
    
 
 

 

 
El 82.57% dels màrtirs que seran beatificats el dia 13 d’octubre a Tarragona són religiosos i 
religioses. En concret, pertanyen a 24 congregacions. Aquesta celebració eclesial és un 
cant a la presència de la vida consagrada en les perifèries geogràfiques, culturals i socials 
d’una època convulsa. Testimonis del Crist fins al final. 
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Tarragona : 522 màrtirs seran beatificats el proper diumenge 
 

Entrevistes a Angelo Amato, cardenal prefecte de la 
Congregació de les Causes dels Sants, i a Emili Turú, 
superior general dels Germans Maristes 

Escrits de Josep Maria Soler, abat de Montserrat, i de Joan 
Rubio, director de Vida Nueva 

La Gna. Monica Joseph, nova superiora general de les 
Religioses de Jesús-Maria 
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Angelo Amato, cardenal prefecte de la Congregació de les Causes dels Sants 
 
MARÍA-PAZ LÓPEZ – La Vanguardia, 6 octubre 2013 

Roma. Enviada especial El cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les 
Causes dels Sants –el ministeri vaticà encarregat d’avaluar els candidats a la santedat o la 
beatitud–, presidirà diumenge que ve a Tarragona la beatificació com a màrtirs de 522 
sacerdots, religiosos, religioses i seglars assassinats durant la Guerra Civil espanyola. El 
salesià Angelo Amato (Molfetta, regió italiana de la Pulla, 1938), doctor en Teologia per la 
Universitat Gregoriana, i expert en cristologia i en teologia grecoortodoxa, va ser secretari de 
la Congregació per a la Doctrina de la Fe del 2002 al 2008. Llavors Benet XVI el va nomenar 

prefecte de Causes dels Sants, i dos 
anys després el va fer cardenal.  A les 
oficines de la congregació a Roma, amb 
vista a la plaça de Sant Pere, el purpurat 
reflexiona sobre martiri, fe i política a 
Espanya i al món. 

 
La història d’Europa durant el segle 
XX ha estat convulsa. De què serveix 
als catòlics del continent l’experiència 
dels màrtirs espanyols que seran 
beatificats a Tarragona? 
El segle passat va ser un segle de gran 
dificultat per a l’Església catòlica a 
Europa, no només a Espanya en aquells 
anys, sinó en altres parts del continent 
amb la doble persecució que va venir 
després, la dels nazis i la dels 
comunistes. També hi va haver 
persecució a Mèxic, i no oblidem el 
martiri dels armenis a inicis d’aquell 
segle. Així, l’Església catòlica va veure 
limitada la seva llibertat de manifestar la 
seva pròpia fe en molts llocs, i hi va 
haver moltes víctimes innocents. El 2000, 

Joan Pau II ja subratllava que el segle 
passat a Europa va ser el segle dels 
màrtirs. 

 
En aquest context continental, què té de particular el que va passar a Espanya? 
Diguem d’entrada que, encara que les morts es van produir durant la guerra civil espanyola, 
no es tracta de caiguts de guerra, sinó de màrtirs, de testimonis de la fe, ja que eren 
persones que no odiaven ningú, inermes, que van patir suplicis, processos injustos i mort 
arbitrària. Per què l’Església catòlica beatifica aquestes persones? Perquè comamare no vol 
oblidar aquests fills i filles valents, sinó exaltar-los en aquesta celebració; i perquè els 
màrtirs, seguint Jesús, el primer màrtir, fins al calvari i fins a la mort, el segueixen també en 

“Els beats màrtirs de Tarragona no són caiguts de guerra” 

El cardenal Amato, a les oficines de la Congregació a Roma. 
Foto: MPL 
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la resurrecció, i per tant es converteixen en potents intercessors al cel per a nosaltres, que 
som pelegrins a la terra. 
 
Altres beatificacions que s’han fet de màrtirs d’aquella època a Espanya han portat 
polèmica. Quina actitud espera la Santa Seu dels no creients davant la de Tarragona? 
Algunes persones acullen el missatge de Jesús i d’altres no. Cal respectar els qui no 
l’acullen, perquè la llibertat és la llibertat de tots. Però també els no creients poden 
comprendre un missatge important: aquestes beatificacions solemnes no són per obtenir 
revenja, sinó per celebrar la fraternitat, el perdó i l’amistat. No és una invitació a la revenja, a 
la rancúnia, ni a l’odi. Els màrtirs del segle XX ens lliuren 
un missatge de pau, i aquest missatge pot ser també 
comprès pels no cristians, que no són indiferents a un 
missatge de pau. 
 
A Espanya les ferides de la Guerra Civil encara no han 
cicatritzat. Hi ha morts del bàndol republicà que 
segueixen sepultats en fosses i cunetes, i els seus 
familiars reclamen justícia per a ells. 
Però això no depèn de l’Església catòlica. L’Estat 
espanyol pot procedir en aquest sentit. L’Església només vol recordar com a màrtirs aquests 
fills seus i filles seves, que van ser valents i fidels a l’Evangeli. En cap cas es tracta de 
política; el franquisme no té res a veure amb això. Aquí estem parlant de pobres sacerdots i 
religioses que van ser capturats i assassinats. Ells van intentar protegir-se, però arribat el 
moment van afrontar el martiri amb coratge; no van abjurar. L’Evangeli no és herència d’una 

part ideològica; és per a tothom, per als de dretes, per als 
d’esquerres i per als de centre. 
 
En comparació, els màrtirs dels primers segles del 
cristianisme es veuen llunyans, però estan menys 
‘polititzats’.  
Els màrtirs no caduquen mai. El martiri és com una pedra 
preciosa; valia fa dos mil anys, valia durant les 
persecucions dels emperadors romans, i val encara ara. La 
santedat mai no s’esgota; el martiri sempre és actual. 
Tarragona va ser elegida per acollir aquesta cerimònia 
perquè sant Fructuós i els seus diaques hi van ser 
assassinats a mitjan segle III, i queda clar que aquests 
màrtirs de Tàrraco –que era una ciutat romana molt 
famosa llavors, amb una comunitat cristiana fervent– van 

fer fructificar més l’Església a Hispània. Aquest record va romandre com un senyal de gràcia 
i fecunditat eclesial; i així després hem tingut la gran resposta martirial durant la persecució 
religiosa del segle XX. 
 
Ara, al segle XXI, els cristians pateixen persecució al món per molts altres motius. Què 
pot aportar aquesta beatificació als catòlics pakistanesos o nigerians, o d’altres 
països en els quals els catòlics afronten dificultats? 
Els catòlics pakistanesos, indis, nigerians o kenians són també conscients que el testimoni 
de l’Evangeli és un testimoni de vida i no de mort, de fraternitat i no de divisió, d’amor i no 
d’odi. De manera que el missatge dels màrtirs de Tarragona pot arribar-los a ells com a 
consol i com a reforç del seu coratge. En termes religiosos, el testimoni dels màrtirs mai no 
és inútil; és un esdeveniment extraordinari de gràcia. Però també és útil des d’un punt de 
vista social, perquè és un testimoni de fraternitat. 

ELS SIGNIFICATS 
 

“El testimoni 
d’aquells màrtirs no 
és de dretes, també 
és vàlid per a 

l’esquerra” 
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El hermano Emili Turú ha sido testigo directo de dos 
acontecimientos históricos y de gran calado para el 
Instituto marista: la beatificación de los 47 mártires 
víctimas de la persecución religiosa en la España de los 
años 30 del siglo pasado, donde fue coordinador de la 
comisión para la preparación de los actos que tuvieron 
lugar en Roma el 28 de octubre de 2007, y ahora, como 
Superior general del Instituto, en la beatificación de los 
68 nuevos mártires. «Nos sentimos parte de una 
gloriosa tradición de mártires, que son para nosotros 
como brases ardientes que mantienen vivo el rescoldo de la fe». 
 
«Quisiera contemplar a nuestros 68 mártires con una mirada similar a la de quien todavía 
hoy pone flores donde murió la persona amada. Y hacerlo con la serenidad que da el tiempo 

pasado, con un afecto lleno de agradecimiento y con el 
orgullo de saber que somos miembros de su misma 
familia».  
 
Presencia Marista: Me gusta el símil de las flores en 
las tumbas de los seres queridos...  
Emili Turú: En mis salidas en bicicleta por Roma, he 
pasado muchas veces junto a un par de pequeñas 
lápidas en recuerdo de alguien que murió en ese lugar 
hace muchos años. En una de las placas se puede ver la 
fotografía de un hombre joven. En la otra está grabado un 
hermoso verso: «Si é spento il sole nei tuoi occhi, é scesa 

la notte nel mio cuore» («Se apagó el sol en tus ojos, se hizo de noche en mi corazón»). En 
el caso de nuestros mártires podemos decir: «Brilló el sol nuestro corazón». 
 
