 
congregació Vedruna. El bisbe 
Romà Casanova l'ha escollida 
entre els tres candidats que li va 
proposar l'assemblea de Càritas 
Diocesana. 

  

Nota de premsa de Càritas - La 
nova directora veu, en l'actual 
context de crisi, més “urgent” 
l'acció de Càritas. 

 

Adoració Pujadas Pou (Seva, 
1942) serà la nova directora de 
Càritas del Bisbat de Vic. El 
Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, l'ha escollida entre els tres candidats que li va 
proposar l'assemblea de Càritas Diocesana celebrada el passat 8 de juny a Vic. Pujadas 
substituirà a Manel Rosell que, per raons personals, va decidir abandonar el càrrec a final 
del seu mandat. 

 

Pujadas, germana de la congregació Vedruna, entén el nomenament com una gran 
responsabilitat perquè l'actual context de crisi fa “més urgent l'acció de Càritas”. Per la nova 
directora, el model econòmic neoliberal “ha fracassat” perquè ha acabat desprotegint els 
“més senzills” i ha deixat un panorama de pobres cada cop “més extens, intens i crònic” fet 
que fa més necessària que mai l'acció de Càritas. Davant d'un panorama en que -“a vegades 
s'intenta amagar aquesta realitat” explica- cal un treball voluntari com el de Càritas perquè “ 
hi ha moltes persones sensibles” que no poden ser “indiferents” davant d'aquest panorama i 
“molt menys des d'una actitud creient”. En aquest sentit, Pujadas valora molt la tasca que, 
des de molts àmbits diferents, s'està portant a terme des de Càritas del Bisbat de Vic que 
espera “mantenir i, si és possible, millorar amb la col·laboració de tots els implicats". 
 

 

 

El papa Francesc, en les seves actuations, té molt present el document conclusiu de la V 
Conferència General de l’Episcopat Latinoamericà i del Carib titulat: “Discípulos y Misioneros 
de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida “Yo soy el Camino, la Verdad y la 

Adoració Pujadas, vedruna, nova directora de Càritas del Bisbat de Vic 

El papa Francesc i el document de l’Aparecida 



4 
 

Vida” (Jn 16,4)”, de l’any 2007. Per aquest motiu, publiquem l’entrevista de Stefania Falasca 
y en el Servei de Documentació el document conclusiu. Bona lectura! 
IGLESIA 

Lo que hubiera dicho en el consistorio 
 
Entrevista al cardenal Jorge Mario Bergoglio por Stefania Falasca | 30 días - 2007 
 
«Tengo que regresar», repite. No es que los aires de Roma no le gusten. Es que echa de 
menos los de Buenos Aires. Su diócesis. Esposa, la llama. Por Roma, el cardenal Jorge 
Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, pasa siempre de prisa. Pero esta vez una 
ciática le ha obligado a quedarse más tiempo en la Ciudad eterna descansando. Además, 
bromas de la vida, no pudo asistir a la cita por la que había cruzado el charco: el encuentro 
con el Papa y todos los cardenales reunidos en consistorio.  

Estar en su compañía te captura. Nos habla de la Conferencia de Aparecida, donde presidió 
el comité de redacción del documento final. Nos confiesa que su intervención en el 
consistorio habría versado sobre esto. Y nos habla de ello con esa manera suya ligera y al 

mismo tiempo aguda, directa, que 
desorienta y sorprende.  

 
Benedicto XVI con el cardenal 
Jorge Mario Bergoglio durante los 
trabajos de la V Conferencia 
general del episcopado 
latinoamericano y del Caribe, en el 
santuario de Nuestra Señora de la 
Concepción Aparecida, Brasil, el 
13 de mayo de 2007 
 
Eminencia, en el consistorio 
habría hablado de Aparecida. 
Para usted, ¿que fue lo que 
caracterizó esta quinta 

Conferencia general del episcopado latinoamericano? Aunque no faltaron las 
polémicas sobre el documento final…  
El documento final es un acto del magisterio de la Iglesia latinoamericana, no ha sufrido 
ninguna manipulación. Ni por parte nuestra ni por parte de la Santa Sede. Ha habido algunos 
pequeños retoques de estilo, de forma, y algunas cosas que se han quitado de una parte se 
han puesto en otra; la sustancia, pues, es la misma, no ha cambiado para nada. Esto porque 
el clima que llevó a la redacción del documento fue un clima de colaboración auténtica y 
fraternal, de respeto recíproco, que caracterizó el trabajo, un trabajo que se movió de abajo 
hacia arriba, y no lo contrario. Para comprender este clima hay que considerar los tres 
puntos-claves, los tres “pilares” de Aparecida. El primero de ellos es precisamente este ir 
desde abajo hacia arriba. Quizás es la primera vez que una Conferencia general nuestra no 
parte de un texto base elaborado con antelación, sino de un diálogo abierto, que ya había 
comenzado antes entre el Celam y las Conferencias episcopales, que luego continuó.  
 
¿Pero no marcó la intervención de apertura de Benedicto XVI las directrices de la 
Conferencia? 
El Papa dio indicaciones generales sobre los problemas de América Latina, y luego dejó 
libertad: ¡les toca a ustedes! Fue algo grande, por parte del Papa. La Conferencia comenzó 
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con los informes de los veintitrés presidentes de las varias Conferencias episcopales que 
abrieron el debate sobre los temas en los varios grupos. También las fases de redacción del 
documento estuvieron abiertas a la aportación de todos. A la hora de recibir los textos para 
la segunda y tercera redacción, llegaron 2.240. Nuestra disposición fue la de recibir todo lo 
que venía de abajo, del pueblo de Dios, y la de hacer no tanto una síntesis cuanto más bien 
una armonía.  
 
Un trabajo duro…  
 “Armonía”, dije, este es el término justo. En la Iglesia, la armonía la hace el Espíritu Santo. 
Uno de los primeros padres de la Iglesia escribió que el Espíritu Sano «ipse harmonia est», 
él mismo es armonía. Sólo él es el autor al mismo tiempo de la pluralidad y de la unidad. 
Solamente el Espíritu puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo 
tiempo construir la unidad. Porque cuando somos nosotros los que queremos hacer la 
diversidad hacemos los cismas y cuando somos nosotros los que queremos construir la 
unidad hacemos la uniformidad, la homologación. En Aparecida colaboramos en este trabajo 
del Espíritu Santo. Y si se lee el documento con atención, se ve que tiene un pensamiento 
circular, armónico. Se percibe esa armonía no pasiva, sino creativa, que impulsa a la 
creatividad porque es del Espíritu.  
 
