
  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

27 d’abril: Mare de Déu de Montserrat 

Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, festes a Catalunya 
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(CR – 17 abril 2016) Clar i contundent. Així és el missatge que el papa Francesc deixa 
durant el seu viatge a l'illa grega de Lesbos. Amb una clara voluntat de recolzar, infondre 
ànim i denunciar la precària situació en la qual es troben els refugiats a Grècia el papa 
Francesc ha destacat que "els emigrants, abans que números són persones, noms i 
històries". 

"He volgut estar avui amb vosaltres. Vull dir-vos que no esteu sols. En aquestes setmanes 
i mesos, heu patit molt en la vostra recerca d'una vida millor. Heu fet grans sacrificis per 
les vostres famílies. Coneixeu el patiment de deixar tot el que estimeu i, potser el més 

difícil, no saber què us depararà el futur", 
ha afirmat el papa davant dels refugiats de 
Lesbos. 

 Francesc ha reconegut el patiment dels 
refugiats i s'ha fet sensible a la realitat: 
"Quan un dels nostres germans i germanes 
pateix, tots estem afectats". Alhora, ha 
agraït la solidaritat que es desprén de 
l'emergència i que el poble grec ha sabut 
posar en pràctica: "També som conscients 
que aquestes crisis poden despertar el 
millor de nosaltres. Ho heu comprovat amb 
vosaltres mateixos i amb el poble grec". 

"No perdeu l'esperança", ha demanat el 
papa als refugiats, i ha posat d'exemple la 
paràbola cristiana del Bon Samarità com a 
petició per a Europa: "Tant de bo que tots 
els nostres germans i germanes en aquest 

continent, com el Bon Samarità, vinguin a ajudar-vos amb aquell esperit de fraternitat, 
solidaritat i respecte per la dignitat humana, que els ha distingit al llarg de la història". 

Francesc a Lesbos: "Els emigrants, abans que números són persones, 
noms i històries 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-del-papa-francesc/deu-no-es-indiferent-tragedia-dels-refugiats-204668
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-del-papa-francesc/deu-no-es-indiferent-tragedia-dels-refugiats-204668
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El Pontífex, acompanyat del patriarca ecumènic de Constantinoble, Bartomeu, i 
l'arquebisbe d'Atenes, Jerònim II, ha criticat la deixadesa del continent europeu enfront 
aquesta crisi humanitària, afirmant que "Europa és la pàtria dels drets humans, i qualsevol 
que posi peu a terra europeu hauria de poder experimentar-ho. Així serà més conscient 
de la necessitat de respectar-los i defensar-los". Francesc ha remarcat que les solucions 
preses fins ara pels estats membres de la Unió Europa no fan més que provocar 
enfontaments i crear divisió: "Les barreres creen divisió, en lloc d'ajudar al veritable 
progrés dels pobles, i les divisions, abans o després, provoquen enfrontaments". 

 Francesc no fa un discurs paternalista i il·lusori, 
sinó que reconeix que la situació és complexa i 
requereix de l'esforç de tothom, incloses les 
Esglésies: "Tot això només ho podem fer junts: 
junts es poden i s'han de buscar solucions 
dignes de l'home a la complexa qüestió dels 
refugiats. I per això és també indispensable 
l'aportació de les esglésies i comunitats 
religioses". "Davant les tragèdies que colpegen a 

la humanitat, Déu no és indiferent, no està lluny", ha recordat. 

A la declaració conjunta que han signat el papa Francesc, Bartomeu i Jerònim, han 
demanat a tots els líders polítics que facin servir "tots els mitjans per assegurar que les 
persones i les comunitats, inclosos els cristians, romanguin en la seva pàtria i gaudeixin 
del dret fonamental de viure en pau i seguretat". 

"Europa s'enfronta avui a una de les més greus crisis humanitàries des del final de la 
Segona Guerra Mundial", declaren, i és l'Església la que ha volgut tenir un gest concret de 
solidaritat envers els refugiats: "Hem decidit amb fermesa i amb tot el cor d'intensificar els 
nostres esforços per promoure la unitat plena de tots els cristians". Al finalitzar el viatge a 
Grècia, el papa Francesc ha tornat amb dotze refugiats, tres famílies musulmanes 
sirianes, entre les quals hi ha sis menors d'edat. El Vaticà els ajudarà financerament.  