Compromiso de vida 
 
PM: ¿En qué sentido podemos decir que los 68 mártires maristas que subirán a los 
altares el 13 de octubre son una «buena cosecha de gracia » para el Instituto marista? 
ET: El Señor dijo: «Por sus frutos los conoceréis». Las beatificaciones o canonizaciones son 
un reconocimiento público en la Iglesia de la santidad de unas determinadas personas; eso 
no añade nada a la calidad de sus vidas, pero a nosotros nos estimula porque nos recuerda 
que el camino marista, vivido a fondo, conducte a una vida en plenitud. 
 
PM: Colectivamente, ¿qué resaltarías de estos hermanos? 
ET: Como usas la palabra «colectivamente», subrayo de manera particular su compromiso 
comunitario. Es evidente que para ellos la palabra «hermano» era mucho más que un título o 
una manera de llamarse; se trataba de un estilo de vida, en el que se sentían 
corresponsables unos de otros. Como hermanos trataron de vivir durante su vida, y como 
hermanos murieron la mayoría de ellos. Es impresionante escuchar el testimonio sobre el 
hermano Jean Marie, de la comunidad de Toledo, que era de nacionalidad francesa. Cuando 
el cónsul francés fue a visitarlo y le informó de que había iniciado trámites para sacarlo de la 
cárcel y repatriarlo, el hermano se opuso rotundamente: «¡Eso, nunca! He estado viviendo 
con mis hermanos; con ellos quiero morir». 

H. Emili Turú, Superior general de maristas de Champagnat 
Brilló el sol en sus ojos y se hizo de día en nuestro corazón 
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Vidas entregades 
 
PM: ¿Por qué los mataron? 
ET: No resulta fácil encontrar las razones por 
las que nuestros mártires fueron asesinados, 
dada la complejidad del momento histórico en 
el que vivían. Pero es muy fácil, en cambio, 
adivinar los motivos por los que ellos dieron 
generosamente su vida. Discípulos de Jesús, 
que había dicho que «nadie me quita la vida, 

sinó que la doy por mi propia voluntat », ellos habían entregado su vida mucho antes de que 
les fuera arrebatada. Su muerte no 
fue más que el colofón de una vida ofrecida generosamente día tras día. 
 
Brasas ardientes 
 
PM: Tu carta a los maristes de Champagnat la has titulado «Brasas ardientes, testigos 
de la fe». ¿Qué has querido transmitir en ella? 
ET: El título me lo sugirió una entrevista que concedió el cardenal Martini poco antes de su 
muerte. En ella decía: «El P. Karl Rahner usaba la imagen de las brasas que se esconden 
bajo las cenizas. Veo en la Iglesia de hoy tantas cenizas encima de las brasas, que 
frecuentemente me asalta un sentimiento de impotencia». Cuando decimos «Iglesia» 
muchos tendemos a pensar en los demás: en la jerarquía, en los que piensan y actúan de 
manera diversa a nosotros... pero, en realidad, la Iglesia somos tú y yo, y yo sé bien cuánta 
ceniza se acumula encima de las brasas de 
mi fe y cuánta necesidad tengo de 
revitalizarla. Siento que la sangre de los 
mártires (ellos sí que fueron «brasas 
ardientes») interpela mi conciencia, y ante su 
testimonio me pregunto: «¿Qué he hecho yo 
con el don de la fe? ¿Qué dicen mis obras?». 
 
PM:¿Crees que hoy, como ayer, habría 
muchos cristianos dispuestos a confesar 
su fe arriesgando su vida? 
ET: Eso está ocurriendo todos los días. Hay 
miles de cristianos que, a causa de su fe, compromisos serios, capaces de dar sentido a sus 
vidas, aunque eso implique riesgos, a veces importantes. No es que busquen morbosamente 
el peligro o la muerte, sino que optan por la vida, la justicia, la fraternidad... aunque eso 
pueda 
llegar a ser peligroso. 
 
Amor y perdón 
 
PM: Algunos quieren ver en el hecho de las beatificaciones una manera de hurgar en 
las heridas de la guerra. ¿Qué les dirías? 
ET: Que ignorar las heridas no es el mejor camino para la curación. Si queremos que 
cicatricen, hay que aplicar la terapia correcta y dar suficiente espacio de tiempo. Recuerdo 
las palabras de un doctor a una persona que tenía una enorme herida en su pierna: «La 
herida es demasiado profunda para hacer una sutura. Lo único que podemos hacer es 
mantener el área limpia y seca. Las dos partes de la herida acabarán alcanzándose porque 
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anhelan ser un todo». Mantener el área limpia y seca, 
¿no es lo que hacemos al recuperar el mensaje de 
quienes murieron perdonando? 
 
PM: España está políticamente muy crispada. 
¿Crees que la memoria de los mártires echará más 
leña al fuego o, por el contrario, debería servir para 
sacar conclusions positivas de cara a la sociedad 
actual? 
ET: La memoria de los mártires no tiene por qué echar 
leña a ningún fuego, a menos que alguien la use como 
arma arrojadiza contra alguien. Eso sería una total 
contradicción, ya que los mártires murieron con palabras 
de perdón en sus labios. Ellos nos recuerdan que la 
violencia sólo genera más violencia, y que para romper 
ese círculo vicioso hay que optar por vías pacíficas, 
como hizo Jesús; en lugar de la venganza, el perdón; en 
lugar del odio, el amor. Me parece que hay toda una 

invitación a construir puentes de diálogo, a tender la mano, a escucharse sinceramente, a la 
acogida... ¡Nada que ver con la crispación sistemática! Provocar crispación es muy sencillo, 
como podemos ver cotidianamente. Lo difícil es atreverse a resolver los conflictes por la vía 
del dialogo auténtico. 
 
Amaron con todas las consecuencias 
 
PM: ¿Cómo habría que presentar a los niños y jóvenes de los colegios maristes los 
sucesos que llevaron a los hermanos al martirio? 
ET: No es fácil, porque la publicidad promueve, de manera agresiva, un tipo de héroe muy 
concreto: guapo, joven, rico, sin escrúpulos, triunfador... Nosotros, en cambio, proclamamos 
el triunfo de las víctimas. Aunque 
aparentemente vencen los violentos porque 
arrebatan la vida a sus víctimas, quienes 
triunfan son éstas porque nadie consiguió 
quitarles el sentido que dieron a sus vidas y a 
sus muertes. Los mártires decidieron amar a 
todos hasta las últimes consecuencias, y eso 
ningún violento se lo pudo impedir. Es como 
si dijeran a sus verdugos: «Podéis 
torturarnos, humillarnos, incluso matarnos... 
però no podréis impedir que os sigamos 
amando». ¿No es éste el triunfo de las 
víctimas? Las historias de nuestros mártires 
son relatos potentes para el mundo de hoy; lo que debe preocuparnos es no quedarnos en 
gestos de admiración, sinó sentirnos estimulados a actuar como ellos. 
 
PM: ¿Cómo te gustaria que la Familia marista celebrara el acontecimiento de la 
beatificación? 
ET: Una celebración de este tipo conlleva elementos emotivos muy fuertes, ya sea por los 
relatos en sí, que no dejan indiferente, ya sea por la presencia de familiares de nuestros 
mártires, que nos recuerdan que eran persones de carne y hueso como nosotros: familias 
que vivieron con gran dolor el asesinato de una persona buena y querida. Pero sería una 
pena que todo quedara a un nivel puramente emotivo. Creo que estamos invitados a 
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aprovechar la fuerza de esas emociones para reflexionar, orar, dejarnos interpelar por las 
vidas y las muertes de nuestros mártires. Y, por supuesto, para ir tras sus pasos. 
 
Que nos ayuden a ser audaces y valientes 
 
PM: Como Superior general del Instituto marista, ¿qué les pedirás a los mártires en la 
misa de beatificación? 
ET: Que soplen sobre las cenizas que cubren las brasas de nuestra fe, de manera que nos 
convirtamos, como ellos, en «brases ardientes», capaces de contagiar fuego, pasión, calor... 
Que bendigan a nuestras comunidades para que sean signos vivos de los valores del 
evangelio. Que nos ayuden a ser audaces y 
valientes para ponernos siempre, de manera 
incansable, al servicio de los niños y jóvenes 
más vulnerables.  
 