¿Cuál es el segundo punto-clave?  
Es la primera vez que una Conferencia del episcopado latinoamericano se reúne en un 
santuario mariano. Ya de por sí el lugar dice todo el significado. Todas las mañanas 
rezábamos los laudes, 
celebrábamos misa con los 
peregrinos, con los fieles. El 
sábado o el domingo venían 
dos mil, cinco mil. Celebrar la 
Eucaristía con el pueblo es 
diferente que celebrarla entre 
nosotros, los obispos, por 
separado. Esto nos dio el 
sentimiento vivo de pertenecer 
a nuestra gente, de la Iglesia 
caminando como pueblo de 
Dios, de los obispos como sus 
servidores. Además, los 
trabajos de la Conferencia se 
desarrollaron en un lugar 
situado debajo del Santuario. Y desde allí se seguían oyendo las oraciones, los cantos de 
los fieles… En el documento final hay un punto que se refiere a la piedad popular. Son 
páginas muy bellas. Yo creo, mejor dicho, estoy seguro, de que fueron inspiradas 
precisamente por esta situación. Después de las que se encuentran en la Evangelii 
nuntiandi, son las cosas más bellas escritas sobre la piedad popular en un documento de la 
Iglesia. Es más, me atrevería a decir que el documento de Aparecida es laEvangelii 
nuntiandi de América Latina, es como la Evangelii nuntiandi.  
 
La Evangelii nuntiandi es una exhortación apostólica sobre la misionaridad.  
Exacto. Por esto existe la semejanza. Y aquí paso al tercer punto. El documento de 
Aparecida no se agota en sí mismo, no cierra, no es el último paso, porque la apertura final 
es sobre la misión. El anuncio y el testimonio de los discípulos. Para permanecer fieles hay 
que salir. Permaneciendo fieles se sale, este es el corazón de la misión, y es lo que en el 
fondo dice Aparecida.  
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¿Puede explicarnos mejor esta imagen?  
Permanecer fieles implica una salida. Si uno permanece en el Señor se sale de sí mismo. 
Parece una paradoja, pero precisamente porque permanecemos, porque somos fieles, 
cambiamos. No permanecemos fieles, como los tradicionalistas o los fundamentalistas, a la 
letra. La fidelidad es siempre un cambio, un florecimiento, un crecimiento. El Señor obra un 
cambio en aquel que le es fiel. Es la doctrina católica. San Vicente de Lerins hace la 
comparación entre el desarrollo biológico del hombre, entre el hombre que crece, y la 
Tradición que, al transmitir de una época a otra el depositum fidei, crece y se consolida con 
el transcurso del tiempo: «Ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur 
aetate».  
 
¿Esto es lo que hubiera dicho en el consistorio?  
Sí, habría hablado de esos tres puntos-clave.  
 

¿Nada más?  
Nada más… Bueno, no, quizás 
habría mencionado dos cosas que 
necesitamos en estos momentos, 
que más falta hacen: misericordia, 
misericordia y valor apostólico.  
 
¿Qué significan para usted?  
Para mí el valor apostólico es 
sembrar. Sembrar la Palabra. 
Devolvérsela a ese él y a esa ella 
para los cuales fue dada. Darles la 
belleza del Evangelio, el asombro del 
encuentro con Jesús… y dejar que sea el Espíritu Santo quien haga lo demás. Es el Señor, 
dice el Evangelio, el que hace brotar y fructificar la semilla.  
 
En fin, es el Espíritu Santo quien hace la misión.  
Decían los teólogos antiguos: el alma es una especie de barquito de vela, el Espíritu Santo 
es el viento que sopla en las velas, para que vaya adelante, los impulsos y empujes del 
viento, son los dones del Espíritu. Sin su impulso, sin su gracia, no vamos adelante. El 
Espíritu Santo nos hace entrar en el misterio de Dios y nos salva del peligro de una Iglesia 
gnóstica y del peligro de una Iglesia autorreferencial, llevándonos a la misión.  
 
Esto significa invalidar también todas sus soluciones funcionalistas, y sus 
consolidados planes y sistemas pastorales…  
No he dicho que los sistemas pastorales son inútiles. Al contrario. De por sí todo lo que 
puede llevar por los caminos de Dios es bueno. Les he dicho a mis sacerdotes: «Hagan todo 
lo que deben hacer, sus deberes ministeriales los conocen, tómense sus responsabilidades 
y luego dejen abierta la puerta». Nuestros sociólogos religiosos nos dicen que la influencia 
de una parroquia es de seiscientos metros a su alrededor. En Buenos Aires hay casi dos mil 
metros entre una parroquia y otra. Les he dicho entonces a los sacerdotes: «Si pueden, 
alquilen un garaje y, si encuentran a algún laico disponible, que vaya. Que esté un poco con 
esa gente, haga un poco de catequesis y que dé incluso la comunión si se lo piden». Un 
párroco me dijo: «Pero padre, si hacemos esto la gente deja de venir a la iglesia». Le 
contesté, «¿Pero por qué? ¿Vienen a misa ahora?». «No», me dijo. ¡Entonces! Salir de uno 
mismo es salir también del recinto de las propias convicciones consideradas inalienables si 
éstas se pueden convertir en un obstáculo, si cierran el horizonte que es de Dios.  
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Vale también para los laicos…  
Su clericalización es un problema. Los curas clericalizan a los laicos y los laicos nos piden 
que les clericalicemos… Es una complicidad pecadora. Y pensar que podría bastar el 
bautismo. Pienso en aquellas comunidades cristianas de Japón que se quedaron sin 
sacerdotes durante más de doscientos años. Cuando volvieron los misioneros vieron que 
todos estaban bautizados, todos válidamente casados por la Iglesia y todos sus difuntos 
habían tenido un funeral católico. La fe había permanecido intacta por los dones de gracia 
que alegraban la vida de estos laicos que habían recibido solamente el bautismo y habían 
vivido también su misión apostólica en virtud del bautismo. No hay que tener miedo de 
depender sólo de su ternura… ¿Conoce el episodio bíblico del profeta Jonás?  
 
No lo recuerdo. Dígame.  
Jonás lo tenía todo claro. Tenía ideas claras sobre Dios, ideas muy claras sobre el bien y el 
mal. Sobre cómo actúa Dios y qué es lo que quiere en cada momento; sobre quiénes son 
fieles a la alianza y quiénes no. Tenía la receta para ser un buen profeta. Dios irrumpe en su 
vida como un torrente y lo envía a Nínive. Nínive es el símbolo de todos los separados, 
alejados y perdidos, de todas las periferias de la humanidad. Jonás vio que se le confiaba la 
misión de recordar a toda aquella gente que los brazos de Dios estaban abiertos y 
esperando que volvieran para curarlos con su perdón y alimentarlos con su ternura. Sólo 
para esto lo había enviado. Dios lo mandaba a Nínive, y él se marchó en dirección contraria, 
a Tarsis,  

Huye frente a una misión difícil…  
No. No huía tanto de Nínive, sino del amor 
desmesurado de Dios por esos hombres. 
Esto era lo que no cuadraba con sus 
planes. Dios había venido una vez… “de lo 
demás me ocupo yo”: se dijo Jonás. Quería 
hacer las cosas a su manera, quería 
dirigirlo todo él. Su pertinacia lo hacía 
prisionero de sí mismo, de sus puntos de 
vista, de sus valoraciones y sus métodos. 
Había cercado su alma con el alambrado 
de esas certezas que, en vez de dar 
libertad con Dios y abrir horizontes de 

mayor servicio a los demás, terminan por ensordecer el corazón. ¡Cómo endurece el 
corazón la conciencia aislada! Jonás no sabía de la capacidad de Dios de conducir a su 
pueblo con su corazón de Padre.  
 