 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/francesc-lesbos-emigrants-abans-
numeros-son 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-del-papa-francesc/europa-senfronta-una-mes-greus-crisis-humanitaries-204666
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La Vetlla de Santa Maria tindrà 
enguany un marcat caràcter ignasià 

 

Les dues misses es podran seguir a través de les TV de la Xarxa de Comunicació 
Local, a més de Ràdio Estel (106,6FM), i de Montserrat Ràdio (100,6FM) i Montserrat 

TV (www.montserratcomunicacio.cat) 
 
Montserrat, abril de 2016. La Vetlla de 
Santa Maria de Montserrat, que 
començarà a les 21h del proper 
dimarts 26 d’abril, tindrà un marcat 
caràcter ignasià, tot coincidint amb 
l’Any Sant Ignasià. Constarà de tres 
parts: en la primera es pretén fer viure 
l’experiència d’Ignasi de Loiola en 
aquella nit de vetlla davant l’altar de 
Nostra Senyora, de l’any 1522. 
 
A les 22h començarà la segona part, 
amb l’Eucaristia presidida per Mons. 
Joan Josep Omella, arquebisbe de 
Barcelona, que es podrà seguir en 
directe a través de les TV de la Xarxa 
de Comunicació Local, a més de 
Ràdio Estel (106,6FM), i de Montserrat 
Ràdio (100,6FM / 
www.montserratradio.cat) i Montserrat 
TV (www.montserratcomunicacio.cat). 
 
La característica de la Vetlla de Santa 
Maria de Montserrat és que la “Litúrgia 
de la Paraula” està més 
desenvolupada, ja que està composta 
per tres salms i diverses lectures i, en 
el moment de l’Ofertori, el P. Abat rep 
l’ofrena de l’oli simbòlic pel 
manteniment de llànties que cremen durant tot l’any en la Basílica, i que representen a 
totes les comarques de Catalunya i també a moviments i institucions que les han anat 
ofrenant des del 1947. 
 
L’origen de l’actual Vetlla de Santa Maria es remunta a l’any 1947, quan es van celebrar 
les festes de l’entronització. En aquella ocasió, es va reprendre la tradició multisecular de 
“vetllar Santa Maria”. Van ser molts els pelegrins i devots que en grup, en família o 
individualment van pujar a la Basílica de Montserrat la nit del dia 26 per venerar la Santa 
Imatge abans de ser col·locada definitivament en el seu nou tron. Els pelegrins i devots 
eren rebuts pel P. Adalbert Franquesa, que en aquell moment era el Sagristà Major. 
L’endemà, dia 27, va tenir lloc la solemne celebració de l’Eucaristia a les places, en la 
qual el poble català va fer ofrena a la Mare de Déu d’un nou tron. L’organització de les 

Montserrat: la Vetlla de Santa Maria 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
http://www.montserratradio.cat/
http://www.montserratcomunicacio.cat/
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anomenades “festes de l’entronització” va anar a càrrec de la comunitat monàstica i de la 
Comissió Abat Oliba. Des d’aquell moment, la Vetlla de Santa Maria s’ha celebrat 
ininterrompudament fins als nostres dies. 
 
Acabada l’Eucaristia, la tercera part de la Vetlla començarà al Cambril de la Mare de Déu, 
i tot seguit continuarà amb la pregària a la Basílica de Santa Maria. Aquest serà un temps 
en silenci, amb intervals de música i textos escollits. Aquesta darrera part es farà amb 
torns d’una hora i acabarà a les 7h, amb la Missa de l’Alba. L’equip de pastoral del 
Santuari de la Cova de Sant Ignasi de Manresa serà l’encarregat de dur a terme la 
primera i la tercera part de la Vetlla. 
 
Els participants en els torns de vetlla podran descansar a la Residència Abat Garriga –
caldrà que portin el sopar i el sac de dormir-. Les inscripcions es poden fer per mitjà de 
l’adreça ccpastoral@santuari-montserrat.com o a través del telèfon 93 877 77 66 (Centre 
de Coordinació Pastoral). En acabar l’esmorzar, els participants podran fer un 
pelegrinatge a peu fins a la Cova de Manresa, guiat pel P. David Guindulain. Informació 
sobre la convocatòria de la Vetlla a  
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/convocatoriavetlla2016.doc. 
 
I l’endemà, dimecres 27 d’abril, a les 11h, tindrà lloc la missa de la Solemnitat de la Mare 
de Déu de Montserrat, que en aquesta ocasió estarà presidida per l’arquebisbe de 
Tarragona, Mons. Jaume Pujol i Balcells. Aquesta Eucaristia també es podrà seguir en 
directe a través de les TV de la Xarxa de Comunicació Local, a més de Montserrat Ràdio 
(100,6FM / www.montserratradio.cat) i de Montserrat TV  
(www.montserratcomunicacio.cat). 
 