PM: Y, después de la beatificación, ¿qué? 
ET: Me gusta ver esta beatificación no como un 
hecho aislado, sino como un hito en el camino 
que nos conducte a los 200 años de la 
fundación del Instituto en el 2017. En 2014 
habrá otro acontecimiento importante, como es 
la Asamblea Internacional de la Misión Marista. 
Y luego la preparación al Capítulo General, que tendrá lugar ese mismo año 2017. Creo que 
celebrar el bicentenario debería ser un momento de memoria agradecida, pero también 
penitencial y crítico con nosotros mismos. Queremos poner énfasis en la proyección de 
futuro: ¡es possible un nuevo inicio! Los más de 15.000 maristas que nos han precedido en 
el camino durante estos 200 años, entre ellos tantos santos y mártires, son un punto de 

referencia importante para nuestro futuro. ✱ 

 
Oración 
 
María, peregrina de la fe, 
te sentimos cercana a nuestro caminar, 
hecho de avances y retrocesos, 
de euforias y dudas. 
Sopla sobre las brasas de nuestra fe, 
porque queremos, como tú, 
como nuestros mártires, 
vivir una vida feliz y plena, 
entregada sin condiciones 
por la causa de Jesús, 
nuestro hermano. Amén  

 
 
 
 
J. M. SOLER, abat de Montserrat 
La Vanguardia, 6 d’octubre de 2013 
 
Mai no podem instrumentalitzar els morts, i menys encara les víctimes d’assassinats. No 
podem ferho a favor de cap opció política, nacionalista d’un signe o altre, econòmica, ni de 

Montserrat i els beats a Tarragona 
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cap sensibilitat eclesial. Tots els morts, i, si escau, més encara els innocents assassinats, 
han de ser respectats sempre. I, si aquests eren executats pel fet de ser cristians, no poden 
ser recordats si no és pel seu seguiment de Jesucrist fins al final i com a portadors de 
reconciliació i de pau, deixebles com eren d’Aquell que, a la creu, mentre donava la vida per 
amor, un amor universal, va excusar i perdonar els qui l’executaven. 

Tampoc no es poden instrumentalitzar els màrtirs que properament seran beatificats a 
Tarragona. No se’ls pot enquadrar en cap dels bàndols que varen lluitar, perquè varen ser 
morts a l’inici de la contesa, o ja abans. I entre ells n’hi havia de conservadors i de 
progressistes, de joves i de grans, amb diverses mentalitats pel que fa a les opcions 
polítiques. Però no varen ser agafats i morts per això. Bastava ser sacerdot, religiós, 
seminarista o laic compromès per ser susceptible d’ultratge, de tortura i d’assassinat. Per 
això, titllar-los de franquistes i vincular-los amb els fets posteriors no sols fóra un error 
històric, sinó també una falta de respecte a la seva memòria.  

Vull parlar només dels de Montserrat, que són els casos que més conec. La nostra família 
monàstica, en el seu conjunt i amb l’abat Antoni M. Marcet al davant, havia acollit 
positivament la República com a expressió de la voluntat popular. Per bé que hi havia 
diversitat de sensibilitats, la comunitat com a tal havia celebrat el primer Estatut de 
Catalunya perquè reconeixia els drets del nostre poble, pels quals molts monjos havien 
treballat i sofert. Ho feien amb una gran sintonia amb el cardenal Vidal i Barraquer. Les 

relacions amb les 
autoritats de la 
República i amb les de 
la Generalitat eren de 
respecte i fins de 
col·laboració. I, 
malgrat tot, a l’inici de 
la revolta, l’abat 
Marcet i tots els 
monjos es van veure 
perseguits i enperill de 
mort. És interessant 
de llegir el 
testimoniatge d’alguns 
de la comunitat sobre 
el que passava a 
Montserrat del 18 al 27 
de juliol del 1936. En 
veure com anaven les 
coses, l’abat Marcet 

s’oferí com a hostatge 
i estava disposat a 
morir per salvar la 
comunitat. Els monjos 

hagueren de deixar el monestir i fugir a la muntanya o barrejar-se, vestits de seglar, entre els 
forasters que passaven l’estiu a Montserrat. Els testimonis parlen de com estaven disposats 
a afrontar la mort a causa de Jesucrist. Alguna missa que varen poder celebrar d’amagat, els 
evocava les dels primers cristians durant les persecucions romanes. Sabien que eren 
perseguits per la seva condició de monjos, i que, si en renegaven, deixarien de ser objecte 
de persecució. Gràcies a la Generalitat, i d’una manera especial al conseller Ventura Gassol, 
la majoria de la comunitat es va salvar, alguns després d’haver sofert moltes penalitats a la 
presó. Però vint-i-tres varen sofrir la mort. Un d’ells, mentre era al monestir del Pueyo, a 

Màrtirs del monestir. Vista del monestir de Montserrat, amb la muntanya al fons, des de 
la finestra d’una cel·la per a hostes, en l’actualitat, lluny dels esdeveniments del 1936. 
Foto: MARC ARIAS / ARXIU 
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Barbastre, ajudant a la formació dels joves candidats a la vida monàstica; va ser assassinat 
juntament amb tota aquella comunitat. Encara que, als anys cinquanta del segle passat, en 
l’estudi sobre cada cas, de dos dels de Montserrat no es va poder provar la mort a causa de 
la fe, els recordem tots amb estimació. La beatificació d’ara no té cap altra finalitat que 
reconèixer la seva fidelitat a Jesucrist fins a la mort, a més de proposar-los com a model de 
coherència en la fe i depoder-los invocar com a intercessors. No va contra ningú, altrament 
seríem infidels al seu llegat d’amor i de perdó. També són dignes de recordar tots els que 
foren morts per coherència amb les seves idees socials i polítiques, oper la seva fidelitat a 
Catalunya. Però ara, perdonant i demanant perdó, l’Església es fixa en els qui varen donar la 
vida per Jesucrist i en valora aquest fet. 

L’acabament de la guerra no va suposar la tranquil·litat per a la comunitat de Montserrat. 
Algunes veus d’entre els vencedors volien que els monjos no hi tornessin per poder donar el 
monestir i el santuariauns altres religiosos. L’abat Marcet va ser sempre vist amb sospita a 
causa del seu catalanisme i de la manera com d’amagat ajudava aquesta causa. Es pot dir 
que l’abat Marcet va ser també un màrtir del cor, pel que va sofrir personalment, pel dolor de 
l’assassinat de tants monjos i per veure com el renaixement de Catalunya que havia fet 
possible l’Estatut era interromput i fins es prenien mesures per tornar enrere. 

Com molts d’altres, en la beatificació, hauríem volgut una celebració més nostra, però a 
Montserrat hem volgut privilegiar la comunió eclesial amb l’arquebisbe de Tarragona i amb 
els altres bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i amb les Esglésies diocesanes 
de les quals són pastors, així com amb les congregacions religioses que tenen membres que 
seran beatificats, algunes ben arrelades i ben compromeses amb la realitat de Catalunya. 

Ens alegrem, doncs, amb la propera beatificació pel que suposa de reconeixement eclesial 
d’aquells i aquelles que varen donar la vida per Jesucrist. Però aquesta celebració no 
s’hauria d’utilitzar per finalitats polítiques o per interessos particulars. Se’n poden fer lectures 
diverses, fins i tot contràries al fet, a la seva oportunitat o a la manera de celebrar-lo. Caldria, 
però, que fos sense crear un enfrontament que dividís. Si aconseguim de fer-ho 
d’unamanera respectuosa i dialogant, fins i tot quan hi hagi discrepància, honorarem la 
memòria dels nous beats i farem una aportació positiva a la convivència civil i a la comunió 
eclesial. 
 
 

 

Epíleg del llibre de Lluís Serra, fms, El coraje de la fe. 
Comunidades maristas en tiempos convulsos (1936-
1939) sobre els 68 màrtirs maristes (66 germans i 2 laics) 
que seran beatificats el dia 13 d’octubre a Tarragona.  
 
Aquests esdeveniments, que s’hi relaten al fil de la 
història, susciten sentiments profunds de tristesa, 
indignació, admiració… És impossible restar-hi indiferent. 
Però al mateix temps conviden al silenci, a la meditació i 
a la pregària. La meva reflexió final, oberta a totes les 
víctimes sense distinció, es focalitza sobre els màrtirs i es 
concentra en quatre punts.  

1. Com explicar-se el comportament dels botxins? Com 
podien disparar contra persones indefenses? Com podien 
torturar els presoners? D’on sorgia aquest odi a la fe, com 
afirma la positio? Pensar que eren uns monstres no resol 
el problema. En el dia a dia, potser eren homes normals, 

El coraje de la fe. Comunidades maristas en tiempos convulsos 
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com qualsevol de nosaltres. Hannah Arendt es va plantejar aquest interrogant quan va 
assistir al procés Eichmann. Ella va parlar de la banalitat del mal i de l’absència de 
pensament. L’argument esgrimit per Arendt, amb indubtables arrels socràtiques, posseeix 
avui tota l’actualitat. Si hi ha consciència, no es pot actuar d’aquesta manera. L’exercici del 
pensament desemmascara la monstruositat del mal. Gurdjieff va abordar en diverses 
ocasions el tema de la guerra. Creia que era possible aturar-la. Per a això, «n’hi hauria prou 
que la gent es despertés. Sembla una cosa senzilla. No obstant això, és el més difícil que hi 
pot haver perquè és un son induït i mantingut per la totalitat de la vida circumdant, per totes 
les condicions de l’ambient». Consciència i pensament són les claus, però potser no sempre 
són suficients per explicar-ho.  