Son muchos los que se pueden identificar con Jonás.  
Nuestras certezas pueden convertirse en un muro, en una cárcel que aprisiona al Espíritu 
Santo. Quien aísla su conciencia del camino del pueblo de Dios no conoce la alegría del 
Espíritu Santo que sostiene la esperanza. Es el riesgo que corre la conciencia aislada. De 
aquellos que desde el mundo cerrado de sus Tarsis se quejan de todo o, sintiendo su propia 
identidad amenazada, emprenden batallas para sentirse más ocupados y 
autorreferenciales.  
 
¿Qué habría que hacer? 
Posar nuestra mirada sobre la gente: para no ver lo que queremos ver, sino aquello que es. 
Sin previsiones ni recetas, sino con apertura generosa. Dios habló para las heridas y la 
fragilidad. Permitir que el Señor hable… De un modo que no conseguimos crear interés con 
las palabras que nosotros decimos, solamente su presencia que nos ama y nos salva puede 
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interesar. El fervor apostólico se renueva siendo osados testigos del amor de Aquel que nos 
amó primero.  
¿Qué es para usted lo peor que le puede pasar a la Iglesia?  
Es lo que De Lubac llamaba «mundanidad espiritual». Es el mayor peligro para la Iglesia, 
para nosotros, que estamos en la Iglesia. «Es peor», dice De Lubac, «más desastrosa que la 
lepra que había desfigurado a la Esposa amada en la época de los papas libertinos». La 
mundanidad espiritual es poner en el centro a uno mismo. Es lo que Jesús ve entre los 
fariseos: « … Vosotros, que aceptáis gloria unos de otros».  
 

 

 
 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 
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DOCUMENTO CONCLUSIVO 
Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él 

tengan vida “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 16,4) 
 

Adjuntem la versió íntegra d’aquest document conclusiu. 
 

 

 

 
La Sala Daura presenta, fins el 20 d’octubre, l’exposició El sentit del buit, que recull “una 
obra tan delicada i discreta com potent i torbadora” d’aquest artista vigatà 
 
 “Furriols és una figura singular en el context de l’art contemporani català; la seva 
obra no és habitual, ni quotidiana, ni cridanera, ni fàcil”, 
afirma Àlex Mitrani, comissari de la mostra 
 
 Montserrat, 28 de juny de 2013. La Sala Daura del Museu de 
Montserrat (MDM) mostra, fins el 20 d’octubre, l’obra de Joan 
Furriols (Vic, 1937), una figura singular en el context de l’art 
contemporani català. L’exposició, que porta per títol El sentit 
del buit, recull 70 obres que presenten “la fragilitat i la intimitat 
que acompanyen una iconografia personal, sovint tràgica, de 
vegades irònica, que convida a fer un parèntesi de meditació”, 

 

Document conclusiu de l’Aparecida 

La fragilitat i la intimitat de la iconografia de Joan Furriols 
convida a la meditació al MDM 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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afirma el comissari de la mostra, Àlex Mitrani. El P. Josep de C. Laplana, director del Museu 
de Montserrat, apunta que, tot i la seva edat, Joan Furriols “sobta per la seva modernitat; a 
les seves mans, les coses més humils i casolanes es transformen en autèntiques obres 
d’art”. 
 
Furriols parteix sempre d’una reducció deliberada dels seus mitjans materials, que amaga 
una elaboració molt treballada, refinada i subtil, atenta al detall i cromàticament exquisida. El 
rigor, l’exigència i la contenció esdevenen un mètode i una ètica. Com a la recerca de la 
dimensió interior, a les seves peces els forats, les distàncies i els buits dialoguen amb els 
recipients, amb la densitat del negre i de la matèria. Joan Furriols supera la divisió 
convencional entre pintura i escultura. 
Les seves obres bidimensionals 
evoquen, paradoxalment, gràcies al límit, 
l’amplitud i l’infinit. Les seves natures 
mortes no responen a cap categoria 
tradicional. Reposen en la seva base 
com una maqueta sobre una taula. Cal 
mirar-les com un paisatge o com un 
conjunt de fragments arqueològics que 
cal desxifrar i reconstruir. 
 
Hi ha jocs i contrasts d’escala que de 
vegades són monumentals i subtils i, 
d’altres, còmics. L’estatisme dels 
objectes abstractes contrasta amb 
elements figuratius, animals o mitjans de transport que evoquen el moviment. Recorden 
també les natures mortes de Zurbarán, realistes i silencioses, estàtiques i vibrants. L’espai i 
l’ordre són fonamentals per a Furriols, el lloc on es manifesta la seva reflexió sobre la vida i 
la finitud, la bellesa i el temps. 
 
L’art de Joan Furriols 
 
 Joan Furriols es va endinsar en l’avantguarda amb gran precocitat i en temps difícils. Molt 
jove, a la meitat dels anys cinquanta, va ser un dels pioners de l’abstracció informalista. La 
seva obra, fins ara quasi secreta, està marcada pel rigor, l’exigència i la contenció. L’espai i 
l’ordre són fonamentals per a Furriols, el lloc on es manifesta la seva reflexió sobre la vida i 
la finitud, la bellesa i el temps. Va entrar en contacte amb figures com Tàpies i artistes de 
vàlua i empenta com Tharrats i Vilacasas, o amb Joan Brossa, amb qui va mantenir una 
amistat fecunda. Però aviat les circumstàncies el van obligar a retirar-se a un segon pla. 
Alimentat, però, per la soledat i la reflexió, enlloc d’apagar-se, va ressorgir de nou al cap 
d’uns anys amb una obra diferent i personal, interessat primerament per la geometria i 
després per l’objecte, amb un mateix fonament essencial: la reflexió sobre l’espai. 
 