Dimecres 27 d’abril, entrada gratuïta al Museu de Montserrat i ballada de sardanes a 
la plaça de Santa Maria 

 
Com cada 27 d’abril, el Museu de Montserrat tindrà jornada de portes obertes. Es podrà 
visitar gratuïtament tant l’exposició permanent com les dues temporals: a la Sala Daura, 
Geografies emocionals, de Josep Guinovart (fins el 22 de maig) i, a l’Espai d’art Pere 
Pruna, Variacions Rocamora, de Jaume Rocamora (fins l’1 de maig). I a les places de 
Santa Maria, després de la missa conventual, a les 12.15h aproximadament, hi haurà 
ballada de sardanes amb la Cobla Triomfal d’Igualada. 
 

mailto:ccpastoral@santuari-montserrat.com
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/convocatoriavetlla2016.doc
http://www.montserratradio.cat/
http://www.montserratcomunicacio.cat/
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El día 22 de abril es el DIA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA. Ese mismo día 
tiene lugar en Nueva York la firma del Acuerdo de París, fruto de la Cumbre del Clima 
celebrada en diciembre. 
Os recordamos que la víspera, el día 21, jueves, las organizaciones de ENLÁZATE POR 
LA JUSTICIA celebramos en Madrid nuestra Vigilia anual, esta vez bajo el lema 
“CUIDAR DE LA TIERRA, CUIDAR DE LOS POBRES”. También se están preparando 
vigilias de oración en una veintena de ciudades. También hemos hecho pública hoy 
mismo una Nota de Prensa, en la que instamos al Gobierno (presente y futuro) a asumir 
seriamente los compromisos recogidos en el Acuerdo de París. Aquí podéis encontrar la 
nota de prensa (al final de la web se puede descargar en 
pdf): http://www.confer.es/noticias/nota-de-prensa-de-enlazate-por-la-justicia-por-la-vigilia-
del-21-de-abril 
 

PARA ORAR EN EL DÍA DE LA TIERRA (22 de abril) 
APRENDIENDO DE LOS TESTIGOS… 

Francisco de Asís 
Francisco de Asís era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una 
maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se 
advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia 
con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. 

Cada vez que él miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era 
cantar, incorporando en su alabanza a las demás criaturas. Él entraba en comunicación 
con todo lo creado, y hasta predicaba a las flores «invitándolas a alabar al Señor, como si 
gozaran del don de la razón»… Para él cualquier criatura era una hermana, unida a él con 
lazos de cariño. Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Su discípulo san 
Buenaventura decía de él que, «lleno de la mayor ternura al considerar el origen común 

Dia Internacional de la Mare Terra 

http://www.confer.es/noticias/nota-de-prensa-de-enlazate-por-la-justicia-por-la-vigilia-del-21-de-abril
http://www.confer.es/noticias/nota-de-prensa-de-enlazate-por-la-justicia-por-la-vigilia-del-21-de-abril
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de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el 
dulce nombre de hermanas»… (LS 11-12). Oración-silencio 

Juan de la Cruz 
San Juan de la Cruz enseñaba que todo lo bueno que hay en las cosas y experiencias del 
mundo «está en Dios eminentemente en infinita manera, o, por mejor decir, cada una de 
estas grandezas que se dicen es Dios». No es porque las cosas limitadas del mundo sean 
realmente divinas, sino porque el místico experimenta la íntima conexión que hay entre 
Dios y todos los seres, y así «siente ser todas las cosas Dios». Si le admira la grandeza 
de una montaña, no puede separar eso de Dios, y percibe que esa admiración interior que 
él vive debe depositarse en el Señor: «Las montañas tienen alturas, son abundantes, 
anchas, y hermosas, o graciosas, floridas y olorosas. Estas montañas es mi Amado para 
mí. Los valles solitarios son quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, 
y en la variedad de sus arboledas y en el suave canto de aves hacen gran recreación y 
deleite al sentido, dan refrigerio y descanso en su soledad y silencio. Estos valles es mi 
Amado para mí» (LS 234). Oración-silencio 