2. De víctimes, en una guerra civil, n’hi ha als dos bàndols. En el cas dels germans maristes, 
què els va moure a mantenir els seus compromisos? Per què no van cedir a les propostes 
de renunciar a les seves conviccions religioses i es van mantenir ferms en la fe? N’hi havia 
molts que eren persones normals i corrents. Amb els seus desitjos, il·lusions i projectes. 
Amb els seus defectes, limitacions i errades. N’hi havia alguns que eren extraordinaris. No 
obstant això, els uns i els altres, d’on 
van treure l’empenta i la valentia per 
afrontar l’abús d’una persecució a mort 
pel fet de ser religiosos? Com van viure 
la seva missió per no voler renunciar-hi? 
Què van trobar en la seva comunitat per 
entregar-s’hi fins al final? No hi trobo 
cap altra explicació que la fe en Déu, el 
motor de la seva vida. Qui és a la vora 
de la mort, s’agafa al que és essencial. 
Sap valorar les coses en la justa 
mesura. Sören Kierkegaard havia escrit: 
«Només la fe proporciona a l’home el 
valor i l’audàcia necessaris per mirar de 
fit a fit la mort i la bogeria, per no 
inclinar-se, impotent, al seu davant.» La 
seva prioritat era clara: «Què en treu 
l’home de guanyar tot el món si perd la 
vida?» (Mc 8,36). 

3. Un gran compromís que es desprèn 
d’aquesta vivència històrica es refereix a 
l’educació. N’hi ha prou de recordar la 
conferència «L’educació després d’Auschwitz», pronunciada per Theodor W. Adorno el 18 
d’abril del 1966 a la ràdio de Hesse: «L’exigència que Auschwitz no es repeteixi és la 
primera de totes en l’educació. Fins a tal punt en precedeix qualsevol altra que no crec que 
calgui ni que pugui fonamentar-la. No arribo a entendre que se li hagi dedicat tan poca 
atenció fins avui. Fonamentar-la tindria quelcom de monstruós davant de la monstruositat del 
que succeeix.» Educar implica ensenyar la història de manera que se n’afavoreixi la 
comprensió. Educar és despertar les persones en els valors de la veritat, de la reconciliació, 
del perdó, d’acceptació de la diversitat, del respecte, de la convivència, del diàleg, de 
l’empatia, de l’espiritualitat… El currículum educatiu es concentra en excés sobre els 
aprenentatges i sobre continguts acadèmics d’interès, però no baixa a les profunditats del 
cor humà. Com ha de ser l’educació a Espanya perquè no es repeteixi la història i 
s’afavoreixi la comprensió? Queda tant per fer! 

4. Per què tantes persones que viuen a fons la seva vida cristiana acaben sent màrtirs? Com 
explicar-ho? Fa quasi 80 anys, milers de persones en la guerra civil van patir el martiri, com 
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els va succeir a aquests 68 maristes. Però, què passa avui? Andrea Riccardi, escriu: «La 
realitat del martiri al segle XXI és la d’uns cristians que no són agredits per la màquina dels 
règims totalitaris, sinó per la violència dels seus conciutadans. Molts religiosos i religioses no 
s’han volgut protegir, sinó que han continuat vivint entre la gent indefensa, treballant en la 
terra assotada per la barbàrie.» La ideologia imperant es posa una bena als ulls i silencia la 
realitat de tantes morts. La llibertat religiosa continua sent un dret que no ha assolit un 
desenvolupament raonable. Potser la resposta última està en les paraules de Jesús: «Aneu: 
jo us envio com anyells enmig de llops» (Lc 10,3). La persecució fa mal, però el profeta 
Isaïes afirma: «Com una mare consola el seu fill, jo també us consolaré» (Is 66,13). El 
reconeixement eclesial dels beats compleix la promesa del Senyor: «Reviuran com l’herba 
els vostres ossos» (Is 66,14). 

Qui viu amb amor el coratge de la fe, com els nostres màrtirs, escolta l’anunci de Crist: 
«Alegreu-vos perquè els vostres noms estan inscrits en el cel» (Lc 10,20). 

 

 

 
Cuando la sangre se sube a la cabeza y la pólvora sustituye a la palabra, 
vuelve a repetirse el viejo espíritu cainita en el que los hermanos matan a 
sus hermanos. La «locura nacional», como llamó Jacques Maritain a la 
Guerra Civil Española, fue un episodio de ajuste de cuentas de una 
sociedad en la que las vías de reconciliación habían saltado por los aires. 
No 
se miraba a la cara para asesinar. Una insignia, una frase, un color, eran 
más que suficientes para que se desatara el odio. España vivió una 
intensa persecución ideològica que dio al traste con su desarrollo en los 
años treinta del siglo pasado. Y la Iglesia, zarandeada por los vientos, inmersa en la 
sociedad, sufrió, como también otros sufrieron, la escalada de la barbarie y la sinrazón, 
vapuleada por fuerzas de fuera y de dentro. 

En otoño, en Tarragona, seran beatificados muchos de quienes murieron en los duros años 
treinta del siglo pasado por «odio a la fe». La guerra dejó un surco de sangre y lágrimas en 
el suelo español. Murieron por su fe muchas buenas gentes por el simple hecho de llevar al 
cuello un crucifijo o por haber pertenecido a un sindicato de izquierdas. Las sacas de presos, 
los fusilamientos masivos en represalia, los duros aniquilamientos de un lado y de otro, 
sembraron este país de muerte y dolor. En Los grandes cementerios bajo la luna, el escritor 
Bernanos sacó la pluma para denunciar la barbàrie en nombre de Dios. Otros, desde la orilla 
creyente, tuvieron que gritar un ¡basta ya! que resonó en muchas cancillerías europeas, tan 

católicas ellas. Se ha escrito 
mucho, se ha desvariado no 
poco y se ha cargado de 
pólvora la mente de muchos 
jóvenes en este país nuestro 
de daga y cuchillo en la 
boca. 

Mucho deberá afinar la 
Iglesia para que el acto sirva 
para limar asperezas, 
pasado ya el tiempo, 
recuperada la memoria de 
todos por vías legales 
distintas. Mucho deberá 

La verdad que nos hace libres 
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afinar la Iglesia para que en este acto no asome la sangre ya seca, sino el testimonio veraz. 
Mucho deberá afinar la Iglesia para que nadie, ni de un lado ni de otro, la use. Miedo me da 
ver a una parte enseñoreándose sobre la otra. Miedo me da la utilización de la historia y de 
quienes ocultan la verdad histórica de un lado o de otro y niegan el ensañamiento ideológico 
de aquellos años. Miedo me da que vuelva la guerra verbal a nuestros foros y que la verdad 
tirite. 

Hay que cuidar que la ceremonia de Tarragona no se convierta en ariete político. Hay que 
mirar más al «por qué murieron» que a «quiénes y por qué los mataron». Es lo que hace la 
pel·lícula Un Dios prohibido, sobre los mártires claretianos de Barbastro. Ir más allá de la 
acusación fácil, de la demagogia, del simple linchamiento ideológico al que nos veremos 
abocados en estos meses que anteceden a la masiva beatificación. Mucho me temo que se 
desaten las tormentas. 

Contemplar la entrega de tantos laicos, religiosos, sacerdotes y obispos es contemplar el 
final de su compromiso. El día de sus votos o de su ordenación, muchos de ellos 
prometieron dar su vida.Y la dieron con alegría y con valentía. La Iglesia mira la virtud de 
todos ellos y los propone en un lugar, como es Tarragona, que es símbolo de persecuciones 
en otra época. El cristiano está siempre llamado a esa entrega martirial de muchas formas. 
No hay que escurrir el bulto, sino aprestarse, en pura coherencia, a dar la vida en cada 
momento concreto de la historia personal y colectiva.  

Juan Rubio, Presencia Marista, nº 123 
 
 
 
 
LAS RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
ESTAMOS CELE.-BRANDO EL 36 
CAPÍTULO GENERAL DE LA 
CONGREGACIÓN, EN ROMA, DEL 15 DE 
SETIEMBRE HASTA EL PRÓXIMO 15 DE 
OCTUBRE. 
 
ESTOS DÍAS HA SIDO ELEGIDA 
SUPERIORA GENERAL LA HNA. 
MÓNICA JOSEPH, CONSEJERA 
GENERAL DEL 2007 AL 2013. PROCEDE 
DE LA PROVINCIA DE PUNE (INDIA). 
 