El treball de Joan Furriols es podria lligar a diverses 
branques de l’especulació plàstica de genealogia 
abstracta, particularment a la geomètrica i a l’espacialista, 
amb derivacions que poden connectar amb alguns 
aspectes del minimalisme, en els seus vessants més 
simbòlics. Als anys cinquanta, a Catalunya l’abstracció 
geomètrica era una opció més que minoritària. De fet, 
l’únic artista que la va practicar amb continuïtat va ser 
Enric Planasdurà, qui, després de l’informalisme, va 
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quedar en l’aïllament més absolut. La influència del suís Max Bill, apreciat aquí en el context 
del sorgiment de l’op art, és quelcom que queda molt lluny a Furriols. La seva obra és, més 
per esperit que per necessitat, que també, petita, fràgil i íntima. Se situa fora de 
l’asistematisme i l’objectualitat industrialitzada dels minimalistes americans, encara que per 
l’exploració sistemàtica del llenguatge plàstic amb recursos diàfans podria enllaçar per 
moments amb Robert Ryman. En tot cas, podria oferir algun parentesc, a casa nostra, amb 
les petites escultures, mig objectuals mig 
formalistes, de Jordi Pablo o amb 
l’essencialisme poètic d’Antoni Llena. 
 La posició de Joan Furriols és, doncs, 
singular. Ha estat difícil i solitària, però 
premiada amb la coherència. Furriols 
proposa una meditació sobre la vida, 
l’ésser i el temps heideggerians, a partir de 
la definició de l’espai. Les dimensions existencials i filosòfiques del seu treball passen del 
llenguatge de l’abstracció de postguerra a una formulació més personal que no descarta el 
símbol, el moviment o l’element figuratiu. La seva obra ha travessat, així, els esculls de la 
contingència vital, sempre sostinguda per la necessitat de preguntar sobre el món i sobre el 
llenguatge per dir-lo. I ho ha fet d’una manera tan individual, tan simple, que sense ser 
categòrica esdevé universal i pot ser, afortunadament, compartida. 
 
L’exposició El sentit del buit, que es troba a la Sala Daura del Museu de Montserrat, està 
estructurada en quatre àmbits: 
 
La recerca com a mètode 
L’assaig i la investigació són una constant metodològica de Furriols. La seva escultura és 
concebuda de manera singular: cal veure-la des de dalt, com si estigués arranjada sobre una 
taula o com si fos un paisatge. La disposició de les peces que componen cada obra és 

meditada i meticulosa, quasi ritual. 
 
L’inici d’una inquietud 
Implicat amb la renovació artística, Furriols 
va ser un dels fundadors de la revista 
Inquietud, l’any 1955, que des de Vic 
maldava per difondre i consolidar l’art 
contemporani. Experimenta amb una 
abstracció que ja fa albirar l’interès per 
superar el pla pictòric i evocar dimensions 
misterioses. 
 
Pensar amb l’espai 
A partir de finals dels anys setanta, 
Furriols madura el seu llenguatge 

personal, en el qual el problema de l’espai és fonamental. Amb les seves fustes perforades i 
travessades per incisions traça el buit. El paper li permet explorar les possibilitats 
escultòriques del plec. Les composicions concèntriques i en espiral evoquen la idea d’un 
moviment continu. Furriols arriba a l’essència del gènere de la natura morta, on l’ordre de les 
coses adquireix un valor metafísic. 
 
Meditant la transcendència  
A mesura que madura, les preocupacions transcendents de clars ressons religiosos 
esdevenen cada cop més explícites en l’obra de Furriols. Solemne, el negre dens esdevé 
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materialització de la foscor, com un negatiu de l’espai o de la matèria. Apareixen també 
formes en creu, els clavetejats i les seves cicatrius. La pobresa deliberada d’aquesta obra 
posa en evidència la cultura de la vanitat i de l’excés.  
 
EL SENTIT DEL BUIT 
Joan Furriols 
Sala Daura del Museu de Montserrat 
Fins el 20 d’octubre de 2013 
 

 

 

 
 

LES JORNADES DE LA 
XARXA CATALANA 
D’ENTITATS DE DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS 
Barcelona, 6 d’abril de 2013  
 
Reunits els representants de les entitats membres de la Xarxa i davant el 
preocupant creixement generalitzat de les accions i actituds d’inicitació a 

l’odi i d’intolerància per preteses raons d’identitat o de diversitat religiosa i conviccional 
(antisemitisme, islamofòbia, cristianofòbia, ateofòbia, etc.), manfestem que:  
 
- El diàleg interreligiós aporta respecte, coneixement, prevenció de conflictes, acceptació i 
visibilització de l’altre. Això genera una societat més cohesionada, més distesa i més eficient.  
 
- No hi ha identitats totalment obertes o totalment tancades, sinó que tots tenim aspectes 
d’obertura i de tancament. Tota identitat està en procés, la qual cosa requereix capacitat 
d’autoconsciència i d’autocrítica. Aquesta mirada lúcida sobre un mateix és el punt de 
partença per no projectar les pròpies deficiències sobre 
els altres.  
 
- El que ens tanca són les nostres ferides i pors, les 
quals ens porten a una actitud defensiva. Ens cal 
superar-les per obrir-nos als altres i experimentar que 
aquesta obertura ens allibera. Si som lliures, també 
serem alliberadors.  
 
- Al darrera de les religions hi ha persones: hem de 
redescobrir la humanitat de la religió. Aquesta condició 
humana implica tenir molt present el vincle entre 
espiritualitat i psicologia (aspecte individual i intern) 
com entre espiritualitat i sociologia (aspecte col.lectiu i 
extern). Les nostres mancances personals afecten 
significativament la manera com vivim la nostra religió i els reptes del diàleg interreligiós. 
Conèixer i entendre l’origen de les nostres dificultats personals que deriven d’una identitat 
tancada, ens permetrà gestionar-les adequadament i fomentar un esperit obert en nosaltres i 
en el dels qui ens envolten.  
 
- Tots tenim el dret de triar la tradició, creença o convicció que, en consciència, creiem més 
adequada. És la nostra decisió, la nostra llibertat.  

Manifest: 
“El diàleg interreligiós com a desactivació de les dinàmiques de l’odi” 
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- Volem apropar-nos al Misteri amb humilitat i receptivitat per no absolutitzar cap idea sobre 
Déu, l’Absolut o la Realitat Última, i acceptar els que altres en tinguin una altra.  
 
- Veiem la necessitat de construir i viure valors alternatius a les relacions de domini que 
provenen del patriarcat i que s’expressen en certes relacions entre homes i dones, però 
també en l’alienació de tota aquella persona a qui es considera diferent.  
 
- Creiem necessari cultivar les identitats més obertes, aprofundir i reforçar l’escolta i la 
comprensió, expandint la nostra capacitat d’interpretar i d’empatia. Ens cal fer un esforç per 
conèixer l’altre i la seva cultura. S’ha d’afavorir l’actitud d’apropament amb tolerància amb 
hospitalitat, acollida, estimació, integració i promoció de la cultura de la pau.  
 
- La tolerància és necessària però és només un primer pas. S’ha d’aprofundir amb el perdó, 
la compassió, l’amor i la comunió.  
 