Patriarca Bartolomé 
El Patriarca Bartolomé llamó la atención sobre las raíces éticas y espirituales de los 
problemas ambientales, que nos invitan a encontrar soluciones no sólo en la técnica sino 
en un cambio del ser humano, porque de otro modo afrontaríamos sólo los síntomas. Nos 
propuso pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a 
la capacidad de compartir, en una ascesis que «significa aprender a dar, y no 
simplemente renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a 
lo que necesita el mundo de Dios. Es liberación del miedo, de la avidez, de la 
dependencia». Los cristianos, además, estamos llamados a «aceptar el mundo como 
sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una 
escala global. Es nuestra humilde convicción que lo divino y lo humano se encuentran en 
el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, 
hasta en el último grano de polvo de nuestro planeta» (LS 9). Oración-silencio 
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Aquesta conferència va ser pronunciada pel P. Bruno 
Secondin, ocarm, el dia 30 de gener de 2016, a la Basílica Sant 
Joan de Letrà, en el marc de la Trobada Internacional: “Vida 
consagrada en comunió” dins dels actes de cloenda de l’Any 
de la Vida Consagrada. 
El text de la conferència va ser facilitat pel seu autor, a qui 
l’URC agraeix sincerament.  
Agraïment que fem extensiu a Josep Roura, germà marista, 
que l’ha traduïda de l’italià al català per als nostres lectors. 

 

La vida consagrada apostòlica: quina misericòrdia? 
Però també: quin Evangeli, quina Profecia, quina Esperança? 

 

P. Bruno Secondin ocarm. 

1. Introducció 
 
1. La professora Gna. Núria Calduch ha meditat per a 

nosaltres el relat evangèlic de la “mujer del perfume” (Lc 
7,36-50), amb una perspectiva fundadora i regeneradora, 
posant-nos així en el camí de la “mística de la trobada”, més 
enllà dels esquemes i dels prejudicis. Jesús veu recursos 
interiors encara disponibles, Simó veu només patologies i 
desviacions; Jesús, amb el seu estil, fa florir les possibilitats 
de l’anima, Simó és rígid en els seus esquemes i dubta fins i 
tot de Jesús.  

La vida religiosa pot emmirallar-se en aquesta actitud de 
Jesús, per recuperar la seva funció genuïna en l’Església. 
Com deia Benet XVI en l’homilia del 2 de febrer de 2010: 

 “Les persones consagrades són cridades d’una manera 
particular a ser testimonis d’aquesta misericòrdia del Senyor, 
en la qual l’home hi troba la pròpia salvació. Aquestes 
persones mantenen viva l’experiència del perdó de Déu, 
perquè tenen consciència de ser persones salvades, de ser 
grans quan es reconeixen petites, de sentir-se renovades i 
envoltades per la santedat de Déu quan reconeixen el propi 
pecat. Per això, també per a l’home d’avui, la vida 
consagrada roman una escola privilegiada de la “compunció 
del cor”, del reconeixement humil de la pròpia misèria, però, 
de la mateixa manera, roman una escola de confiança en la 
misericòrdia de Déu, en el seu amor que mai no abandona. 
En realitat, com més en acostem a Déu, més li som veïns, i 
som més útils els uns als altres.” 

Voldria posar juntes la pregunta feta en títol oficial proposat per l’organització – “Quina 
misericòrdia?” – amb les tres paraules guies de l’any de la vida consagrada: Evangelium, 
Prophetia, Spes. Les trobem en el logo conegut. I a més, voldria contextualitzar la meva 
intervenció en tot el que ha succeït en aquests darrers anys en aquesta forma de vida 

La vida consagrada apostòlica : quina misericòrdia ? 
Però també : quin Evangeli, quina Profecia, quina Esperança ? 
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eclesial, i que està donant problemes i maldecaps, però també impulsos nous i en part 
creatius a la nostra mateixa identitat i missió eclesial. 

El tancament en les nostres problemàtiques – encara que siguin importants: com la crisi 
de nombres i de forces, la sensació de marginalitat eclesial, la crisi de les obres i la 
recerca de noves diaconies profètiques, la necessitat d’espiritualitat autentica i la dispersió 
individualista del pathos, etc. – corren el risc de convertir la nostra presència eclesial en 
“autoreferencial”, i per tant, poc fecunda. Hem de trencar amb aquest aire de fracassats i 
repensar la identitat, l’eclesialitat i la missió d’una manera creativa i refundadora. 