EL EQUIPO QUE LE ACOMPAÑARÁ EN 
LOS PRÓXIMOS SEIS AÑOS, TAMBIEN 
RECIENTEMENTE ELEGIDO, ESTÁ 
FORMADO POR. 
HNA. IRENE RODRIGUES, DE LA 
PROVINCIA DE DELHI (INDIA), 
HNA. Mº CARMEN MUÑOZ, DELA 
PROVINCIA DE ARAGÓN (ESPAÑA) 
HNA. ELIZABETH IDES, DE LA 
PROVINCIA DE FRANCIA 
HNA. ALEJANDRA DIAZ, DE LA PROVINCIA ARGENTINA. 

 
Desde la secretaria provincial. Carmen Blat rjm. 

 

Religioses de Jesús-María: la Gna. Monica Joseph, nova superiora general 



13 
 

 
 
 

  

  
 
El 33 Aplec de Sant Frances s'hi Moria a Vic, ahir Diumenge, dia 6 d'octubre 2013,  va ser tot 
un esclat de Festa Franciscana. 

Unes cinc-centes persones(segons l'organitzacíó).... unes 300, segons la G.U.....! és broma. 
Però més de tres-centes persones hi éren. 

El Club Nau i la Coral Via Cantorum, dirigits per Isabel Jäckler  i acampanyats per Carme 
Coderch i Teresita Jäckler,van arrodonir la Festa mb un magnífic concert de cants i música 
instrumental. 

Esperem que l'any vinent, 2014, si Déu vol serà més gran. Es compliran els 800 anys del 
PAS de Sant Francesc per les nostres terres. Es va fer la presentació de l'Associació 
d'Amics de Sant Francesc s'hi Moria, que és fa responsable del mateniment de l'Ermita i el 
seu entorn i de l'organització d'actes, com l'Aplec etc.  
 
 
 
 
La Fundació Joan Maragall (FJM) compleix 25 anys de la seva creació amb l’objectiu renovat 
de fer possible “un cristianisme inculturat en la nostra societat catalana i europea”, segons 
ha afirmat aquest dilluns el president de l’entitat, Josep M. Carbonell, en acte d’inici de curs 
celebrat a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona i presidit pel cardenal 
arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach. “Un cristianisme -ha afegit el Dr. Carbonell-

33 Aplec de Sant Francesc s’hi Moria 

Inici de curs de la Fundació Joan Maragall (Cristianisme i cultura) 
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, que sense que mai perdi la indissociable dimensió mistèrica, sigui raonable i enraonat, 
proper i porta d’esperança”. 
 
La vocació de la FJM, ha recordat Josep M. Carbonell, és “fomentar la presència del 
pensament cristià en la cultura del país”; “a més dels actes públics, aquest pensament també 
es difon a través de les nostres publicacions, i a través dels webs vinculats a la pàgina 
institucional”. 
 
La Fundació Joan Maragall celebra aquest curs 25 anys de diàleg fe i cultura, com a espai 
d’encontre del catolicisme amb el món de la cultura del nostre país, espai de creació i de 
sistematització de pensament d’un catolicisme “que hem volgut inculturar en la nostra 

realitat”, en paraules del Dr. Carbonell. 
 
Després de la intervenció del president 
de la FJM, la periodista Mònica 
Terribas ha impartit la lliçó inaugural 
del curs, amb el títol Mitjans de 
comunicació i religió: una relació 
acomplexada. La Dra. Terribas ha 
parlat de la transformació de l’actitud 
dels mitjans gràcies al canvi d’actitud 
del Papa Francesc. Ha relacionat els 

valors cristians amb els valors per fer front a la crisi que han apropat la ciutadania a la religió 
a través de la proximitat del lideratge del papa i la seva consciència social. 
 
Finalment, i d’acord amb una de les finalitats de la FJM, de suscitar vocacions de joves 
cristians que vulguin treballar en el camp del diàleg entre la fe i qualsevol dels àmbits de la 
cultura -tant en el camp de les ciències experimentals com en el de les ciències socials o de 
les humanitats- i ajudar-los a formar-se intel·lectualment, el Dr. Carbonell ha anunciat que, 
dels catorze candidats presentats aquest any a la convocatòria d’Ajuts a la Formació, ha 
estat escollit Francesc Tous, que treballarà sobre unes obres de Ramon Llull, els Proverbis, 
uns “textos que demostren l’interès que Llull va manifestar pel gènere i la confiança que hi va 
dipositar per tal de transmetre amb eficàcia una sèrie de continguts morals i de 
coneixements filosòfics, científics i doctrinals”. 

Barcelona, 8 d’octubre de 2013 
 
 
 
 
 
“ 
El moviment ecumènic és el moviment més gran a favor de la pau del segle passat i 
del present” 

 
El curs 2012-2013, el centre ha comptat amb un total de 1.334 alumnes: 220 alumnes 
presencials, 690 alumnes virtuals, i 467 alumnes dels cursos d’extensió universitària 

 
Barcelona, 8 d’octubre de 2013. El cardenal Walter Kasper, president emèrit del Pontifici 
Consell per a la Unitat dels Cristians, ha pronunciat la lliçó inaugural del curs 2013-2014 de 
l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), en un acte celebrat a l’Aula 
Magna del Seminari Conciliar de Barcelona i presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistach. 

El cardenal Walter Kasper pronuncia la lliçó inaugural 
del curs 2013-2014 de l’ISCREB amb el títol 

El moviment ecumènic com a moviment per la pau 
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Amb el títol El moviment ecumènic com a moviment per la pau, el cardenal Kasper ha dit que 
la unitat i la pau entre els cristians i la unitat i la pau en el món “estan en íntima relació”. 
“L’ecumenisme no és un producte originat en el cap d’alguns teòlegs o il·luminats. El seu lloc 
d’origen és l’experiència dolorosa dels homes que enmig de la necessitat i de la persecució 
durant el segle XX descobriren una unitat superior en l’únic Senyor Jesucrist. Els màrtirs 
cristians del segle passat 
en els camps de 
concentració i en els 
gulags es convertiren en 
llavor d’unitat de tots els 
cristians”, ha afegit. 
 
 “Avui dia hi ha un cert 
refredament de 
l’ecumenisme. El camí és 
difícil i llarg”, ha dit el 
cardenal Kasper i s’ha 
preguntat quin era el 
problema fonamental: “Què 
és l’Església i on està 
l’Església? On subsisteix 
l’Església?”, al que ha 
respost: “La tasca 
ecumènica és passar d’una 
comunió imperfecta a una 
comunió perfecta”. “Però l’Església no és una meta en si mateixa, com tampoc l’ecumenisme 
no és un fi en si mateix. La unitat de l’Església està al servei de la unitat del món i de la 
Humanitat. Ha crescut la consciència de la unitat dels cristians i aquest avenç a mig camí és 
una força gens menyspreable pel nostre món”, ha continuat el cardenal alemany. “Als 2.300 
milions de cristians els uneix l’obligació de seguir el missatge de pau del Sermó de la 
Muntanya. Es podria convertir, en tots els continents i en totes les cultures, en un moviment 
en contra dels sagnants conflictes actuals”, ha continuat. Per acabar, el cardenal Walter 
Kasper ha dit que “el moviment ecumènic expressat, per tant, en categories mundanes, és el 
més gran moviment a favor de la pau del darrer segle i pot continuar essent-ho pel nostre 
segle. És una resposta de Déu als signes dels temps”. 
 
 El Cardenal Walter Kasper va néixer el 1933 a Alemanya. Va ser ordenat sacerdot per la 
Diòcesi de Rottenburg-Stuttgart, i té un doctorat en teologia per la Universitat de Tubinga. Va 
ser proclamat cardenal per Joan Pau II, i és president emèrit del Consell Pontifici per a la 
Unitat dels Cristians. Ha escrit diferents llibres com El Dios de Jesucristo (2011, Ed 
.Sígueme), Jesús el Cristo (2012 Ed. Sígueme), o La misericordia: clave del Evangelio y de 
la vida cristiana (2012, Ed. Sal Terrae). Sobre aquest últim títol, el Papa Francesc II es va 
pronunciar entusiasta en el seu primer àngelus: “He llegit un llibre sobre la misericordia de 
Walter Kasper que m’ha fet molt bé”.  
 
El director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), Antoni 
Matabosch, ha recordat durant la seva intervenció a l’acte que aquesta institució es va crear 
com a centre universitari d’ensenyament de la teologia i d’altres ciències religioses. Aquest 
és el 18è any de l’ISCREB, durant el qual el centre assoleix la majoria d’edat, i ha de fer front 
a nous reptes. “Quan hem anat veient el constant augment dels alumnes per Internet, ens ha 
entrat a vegades temor de si no estàvem estirant més del braç que la màniga, de si tindríem 
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la capacitat d’oferir un bon servei de professors, continguts i organització, la nostra resposta 
sempre ha estat arriscar-nos”, ha dit el Dr. Antoni Matabosch. 
 