- Volem aprofundir la didàctica del diàleg: 
explicar i promoure la base comuna de valors 
entre tradicions religioses i conviccions no 
religioses i respectar les diferències, 
especialment a partir de la normalització de la 
cultura religiosa. Creiem necessari 
desenvolupar una nova consciència global 
basada en la transculturalitat i en la 
interculturalitat. Per fer això cal fer conèixer 
els recursos ja existents i desenvolupar les 
noves formes comunicatives i en xarxa de la 
societat del coneixement.  
 
- Cal treballar per a una educació que 
equilibri els aspectes masculins i femenins de 
cada persona, superant els rols de gènere i 
potenciant la consciència crítica, tant a 
l’escola, com a la comunitat religiosa o a la família i als mitjans de comunicació, que haurien 
de desenvolupar i respectar un codi deontològic en aquest sentit.  
 
- La reflexió i el diàleg s’han de concretar en accions: existeix una incoherència entre els 
discursos teòrics, les lleis, etc... i la vivència dels valors en la vida de cada dia. Cal que ens 
responsabilitzem individual i col·lectivament, per tal que les nostres vides reflecteixin els 
valors que diem defensar. Cal afavorir interaccions en projectes comuns.  
 
- Proposem una Casa de les Religions on es visualitzés l’aspiració comuna de totes les 
tradicions, amb una estructura descentralitzada i en xarxa, la qual cosa permetria la 
participació dels grups locals.  
 
- Creiem que les tradicions religioses, particularment les més minoritàries, reben massa 
sovint un tractament inadequat als mitjans de comunicació, per manca de coneixement. 
Demanem més cura als professionals de la premsa davant d’informacions negatives, 
simplistes o, fins i tot, capcioses, que no afavoreixen la comprensió mútua i alimenten l’odi i 
els prejudicis.  
 
*Aquest manifest serà presentat per les entitats membres de la Xarxa en els seus territoris, a 
més de ser presentat públicament per la coordinació de la Xarxa. 
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Plataforma entitats cristianes amb la immigració  

Els Jutjats d'Instrucció 1 i 30 de Barcelona, encarregats del control de les condicions de 
l'internament al CIE de Barcelona (com sabeu això es va aconseguir amb la última reforma 
de la llei d'estrangeria), van acordar divendres passat estimar la queixa presentada per 
Fundació Migra Studium i SOS Racisme i van ordenar al CIE de Barcelona que permeti 
l'entrada d'aquestes organitzacions (i de qualsevol altre que es dediqui a la protecció 
de drets dels estrangers) a l'interior del centre, per atendre els estrangers internats, com 
a mínim en un horari de 6 hores diàries, tres  de matí i tres de tarda, i fins a 10 estrangers 
cada una, sense cap limitació, i amb la possibilitat de disposar allà d'una bústia per recollir 
queixes dels interns.  
  

L'acord també ordena al centre que permit sense limitacions la visita d'advocats al interns 
que ho acceptin verbalment en el moment de rebre la visita, que els assessorin sobre els 
seus drets i situació. 
 

 

 

 

EE1 
 Dates: 22 a 28 de juliol de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat 
Tema: Passió, mort i resurrecció de Jesús segons els sinòptics  
Inici: matí del dia 22 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 28 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció 
 

 

 

EE2 
Dates: 2 a 8 de setembre de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Daniel Codina, monjo de Montserrat 
Tema: El Parenostre 
Inici: matí del dia 2 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 8 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció 
 

 

Forma d’inscripció: 
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. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que 
hi ha plaça, efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

3. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 

Exercicis Espirituals – Estiu 2013 

Complet 

Fundació Migra Studium i SOS Racisme 

mailto:urc.info@gmail.com
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4. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 22-28 juliol) o EE2 (Montserrat, 2-8 de setembre). 

Organitza: URC-CEVRE 

 

 

La web de pastoral, un nou esforç per a un àmbit prioritari de l’Escola Cristiana  

Coincidint amb les Assemblees de titulars i directors de fi de curs, hem posat en marxa una 
nova web de l’Escola Cristiana de Catalunya dedicada a la pastoral escolar.  

Sens dubte, aquest ha de ser un àmbit prioritari de la nostra actuació -tant de la FECC 
com de cadascuna de les escoles-, ja que és un dels elements que ens caracteritza com a 
col·lectiu.  

Les noves tecnologies ens permeten posar més a l’abast de tothom una munió de 
recursos i, també, facilitar el fet de compartir materials i propostes. En aquest sentit, 

esperem que aquesta web sigui una eina 
útil i, alhora, un estímul per compartir i 
posar a disposició de tot el col·lectiu el 
treball que fem a cada centre.  

Tot i que som a final de curs, ens ha 
semblat important inaugurar-la ja, posar-la 
en marxa i donar-la a conèixer per tal que, 
en començar el nou curs, esdevingui una 
eina de referència.  

En la mateixa línia, tot i que més orientat al 
professorat de religió, aquest curs també us 
vàrem presentar CatReligió a l’Aula, el 

primer espai d’Internet d’actualitat religiosa al servei de les escoles i de la comunitat 
educativa, una iniciativa –en aquest cas- del portal CatalunyaReligió, amb el suport de la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya i el patrocini d’Editorial Casals.  

Disposem, per tant, de bones eines. Paga la pena aprofitar-les i divulgar-les entre tot el 
professorat. 
 
 
 
 

Concert 
de cant gregorià 

 
 Una passejada per la música monàstica 

  música dels cantorals del segles XV-XVII   
  dels monestirs de Sant Pere de les Puel·les 
  i de Santa Clara de Barcelona 

  pel grup femení Auditexaudi 
  i el cor masculí Schola Gregoriana de    
Catalunya 

divendres, 5 de juliol  
a les 19.30 

les vespres s'avançaran a les 
18.45 

fecc informa 1|7|2013 - núm. 476 

Una passejada per la música monàstica 
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En diciembre serán sacerdotes. Son de Argentina, Chile, México, Estados Unidos, 
Canadá, Italia y Alemania 

ROMA, 30 de junio de 2013 (Zenit.org) - El arzobispo de Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, 
ayer ordenó diáconos a 23 legionarios de Cristo en la capilla del Centro de Estudios 
Superiores de la orden en Roma. En diciembre de 2013, todos ellos serán ordenados 
sacerdotes por el Cardenal Velasio De Paolis, delegado pontificio para la Legión de Cristo y 
el Regnum Christi. Se estima que la generación de 2013 de nuevos sacerdotes estará 
compuesta por 31 legionarios. Lo informó anoche con un comunicado, la oficina de prensa 
de dicha congregación católica de derecho pontificio. 

Durante la homilía Mons. Boccardo subrayó las dimensiones especiales de orden del 
diácono, deteniéndose en aspectos como la vocación, el servicio y la obediencia. 
Comentando el tema de la vocación mencionó al inicio de la homilía: 

“Por el sacramento que hoy reciben --recordó el arzobispo-- se constituyen en la Iglesia 
ministros cualificados de la caridad y del servicio. El ministerio diaconal, de hecho, así como 
aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la tradición viva de la Iglesia, 
subraya el don del servicio como típica función eclesial”. 

“Ustedes eternamente serán signo sacramental de la vocación al servicio por la cual se 
continúa en la Iglesia la actitud de Cristo, siervo de Yahvé, venido no para ser servido sino 
para servir” dijo. 

Y recordó que “entrando por el diaconado en el orden sagrado ustedes no aspiran a 
posiciones de prestigio personal sino que en humildad y generosidad ponen todas su vida a 
disposición de los demás”. 

“Y después irán por los caminos benditos de la sabiduría de Dios y de la obediencia. Irán 
como siervos y no como jefes; como amigos y no como dominadores; como siervos de 
Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y por su parte Dios bendecirá a sus 
familias que les han dado la libertad de esta elección y de esta donación” 

“El «sí» humilde y trémulo --concluyó-- que hoy dan les acompañe como cruz y como gloria 
para toda la vida y haga de ustedes signos creíbles del amor de Dios”. 

En la ceremonia de ordenaciones acompañaron a los nuevos diáconos algunos familiares 
llegados a Roma desde diversas partes del mundo, las comunidades de legionarios y los 
equipos de consagradas y consagrados del Regnum Christi presentes en Roma, así como el 
padre Sylvester Heereman, L.C., vicario general de la congregación. 

Los nuevos diáconos proceden de siete países: Argentina, Italia, Estados Unidos, Chile, 
México, Alemania y Canadá. 

En el grupo de ordenandos se encuentra Alberto Carrara, italiano, médico y profesor de 
neurobioética en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum; Georg Rota, alemán, quien 
estudió profesionalmente piano en un conservatorio de música; Luciano Núñez, chileno, que 
tiene un proyecto de catequesis mediante videos en YouTube en el canal “Imparare Roma”; 
Frederick Keiser y Matthew Schmitz, de Estados Unidos, que elaboran programas de 
formación en inglés bajo la divisa “The Brothers in Black” en YouTube; y Matthew Schneider, 
canadiense, quien impulsa un blog sobre nueva evangelización (http://22Catholic.com). 

“Toda la ceremonia fue muy bella --comentó el diácono estadounidense Esteban Zamudio-- 
pero las letanías de los santos, cuando estábamos postrados, me hizo recordar que no estoy 
sólo en este camino sino que vivimos la comunión de los santos quienes desde el cielo 
interceden por mí para llevar adelante esta misión”. 

Ordenan diáconos a 23 legionarios de Cristo 
 

http://www.zenit.org/?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
http://22catholic.com/
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A estos nuevos diáconos se suman cinco legionarios más que han sido ordenados 
recientemente en Guadalajara y San Luis Potosí, México, y también en Meaux, Francia. En 
el mes de agosto recibirán la ordenación diaconal tres legionarios más en São Paulo, Brasil. 
 
 
 
El calendari URC-CEVRE 2013-2014 ha esta aprovat en la darrera reunió de la Junta 
Directiva de l’Urc, celebrada el proppassat 4 de juny. A la primera reunió de setembre, es 
confirmarà el calendari definitiu. Podeu anotar les dates importants a la vostra agenda. 
 

    SETEMBRE | 2013 
3 dm URC - Junta directiva 

11 dx Diada 

16 dl CEVRE - Trobada de formadors 

24 dm Festa de la Mercè 

25 dx URC - Junta directiva ampliada (16-19 h.) 

      

    OCTUBRE | 2013 
1 dm URC - Junta directiva 

7 dl 
CEVRE - Formació inicial T1 (monogràfic) | Grup Anawim: superiores majors 

13 dg Beatificació dels màrtirs - Tarragona 

14 dl CEVRE - Formació inicial T1 (inauguració del curs) 

18 dv SIRBIR 

19 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

21 dl CEVRE - Formació inicial T1  

23 dx URC - Assemblea general 

26 ds Entitats Socials d'Església - Jornada 

28 dl CEVRE - Formació inicial T1  

30 dx RAP - Salesians de Sarrià 

      

    NOVEMBRE | 2013 
1 dv Tots Sants 

4 dl CEVRE - Formació inicial T1  

5 dm URC - Junta directiva 

7 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

9 ds Grup Sant Jordi 

11 dl CEVRE - Formació inicial T1  

12 dm Assemblea general de CONFER 

13 dx Assemblea general de CONFER 

14 dj Assemblea general de CONFER 

18 dl CEVRE - Formació inicial T1  

25 dl CEVRE - Formació inicial T1  

30 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

      

    DESEMBRE | 2013 
1 dg Inici d'Advent 

2 dl CEVRE - Formació inicial T1  

3 dm URC - Junta directiva 

6 dv Festa Constitució 

8 dg Festa Immaculada 

Calendari URC 2013-2014 
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9 dl CEVRE - Formació inicial T1  

14 ds Jornada de religioses i religiosos en barris obrers i populars 

16 dl CEVRE - Formació inicial T1  

21 ds CEVRE - Formació inicial: Recés d'Advent 

25 dx Nadal 

26 dj Sant Esteve 

      

    GENER | 2014 
1 dx Any Nou 

6 dl Reis 

7 dm URC - Junta directiva 

13 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 ds Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

20 dl CEVRE - Formació inicial T2 | CEVRE - II Jornada de formadors 

27 dl CEVRE - Formació inicial T2  

      

    FEBRER | 2014 
2 dg Jornada Mundial Vida Consagrada 

3 dl CEVRE - Formació inicial T2  

4 dm URC - Junta directiva 

5 dx SIRBIR 

10 dl CEVRE - Formació inicial T2  

17 dl CEVRE - Formació inicial T2  

24 dl CEVRE - Formació inicial T2  

27 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

      

    MARÇ | 2014 
3 dl CEVRE - Formació inicial T2 | Grup Anawim: superiores majors 

4 dm URC - Junta directiva 

5 dx Inici de la Quaresma - Dimecres de Cendra 

8 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

10 dl CEVRE - Formació inicial T2  

12 dx URC - Assemblea general 

17 dl CEVRE - Formació inicial T2  

24 dl CEVRE - Formació inicial T3  

31 dl CEVRE - Formació inicial T3  

      

    ABRIL  | 2014 
1 dm URC - Junta directiva 

5 ds CEVRE - Recés de Setmana Santa | URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

7 dl CEVRE - Formació inicial T3  

13 dg Diumenge de Rams 

18 dv Divendres Sant 

20 dg Pasqua 

21 dl Dilluns de Pasqua 

28 dl CEVRE - Formació inicial T3 | II Jornada de Comunicació de l'URC 

      