És en aquesta línia d’aposta que l’ISCREB ha anat evolucionant i guanyant estudiants. 
Durant el curs 2012-2013, el centre ha comptat amb un total de 1.334 alumnes. Aquesta 
xifra és la resultant de la suma dels 220 alumnes presencials, 690 alumnes virtuals, i 467 
alumnes dels cursos d’extensió universitària (30 al centre de Mataró, 417 del centre 
d’Actualització Teològica, i 20 del Diàleg Interreligiós Monàstic, DIM). Cal destacar el nombre 

d’interessats que opta per la versió 
virtual: es tracta de gairebé la meitat 
dels estudiants. 
 
 A l’ISCREB continua havent-hi un 
perfil majoritari de dones, tant en la 
versió virtual (64% dones, 36% 

homes) com en la presencial (76% dones, 24% homes). Entre les franges d’edat destaca 
el segment de 41 a 55 anys, majoritari tant a l’opció presencial (35%), com a la virtual 
(40%). La minoria queda per aquells que tenen menys de 30 anys: representen el 11% dels 
presencials, i el 21% dels virtuals. 
 
Si observem la formació, trobem que el 82% té estudis universitaris. Destaquen amb un 
número alt d’assistents la Declaració Eclesiàstica de Competencia Acadèmica (293 
alumnes), i de la Diplomatura (439 alumnes). D’aquí es dedueix que molts s’inscriuen per 
complementar la seva formació, reforçar la seva professió, o per canviar de sector en el món 
laboral. 
 
Al final de l’acte s’han lliurat els diplomes de diplomat i de llicenciat en Ciències Religioses 
corresponents al curs 2012-2013. 
 
 
 
 
 
 

El Dr. Ignasi Roviró, vicedegà 
de la FFC, pronuncia la lliçó 
inaugural en la qual afirma que 
“la bellesa està cridada a salvar 
la dignitat i la llibertat de les 
persones" 
 
El cardenal de Barcelona i Gran 

Canceller, Lluís Martínez 
Sistach, inaugura el curs 

acadèmic de la Facultat de 
Teologia (FTC), la Facultat de 

Filosofia (URL), l’Institut 
Superior de Litúrgia de 
Barcelona i l’Institut de 
Teologia Fonamental 

 

Les facultats eclesiàstiques catalanes,  

institucions que “bateguen amb l’Església i amb el món” 
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Barcelona, 9 d’octubre de 2013. El cardenal de Barcelona i Gran Canceller de les Facultats 
Eclesiàstiques de Catalunya, Lluís Martínez Sistach, ha inaugurat aquest migdia el curs 
acadèmic 2013-2014 de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), l’Institut Superior de 
Litúrgia de Barcelona, l’Institut de Teologia Fonamental i la Facultat de Filosofia de 
Catalunya (URL). A l’acte, que s’ha celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de 
Barcelona, hi han assistit els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense. 
 
En la seva intervenció, el degà de la FTC, Dr. Armand Puig, que ha presentat la memòria del 
curs anterior, ha dit que una de les preocupacions d’aquesta institució és la de “viure oberta 
a tot allò que succeeix en l’Església i en el món; ens interessa acollir i escoltar persones i 
realitats que puguin ajudar a comprendre el batec de la humanitat i de l’Església”. En 
aquesta mateixa línia, el Dr. Puig ha afegit que la FTC se sent molt a prop del papa 
Francesc, “el Papa de la misericòrdia, l’home que en mig any ha aconseguit que el món 
sencer escoltés i veiés l’Evangeli de Jesús concretat en la seva humanitat, espiritualitat i 
profecia”. Per aquest motiu, la FTC “se sent inserida, mitjançant els bisbes que formen el 

Consell del Gran Canceller i el 
mateix Gran Canceller, en 
aquell corrent d’unitat i d’unió 
eclesials que passa per aquell 
que presideix l’Església en la 
caritat”, ha assegurat. 
 
“La nostra Facultat –ha 
continuat- vol estar molt 
atenta a aquest kairòs per a 
l’Església i per al món sencer. 
L’Església catòlica es 
presenta, avui més que mai, 
com a mare de tots i servidora 
dels pobres, veu dels sense 
veu i testimoni radical de 
l’Evangeli, guaridora de 
ferides i esposa sense màcula 

del seu Diví Espòs”. És tasca de les Facultats de Teologia, ha argumentat el Dr. Armand 
Puig, “fer-se ressò articulat dels ensenyaments papals, construint discursos teològics a partir 
de les seves paraules i del seu magisteri quotidià, cercant la sintonia profunda que 
s’estableix entre la fe de l’Església, que el Papa incorpora, i la intel•ligència d’aquesta fe, que 
de sempre ha estat la tasca de la teologia”. 
 
“És un goig i un deure, com a fills de l’Església, poder contribuir a aquest pontificat des de la 
recerca teològica. El papa Francesc és una benedicció que s’origina en l’acció de l’Esperit i 
passa per aquesta mateixa acció en l’Església i en el món d’avui. Cal seguir el seu pas, ferm 
i decidit, i explicar les petjades que està deixant en aquest moment de la història”, ha dit el 
Dr. Armand Puig. 
 
“L’enfortiment institucional de la Facultat passa, sens dubte, pel manteniment d’un nivell alt 
de la recerca. No vull dir amb això que els altres dos elements institucionals -la docència i les 
infrastructures- no siguin importants, però el desenvolupament de la tasca pròpia de la 
teologia i la projecció exterior de la Facultat van lligats a la nostra capacitat de crear reflexió 
de manera rigorosa i compartida”, ha explicat el degà de la FTC. “La Facultat de Teologia 
serà el pulmó intel·lectual de l’Església catalana en la mesura que no sigui tan sols un centre 
d’ensenyament sinó que, atenta als moviments de l’Església i del món, cerqui respostes i 
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promogui projectes que les facin possibles”, ha assegurat. Concretament, i pel que fa a la 
recerca, la FTC s’estructura actualment en tres nivells: departaments, seminaris i grups de 
reflexió. El primer i el segon nivell són estrictament acadèmics, mentre que el tercer té un 
caràcter de diàleg amb el món de la cultura. 
 
Abans d’acabar, el Dr. Armand Puig ha reconegut la tasca que durant 26 anys ha realitzat 
per a la Facultat el que ha estat el seu Secretari i gerent, Vicenç Bosch i Miquela, que es 
jubila. “En Vicenç ha estat tota una institució per a la Facultat, que l’ha servida amb una 
fidelitat insubornable i ha contribuït a la presa de decisions i a la bona marxa de la casa; la 
seva ponderació i mesura i la seva visió dels temes des de l’experiència acumulada han fet 
d’ell un element imprescindible”, ha dit el Dr. Puig, que li ha lliurat la medalla de la Facultat 
de Teologia i l’ha convidat a formar part del Consell d’Economia de la FTC. El seu lloc 
l’ocuparà la llic. Concepció Huerta i Vallès. 
 
Activitat acadèmica de la Facultat de Teologia de Catalunya 
 
Les xifres d’alumnat a la FTC mostren un manteniment en relació als darrers anys pel que fa 
al quinquenni institucional -113 alumnes-, i un lleuger descens a la llicència -108 alumnes, 30 
dels quals oients-, i al tercer cicle o doctorat: 8 alumnes. En total, han estat 229 alumnes –el 
curs passat eren 273. A la Facultat com a tal, els llicenciands han estat 44 -42 en els 
Departaments de Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura i Teologia Moral, 1 al CETEM i 1 
a l’IREL- i els doctorands han estat 8; a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona hi ha 

hagut 19 llicenciands 
i 1 doctorand; a 
l’Institut de Teologia 
Fonamental, 45 
llicenciands -30 dels 
quals eren oients- i 1 
doctorand. D’altra 
banda, el Curs de 
Pastoral per als 
candidats al Ministeri 
Presbiteral es va 
oferir a 5 alumnes; 
l’Escola de Llengües 
va comptar amb 25 
matrícules; i el 
Seminari de Doctrina 
i Acció Social de 
l’Església, amb 11. 
En total, 41 alumnes. 
Pel que fa a les 
activitats no 

acadèmiques, el Curs d’Aprofundiment Bíblic va tenir 23 alumnes, la Formació Permanent, 
impartida tant a Barcelona com a Sant Cugat, va assolir la xifra de 146 alumnes, i el Curs 
d’Estiu de Teologia, 30. El nombre total d’alumnes inscrits a les activitats no acadèmiques va 
ser de 199. Així, doncs, es van inscriure a la Facultat i als seus dos Instituts incorporats un 
total de 469 alumnes. Cal destacar també, com a dada significativa, el nombre de persones, 
un total de 325, que el curs passat van participar en les activitats extraordinàries de la 
Facultat, jornades, congressos i simposis internacionals amb els quals la Facultat amplia la 
seva activitat, més enllà de la tasca estrictament. 
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Novetats a la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) 
 
La Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) va comptar el curs 2012-2013 amb un total de 
136 alumnes, dels quals 34 van optar per la modalitat d’aules obertes, adreçades a tots 
aquells que volen formar-se en un pensament sòlid i alhora obert, un saber de síntesi. Per a 
aquest curs la matricula encara és oberta. 
 