    MAIG  | 2014 
1 dj Festa del Treball 

5 dl CEVRE - Formació inicial T3 | CEVRE - Trobada de formadors 
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6 dm URC - Junta directiva 

10 ds CONFER: reunió de juntes directives, secretaris i administradors 

12 dl CEVRE - Formació inicial T3  

13 dm SIRBIR 

19 dl CEVRE - Formació inicial T3  

26 dl CEVRE - Formació inicial T3  

28 dx Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

29 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

      

    JUNY  | 2014 
1 dg   

2 dl CEVRE - Formació inicial T3  

3 dm URC - Junta directiva 

8 dg Pentecosta 

9 dl Dilluns de Pentecosta 

14 ds CEVRE - Sortida 

15 dg Pro Orantibus 

16 dl CEVRE - Formació inicial T3  

24 dm Sant Joan 

      

    JULIOL  | 2014 
    Exercicis espirituals 

      

    AGOST  | 2014 
    Exercicis espirituals 

 
 

 
 
 
Entrevista a l'autor del llibre 'Les floretes del papa Francesc', monjo de Montserrat 

JOAN SERRA | Diari ARA 01/07/2013 | Foto: Pere Tordera 
 
En un temps rècord, fruit d'un treball acurat i diligent, 
Bernabé Dalmau ha disseccionat el pensament del papa 
Francesc. Escriu que per conèixer com raona el pontífex 
argentí "no cal esperar el seu decés o la seva renúncia". 
 
Diu al llibre que Francesc és una "alenada d'aire fresc 
que travessa l'Església". Fins a quin punt? 
Un nou papa sempre representa un canvi i el fet que 
vingui de Buenos Aires és un element afegit. És americà, i 
a l'Amèrica Llatina hi ha gairebé la meitat dels catòlics dels 
món. Això representa recentralitzar l'Església, amb una 
perspectiva més universal. Els primers senyals de 
Francesc indiquen una manera de fer, de senzillesa i 

d'apropament a la gent. És el concepte que els capellans han de fer olor d'ovella. 
 
Com a arquebisbe de Buenos Aires, anava en metro i vivia en un apartament modest. 
He sentit a dir que hi ha dies que es posa la gavardina negra i la boina i surt a prendre cafè 
amb els amics argentins. No sé si ho fa gaire sovint o si és més aviat una llegenda urbana. 

Bernabé Dalmau: "He sentit a dir que el Papa es posa la boina i surt a 
prendre cafè" 
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Però el veig capaç de fer-ho. Això d'allotjar-se a la residència Santa Marta creia que duraria 
poc, però veig que s'està allargant. 
 
Amb les reformes que s'esperen al Vaticà, el Papa decebrà? 
Decebrà els que esperin gestos espectaculars, i també pot decebre els que esperen canvis 
mediàtics, en aspectes com el sacerdoci femení, la moral sexual o el celibat dels preveres, 
que no crec que modifiqui. Potser en algun debat farà algun pas més, com en l'admissió a la 
comunió dels divorciats tornats a casar. Un altre punt que pot descol·locar molta gent: la 
manera de veure el sacerdot. Està fent doctrina sobre com ha de ser el capellà, per exemple, 
quan parla d'anar a les perifèries. Veu el sacerdot com el missatger de l'Evangeli predicat 
amb el testimoni i el convenciment. Això desarma una visió del sacerdoci clerical, de 
funcionari del que és sagrat. Homes que no es veuen funcionaris sinó que treballen, aquest 
és el perfil que vol el Papa. 
 
Escriu que en el celibat "no s'aparta ni un mil·límetre del Vaticà II". 
La seva visió del capellà és la d'un missioner i no la figura d'un capellà estable que ofereix 
uns serveis de culte. Hi veu un home que té unes conviccions i que sent una missió de 
transmetre un 
missatge, un home 
lliure al servei de la 
causa. El clergat casat 
que hi ha a les 
Esglésies d'Orient o a 
l'anglicanisme, per 
naturalesa ha de 
respondre a la figura 
d'una persona estable, 
perquè ha de sustentar 
la seva família i el 
bisbe no en pot 
disposar. Aquesta visió 
és la que el Concili Vaticà II va donar per suposada, que a l'Església llatina els capellans són 
cèlibes. No crec que Bergoglio ho canviï. 
 
Sobre la xacra de la pederàstia, Bergoglio havia afirmat que "mai s'ha de fer els ulls 
grossos". 
Hi ha gent que té la impressió que Benet XVI va plegar perquè havia fracassat. No ho veig 
així. Va plegar perquè tenia una edat que no li permetia afrontar determinats reptes per la 
seva naturalesa física. El papa Benet XVI, tant en el tema econòmic de la banca vaticana 
com en el de la pederàstia, va destapar l'olla. I això facilita poder-hi entrar a fons. 
 
¿És adequada l'etiqueta d'obert en matèria social i de conservador en la moral? És 
justa? 
Se li aplica aquesta etiqueta perquè, en matèria social, té gestos de simplicitat i d'acostar-se 
als pobres. En matèria moral hi ha uns límits que l'Església, sigui el papa que sigui, no pot 
transgredir. En experiments d'embrions hi ha uns límits, posem per cas en la clonació 
humana. En el tema de l'avortament passa el mateix. Pot semblar més o menys oportú si en 
un país determinat es despenalitza, però la visió del respecte a la vida humana difícilment 
canviarà amb un nou papa. En això, Francesc conservarà l'etiqueta de conservador en la 
matèria moral. Em pregunto, però, per què en qualsevol decisió que prenia Benet XVI se li 
trobaven pegues i en canvi a Francesc, que ha fet algunes declaracions que podrien ser 
polèmiques, no se'l titlla de carca. 
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Parlem de la relació amb els Kirchner. A l'Argentina, Bergoglio es va oposar als canvis 
legislatius en relació al matrimoni homosexual. 
Ell, veient les necessitats de reforma social, considerava cortines de fum que es tractessin 
aquests temes per tapar altres prioritats dels argentins. Ara bé, Cristina Kirchner va ser la 
primera mandatària que el va visitar al Vaticà. Però és lògic. Imaginem-nos què passaria si 
fessin un papa català. Tot serien petons i abraçades. Diuen que ara a l'Argentina la gent va 
més a missa, una qüestió que troba ridícula. 
 
¿El paper durant la dictadura argentina és una taca en el seu expedient? 
Durant la dictadura, ell era provincial jesuïta. Es devia trobar en una posició bastant delicada, 
perquè és molt conciliador, però segur que tenia jesuïtes més radicalitzats. Tanmateix, dir 
que Bergoglio en l'etapa de Videla era un contemporitzador em sembla buscar-li 
excessivament les pessigolles. No ho veig així. Les acusacions sobre aquest tema van 
començar a sortir de certs diaris de l'Argentina, però l'opinió pública mundial no tenia situat el 
cardenal de Buenos Aires com un col·laboracionista del règim. 
 