El degà de la FFC, Dr. Jaume Aymar, ha anunciat, durant la seva intervenció a l’acte, que ha 
estat aprovat com a títol propi de la URL el Diploma d'Especialització Universitària en Gestió 
del Patrimoni Cultural Eclesiàstic, dirigit per ell mateix, dins l'àrea d'Humanitats. Hi ha 
participat la Facultat de Teologia, l'Abadia de Montserrat, la Biblioteca Episcopal, Catalonia 
Sacra i La Salle. Ja s'ha impartit la primera edició durant el segon semestre d’aquest curs, 
amb èxit d'assistència. 
 
El Dr. Jaume Aymar ha comunicat també que “ha estat aprovat un nou Programa de 
Doctorat oficial, d’acord amb la nova legislació, i que s’organitza conjuntament amb la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Pontificia Comillas”. És el 
primer programa de Filosofia que reuneix aquestes condicions legals que es podrà impartir a 
les Universitats catalanes. 
 
El Dr. Ignasi Roviró, vicedegà de la FFC, ha impartit la lliçó inaugural: La bellesa 
salvarà el món? 
 
El vicedegà de la FFC, Dr. Ignasi Roviró, ha estat l’encarregat de pronunciar la lliçó inaugural 
del curs 2013-2014, que porta per títol La bellesa salvarà el món?, i en la qual ha afirmat que 
“la bellesa està cridada a salvar-lo”. El resum de la seva intervenció és el següent: 

 
Dostoievski, el gran novel·lista rus, fa dir en el 
protagonista de L'Idiota una frase que ha estat 
repetida centenars de vegades. "La bellesa 
salvarà el món” va ser lema del discurs de 
rebuda del premi Nobel per part d'Alexander 
Soljenitsin i ha estat citada per papes i 
personatges destacats del món de la cultura. És 
cert, però, que la bellesa pot salvar el món? 
Quina és la bellesa que el pot salvar? Avui, la 
bellesa ha esdevingut un producte comercial 
que enganxa encara més al consum. En el 
nostre mercat hiperconsumista, la bellesa és el 
centre més potent. Les coses es dissenyen i es 
fan més belles per vendre's més bé. Els cossos 
s'omplen de bellesa per ser més atractius. La 
indústria de la bellesa és l'arma poderosa de la 
nostra societat líquida. La bellesa no ha salvat 
el món, l'ha suplantat. L'art ha abandonat la 
bellesa. Quina és la bellesa de Dostoievski? Si 
alguna bellesa ha de salvar el món és aquella 
que ens crida als dubtes, als enigmes; aquella 

que ens revela contra el món, que ens desenganxa de les coses per portar-nos als enigmes i 
misteris. La bellesa que pot salvar d'aquest món injust, estrany, paradoxal, és aquella que 
ens separa de les coses, dels processos i dels cossos dissenyats. Afegia Dostoievski: "la 
bellesa és un enigma", nosaltres n'hem fet una seguretat. 
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 69 

Data 23 d’octubre de 2013, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 de la tarda, i dinar. 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i priores, delegades i 
delegats, delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.30 
9.45 

10.40 
 
 

11.00 
 

12.00 
12.30 

 
13.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Josep 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema de reflexió, estudi i debat: Comunitat, S.A.? 
Ponència de la Gna. Cristina Martínez, consellera general de les teresianes (stj) 
Descans 
Diàleg en grups 
Col·loqui  
4. Elecció d’una vocal de la Junta Directiva 
5. Línies mestres i calendari del curs 2013-2014 
6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2014 
Pausa breu 
7.        Comunicacions: 

●  Entitats Social d’Església. Estudi sobre “L’acció social des de les entitats 
d’Església. El seu paper en la cohesió social a Catalunya”  
●  Fundació Vidal i Barraquer. Celebració del 50a anys de la seva creació. 
Presentació del Postgrau d'Acompanyament Espiritual i el Màster d'Espiritualitat 
Transcultural 
● Presentació del document “Iglesia particular y vida consagrada. Cauces 
operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los obispos y la vida 
consagrada de la Iglesia en España”, aprovat per la Conferència Episcopal 
Espanyola 

8. Informacions diverses 
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  
Dinar de germanor (l’hora pot avançar-se en funció del ritme de l’Assemblea general) 

 

 
Lluís Serra i Llansana 

Secretari general 

 
 

 69 

69 Assemblea General de l’URC 
Convocatòria 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 

l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 

arribar aquesta informació. 

“EN QUIN JESÚS 
CREIEM? 

Repercussions 
vocacionals en 
les noves 
generacions”  

a càrrec de  

Montserrat Viñas, 
abadessa del Monestir Sant Benet de Montserrat 

El fet de creure, de tenir fe, en sentit genèric, és propi de tota persona humana. Tots i totes necessitem creure 

en algú, confiar en algú o en alguna cosa que ens doni seguretat, que doni sentit al que fem i pel que lluitem. 
Així cada persona, cada família, cada grup, cada comunitat, cada cultura, té les seves creences: hi ha qui creu 

en l'horòscop, en les cartes, en l'animisme, en els esports, en el president de torn, en el partit, en els famosos, 

en el poder, en els diners....  

Amb tot la fe a la que ens referim va par un altre camí. És una fe que va a l'interior de la persona, que la fa 

conscient de la seva realitat i del seu desig i set del transcendent, com també ho són les altres religions 
marcades per una espiritualitat profunda i concreta. És la fe com a do, com a regal, no l'hem anat a comprar, 

l'hem rebut. La nostra experiència de fe es complexa. 

Seria interessant que cadascú expliqués quin ha estat el seu camí de trobament en Jesús. El meu és molt 
senzill, no té res d'especial. Jo vaig rebre la fe dels meus pares i creure era una cosa normal. Amb tot, Jesús a 

mida que vaig anar entenent el seu missatge, la fe va anar prenent una exigència i un desig de viure estimant 
com ell. A poc a poc vaig anar passant del Déu de la por, que podia castigar si no complíem els seus 

manaments, al Jesús de l'amor sense límits, al “Déu compassiu i benigne i entranyable” de què ens parla el 
salm 102. El meu desig de conèixer Jesús va anar creixent en mi i el seu missatge em va apassionar tant que 

vaig voler donar tota la meva vida per viure d'aquest amor que donava sentit a tot el que fes. 

Les noves generacions: canvi social i set de felicitat. Els compromís religiós en la nova cultura. Els vots. 
 
 
 

 
Data: 19  doctubre de 2013, dissabte. Hora: 9.45-13.30. SESSIÓ EXCLUSIVAMENT MATINAL 
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona). L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: sec.urc@confer.es 
Preu: 10 euros. 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 MV 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Tots els dilluns lectius, de les 15.30 a les 19.30 h 
Parròquia de Santa Anna c/ Rivadeneyra, 3, Barcelona - Tel. 933 013 576 

 

 1r trimestre 

7 octubre 
16 desembre 

10 + 1 dies 

 

2n trimestre 

13 gener  
11 març 

10 dies 

3r trimestre 

16 abril 
18 juny 

10 dies 

 

 

0.  07 monogràfic 
1. 14 octubre  
2. 21 octubre 

inauguració curs + 
classe 

3. 28 octubre 
4. 04 novembre 
5. 11 novembre 
6. 18 novembre 
7. 25 novembre 
8. 02 desembre 
9. 09 desembre 

10. 16 desembre 
 
ADVENT 
21 de desembre 
Josep M. Vallejo 
Caputxins de Pompeia 

 
1. 13 gener 
2. 20 gener 
3. 27 gener 
4. 03 febrer 
5. 10 febrer 
6. 17 febrer 
7. 24 febrer 
8. 03 març 
9. 10 març 

10. 17 març 
 
 
 
 

SETMANA SANTA 
29 de març 
Roser Caminal i Homar 
Sant Pere de les Puel·les 
 

 
1. 24 març 
2. 31 març 
3. 07 abril 
4. 28 abril 
5. 05 maig 
6. 12 maig 
7. 19 maig 
8. 26 maig 
9. 2 juny 

10. 16 juny 
 
 
 
 

SORTIDA 
14 de juny 

15.30 a 16.25 h 

Passions i virtuts 
Experiència de vida 

en comunitat 
Maduració afectiva i 

vida consagrada 

Lluís Serra Josep M. Vallejo Ana M. Díaz 

16.25 a 17.20 h  
Església viva Introducció a l’Antic 

Testament 
La pregària 

Adelaide Baracco Antoni M. Vilarrúbias Roser Caminal i Homar 

17.20 a 17.40 h Pausa Pausa Pausa 

17.40 a 18.35 h 

El vot d’obediència El vot de castedat El vot de pobresa 

Josep Roca Margarita Bofarull Pere Cardona i 
Francesc Miquel 

Sànchez 

18.35 a 19.30 h 

Psicologia de la 
religió 

Camins cap a 
l’interioritat 

Moral II 

Maite Valls Asun Puche Gaspar Mora 

 

 

 

CEVRE: formació inicial 2013-2014 
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El proper dissabte 14 de desembre al col·legi Vedruna-
Àngels (davant del MACBA), ens volem trobar els 
responsables de Pastoral Juvenil de les diferents 
congregacions per a fer una matinal de reflexió, per 
conèixer-nos,  compartir línies d’acció i veure si convindria 
fer alguna activitat conjunta. 
  