 
 
 
 primir 

2013-07-01 Radio Vaticana 
(RV).- El próximo viernes 5 de julio, a las 11,00 de la 
mañana, en el Aula Juan Pablo II de la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede, tendrá lugar la presentación 
de la primera Encíclica del Papa Francisco, “Lumen 
fidei”. 
Intervendrán en esta rueda de prensa el Cardenal Marc 
Ouellet, Prefecto de la Congregación para los obispos 
con Mons. Gerhard Ludwig Müller, Prefecto de la 

Congregación para la doctrina de la fe y Mons. Rino Fisichella, Presidente del Consejo 
pontificio para la promoción de la Nueva Evangelización. 
La Encíclica estará disponible a partir de ese día en italiano, francés, inglés, alemán, español 
y portugués. 
 
 
 
 

Madrid, 2 de julio de 2013 (IVICON).- Como es habitual en este tiempo de verano, 
muchas Congregaciones Religiosas celebran sus Capítulos Generales. 
El próximo 10 de julio iniciarán su XXVI Capítulo General las HH. Carmelitas Teresas de 
San José, con el lema: Renovarnos para entregarnos: clamor de vida para la misión. “Id y 
proclamar”. 
Las Religiosas Esclavas de Cristo Rey comenzarán el suyo el próximo 20 de julio en la 
Casa de Oración “la Concepción”, en Navas de Riofrío con el objetivo de acrecentar la 
vida y la misión de esta familia religiosa en el momento actual. 
El próximo 21 de julio se reunirán en Capítulo General las Misioneras del Divino Maestro 
en su casa de Montealegre (Orense). El tema del Capítulo es: “Educar evangelizando, 
hoy”. 
A lo largo del mes de julio y parte del mes de agosto de este año, las Hermanas de la 
Caridad de Santa celebrarán el XXVIII Capítulo General Ordinario, en la Casa de 
Espiritualidad que la Congregación tiene en Artieda (Navarra). Cincuenta y tres Hermanas, 
de 9 nacionalidades diferentes, representantes de toda la Congregación, que actualmente 
se encuentra en 29 países, se reunirán durante esos días para orar juntas, hacer memoria 

“Lumen fidei”: 
la primera encíclica del Papa Francisco se presentará el 5 de julio 

Capítulos Generales para este verano 
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de la andadura de los seis últimos años, elegir a la nueva Superiora General y su Consejo 
para un nuevo sexenio y buscar juntas “Caminos de Evangelización hoy, desde nuestro 
Carisma, Estilo y Misión.” 
El Instituto Catequista Dolores Sopeña celebrará su XX Capítulo General durante el mes 
de agosto bajo el lema: “Nos llamó para estar con Él y para enviarnos a predicar” (MC 
3,14). 
Del 1 al 16 de agosto celebrarán su XVIII Capítulo General las Hijas de la Inmaculada 
Concepción en la “Casa de María” en Luján, Argentina. 
 
 
 
 

  
02/07/2013 | Àngels Doñate 
 
Un grup d'escolapis de tot el món, que aquest any 
faran la seva professió solemne, visitaran la 
Província de Catalunya en el marc de la Ruta 
Calassància. Entre el 20 i el 23 de juliol, 
acompanyats pel Pare Provincial, Jaume 
Pallarolas, i l'arxiver i historiador de la Província, 
Pare Joan Florensa, es desplaçaran a diferents 
poblacions relacionades amb la vida i obra del 
fundador de l'Escola Pia, Sant Josep Calassanç. 

Així, aniran a Lleida, Montserrat, La Seu d'Urgell -on visitaran la catedral i l'arxiu-, Claverol, 
Tremp i el Castell de Mur. 
 
Enguany seran 30 els escolapis que participaran en la ruta que se celebra cada any, 
provinents de les demarcacions de Polònia, Hongria, Àfrica Central, Àfrica de l'Oest, Xile, 
Natzaret, Japó i Filipines, Califòrnies, Brasil-Bolívia, Eslovàquia i Catalunya. 
 
 
 
 

 
03 | 07 | 2013 - Nuestro huerto 
Wunpini está ahora en todo su 
apogeo. En el distrito de Sarrià 
tenemos una buena producción 
de lechugas, pepinos, tomates, 
cebollas, patatas, calabacines, 
acelgas, judías verdes, julivert, 
alfàbrega... y todo con su 
certificaciòn ecològica y su sello 
de venta de proximidad directa de 
la Gene.  
Todo esto se està repartiendo 
semanalmente con nuestro primer 
triciclo eléctrico por la zona de 
Barcelona. Necesitamos otro!!!! 

 
 

Una treintena d'escolapis de tot el món visiten Catalunya 
amb motiu de la Ruta Calassància 

Verdallar: “Las verduras que repartimos en el triciclo 
están ahora en todo su apogeo en el huerto Wunpini 
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Benvolguts: Pau i Bé. Us comunico una BONA  NOTICIA, el proper  Diumenge, dia 7 de 
juliol, a les 13 hores, al nostre Convent-Santuari de Sant Antoni de Barcelona, el Sr Cardenal 
Arquebisbe de Barcelona, Mons Lluís Martínez Sistach, ordenarà de prevere al nostre germà 
AIMABLE OFM, nascut a Ruanda i resident al nostre convent de sant Antoni de 
Barcelona.AL-LELUIA 
Preguem per ell i per les vocacions sacerdotals, religioses i especialment franciscanes. 
Units en la fe i en l'esperança.  

Fra Josep Gendrau i Valls ofm. Ministre Provincial dels franciscans de Catalunya, Província 
de Sant Salvador d'Horta. 
 
 

 
Els missioners són homes i dones que 
abandonen les comoditats i seguretats 
per emprendre una aventura incerta en 
països empobrits o immersos en guerres. 
El seu objectiu: fer present l’Evangeli i 
col·laborar en la promoció de pobles i 
persones. “Signes dels temps” presenta 
tres testimonis missioners: un bisbe, una 
religiosa i una jove. Taula rodona amb la 
participació de Lluís Solé Fa, bisbe de 
Trujillo (Hondures), Teresa Ros, 
teresiana i col·laboradora de  la 
Delegació de Missions de l’Arquebisbat Tarragona i Blanca Serres, jove que ha fet una 
experiència missionera a Hondures. 
 

Altres temes: 
- Reportatge sobre les clarisses de Fortià, a l’Alt Empordà, que han donat el seu monestir a 
la Fundació Acollida i Esperança. 

- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats editorials. 
Data: diumenge 7 de juliol de 2013 

Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

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.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

 

TV3 Signes dels Temps: «Experiències missioneres» 

Ordenació del germà Aimable, OFM 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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