 
ETS RESPONSABLE DE LA PASTORAL JUVENIL DE 

LA TEVA CONGREGACIÓ?  
 

EN CAS AFIRMATIU ANOTA’T AQUESTA DATA A 
L’AGENDA. 

 
 

A MITJANS D’OCTUBRE  REBRÀS MÉS INFORMACIÓ.   
 
 
Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional.   URC 
 
 
 

 
fecc informa 7.10.2013 núm. 484 

Dijous passat, els sindicats USTEC-STEs, CCOO i CGT van fer pública la convocatòria de 
vaga general a l’ensenyament el 24 d’octubre, tot coincidint amb la convocatòria que ja 
havia fet la Plataforma Estatal per a l’Escola Pública. Per tant, ja tenim convocada vaga 
també a les escoles concertades.  

Si bé inicialment es parlava d’una vaga contra la LOMCE –que aleshores pot haver estat ja 
aprovada, si més no, pel Congrés dels Diputats-, a Catalunya els sindicats convocants 
afirmen que haurà de servir no només per aturar la LOMCE, sinó també per frenar l’aplicació 
de la llei d’educació catalana (LEC) i posar fi d’una vegada a les retallades. Déu n’hi do si 
n’esperen, de resultats, d’aquesta vaga. Però, més enllà de la desproporció, el que ja han 
aconseguit, d’entrada, és una absoluta confusió d’objectius en l’acció reivindicativa.  

Caldrà veure què fan els altres sindicats, ja que desconeixem el capteniment dels més 
representatius a l’escola concertada (USOC, el primer, i UGT, el segon). Els titulars de 
l’Escola Cristina valoraran quina actitud convé mantenir en una propera reunió de la junta 
directiva de la seva associació (l’APSEC). De tot plegat, caldrà seguir-ne parlant i donant-ne 
les orientacions pertinents. En qualsevol cas, serà bo fer les previsions oportunes i, potser, 
evitar sortides o activitats extraordinàries la data esmentada més amunt. 

 

El Papa Francesc convoca per l'octubre del 2014 un Sínode Extraordinari sobre la 
Família  
El Papa Francesc ha convocat la 3a Assemblea General Extraordinària del Sínode dels 
Bisbes que tindrà lloc al Vaticà, del 5 al 19 d'octubre de 2014 i el tema serà "Els reptes 
pastorals de la família en el context de l'evangelització". 

 

Trobada de responsables de Pastoral Juvenil 

Convocatòria de vaga 
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Des de fa anys diverses entitats d’església amb forta vocació d’acció social, venim 
compartint  les nostres experiències, inquietuds i anhels. Enguany hem estat reflexionant 
sobre la importància de viure el nostre compromís amb fondària espiritual, conscients que 
això reverteix en benefici de les persones ateses a les nostres entitats. En aquesta jornada 
volem compartir i concretar el que hem estat treballant al respecte al llarg del curs. 
 
LLOC DE LA TROBADA 
Parròquia Mare de Déu de Bellvitge 
c/ Ermita 65-67. Hospitalet de Llobregat (davant del Centre d’Estudis Joan XXIII) 
COM ARRIBAR: Metro L-I (vermella) Parada: Bellvitge 
 
INSCRIPCIÓ 
Preu: 5 euros 
PER INSCRIURE`S: Enviant un correu electrònic a cmarcet@jesuites.net amb aquestes 
dades: Nom i cognom, Correu electrònic, Entitat a la que pertanyo, Nom del taller en que 
voldria participar. DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 18 d’octubre 
 
PROGRAMA i HORARI 
9:30h  Arribada. Acollida 
10h Pregària (preparada per la Fundació “La Vinya”) 
10:30h Presentació del treball realitzat aquest curs 
 Presentació de la jornada i dels tallers 
11h Tallers (a escollir-ne un per participar-hi) 

Taller-1: “¿Què és allò que configura a les nostres entitats com a “entitats 
cristianes?” 

Taller-2: “Fer-nos propers als més pobres: ¿una qüestió de caritat o de 
justícia?” 

Taller-3: “Rutes pràctiques per viure l’espiritualitat al cor de l’acció social” 
12h  Descans. Café. 
12:30h Posada en comú del treball dels tallers 
13h Breu presentació del treball-estudi: “Les accions socials d’església a la nostra 

societat” 
13:30h Comiat 
 
ORGANITZA: Xarxa d’Entitats Socials d’Església - INFORMACIÓ: cmarcet@jesuites.net 

Entitats Socials d’Església ● Jornada 2013, 26 d’octubre 
VIURE L’ACCIÓ SOCIAL AMB ESPERIT 

 

mailto:cmarcet@jesuites.net
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La portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll, del segle XII, és una obra cabdal de 
l'escultura romànica europea. La seva importància historicoartística ha impulsat la seva 
candidatura com a Patrimoni de la Humanitat. Del 16 al 19 d'octubre es farà el simpòsium 
internacional “La portalada de Ripoll: creació, conservació i recuperació”. “Signes dels 
temps” entrevista Marc Sureda, conservador del Museu Episcopal de Vic i secretari de la 
comissió científica del simposi. 
 
Altres temes: 
- Resum de la visita del papa Francesc a Assís i de la reunió del consell assessor de 
cardenals.  
- “Patrimoni”: Ermita de la Mare de Déu del Montsià a Amposta. 

 
Data: 13 d’octubre de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,20 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 
Religiosos Mercedaris 
14 d’octubre, dilluns, a les 17 h. a la Basílica de la Mercè de Barcelona, casa mare de 
l’Ordre. Presidirà el Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal-arquebisbe de Barcelona. 
Concelebran el mestre general de l’Orde amb el Consell General. 

TV3 Signes dels Temps: «La portalada de Ripoll» 

Eucaristes d’agraïment per les beatificacions 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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Fills de la Sagrada Família 
14 d’octubre, dilluns, a les 19 h. a la Santa Església Catedral. Presidirà el Dr. Lluís Martínez 
Sistach, cardenal-arquebisbe de Barcelona. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  OCTUBRE | 2013 

13 dg Beatificació dels màrtirs - Tarragona 

14 dl CEVRE - Formació inicial T1  

18 dv SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions entre Bisbes i Religiosos) 

19 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

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

23 dx URC - Assemblea general 

Agenda URC 2013-2014 

Desirges la pau ? 
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26 ds Entitats Socials d'Església - Jornada 

28 dl CEVRE - Formació inicial T1  

30 dx RAP - Salesians de Sarrià 

 

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 

 
 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@

	Tarragona : 522 màrtirs seran beatificats el proper diumenge
	“Els beats màrtirs de Tarragona no són caiguts de guerra”
	Brilló el sol en sus ojos y se hizo de día en nuestro corazón
	Montserrat i els beats a Tarragona
	El coraje de la fe. Comunidades maristas en tiempos convulsos
	La verdad que nos hace libres
	Religioses de Jesús-María: la Gna. Monica Joseph, nova superiora general
	33 Aplec de Sant Francesc s’hi Moria
	Inici de curs de la Fundació Joan Maragall (Cristianisme i cultura)
	El cardenal Walter Kasper pronuncia la lliçó inaugural
	Les facultats eclesiàstiques catalanes, institucions que “bateguen amb l’Església i amb el món”
	69 Assemblea General de l’URC
	Jornada de Formació Permanent
	CEVRE: formació inicial 2013-2014
	Trobada de responsables de Pastoral Juvenil
	Convocatòria de vaga
	Entitats Socials d’Església ● Jornada 2013, 26 d’octubre
	TV3 Signes dels Temps: «La portalada de Ripoll»
	Eucaristes d’agraïment per les beatificacions
	Desitges la pau ?
	Contacta amb nosaltres