 
2. Una sèrie de qüestions problemàtiques s’han manifestat en aquests últims decennis 

entre nosaltres. Estem enfrontant la crisi d’anèmia (forces, protagonisme) i d’anomia 
(identitat teòrica i fragilitat motivadora): i cadascú fa exercicis de supervivència , més o 
menys decorosos. Tancant cases, unificant províncies, anant a ‘pescar’ vocacions a un 
altre lloc, fent teories sobre models estranys de fraternitat, celebrant centenaris vanitosos, 
deixant créixer l’individualisme disgregador, i mil coses més. Tots coneixen aquestes 
fantasies actuants1. 

El resultat és que la vida consagrada corre el risc de perdre molt de la seva originalitat, de 
la seva funció d’incentiu profètic, d’aventura agosarada de l’Evangeli, de consciència 
crítica i al mateix temps empàtica en una societat caòtica i a la deriva. Som els primers en 
creure poc en nosaltres mateixos, en les nostres teologies tan vives i estimulants, en el 
nostre futur descrit amb tons suggestius en els textos capitulars, però poc eficaços en la 
realitat concreta. 

 
3. El cicló Papa Francesc: ve amb una experiència eclesial i espiritual ben diversa i 

incapaç d’acceptar les nostres tristeses i angoixes apocalíptiques. La seva visió eclesial 
ha portat un vent nou: no discussions teòriques, documents destil·lats i refinats, aïllament 
“sagrat”, cerimònies barroques, formalismes buits. Sinó passió per la fe del poble, gestos 
de tendresa i proximitat envers els més febles, veu que parla en nom dels silenciats de la 
terra, llenguatge directe i critiques punyents envers el sistema econòmic que mata, però 
també envers els defectes eclesials i la “mundanitat espiritual”2. 

I pel que fa a la vida consagrada, el Papa ha utilitzat immediatament un llenguatge que 

                                                           
1 Cf. AA.VV., Il Concilio Vaticano II e la vita religiosa. Fedeltà e rinnovamento,  CISM, Roma 2014; A. BOCOS MERINO, Un relato 

del Espíritu. La vida consagrada postconciliar, Claretianas, Madrid 2011; PH. LÉCRIVAIN,  Une manière de vivre. Les religieux 

aujourd'hui, Lessius, Bruxelles 2009. 
2 Enviem al nostre al nostre assaig: Il linguaggio, lo stile e il progetto ecclesiale di Papa Francesco. Un bilancio provvisorio, a 

AA.VV., La bussola del soprannaturale. Omaggio a Carmelo Mezzasalma,  Ed. Feeria, Comunità di San Leolino, Panzano in Chianti 

2015, 46-61. 
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interpel.la, demanda que no siguem ‘ploramiques’, senyalant la mundanitat revestida de 
sagrat, les hipocresies i duplicitats. Però sobretot demana ser profetes, sortir, abraçar els 
pobres i acariciar en ells la carn de Crist, no tancar el carisma en un pergamí emmarcat, 
en un museu de records, i no presentar-lo com aigua destil·lada i embotellada. Sinó fer-ne 
un ferment de vida i de crítica, de transformació simbòlica i de creativitat agosarada, una 
espenta vers “altres llocs”, amb un protagonisme entreteixit amb les cultures i amb tots les 
homes. 

 
4. L’any dedicat a la vida consagrada és una iniciativa agosarada i considerada per 

molts (potser) un acte de consolació. En canvi forma part de la seva estratègia eclesial, 
d’una manera clara. Mentre el gran protagonisme elitista dels moviments i de les noves 
comunitats està mostrant els seus límits – perquè aquestes experiències s’estan tancant  
(com élites) en la seva historia i crisi d’identitat, esdevenint gairebé esglésies paral·leles – 
Francesc veu que és urgent tornar a posar al centre l’ethos religiós del poble. Per aquest 
motiu demana que es doni centralitat a les parròquies i a les diòcesis, fins i tot per part 
dels moviments. 

Per això demana als sacerdots adquirir l’olor de les ovelles, és a dir, estar entre la gent, 
aprendre la “mística de viure junts” (EG). Per això demana i insisteix per ser una Església 
que surt, potser també caiguda i ferida3. Sempre millor que una Església tancada i malalta 
de tristor. I demana als religiosos que “despertin el món”, que siguin profetes de nova 
fraternitat, refundant els carismes, copsant els estremiments de les noves perifèries, 
escoltant i seguint les novetats de Déu, abandonant coses obsoletes i estèrils4. Ens 
sacseja seriosament, sacseja, sacseja! 

Em ve al cap l’escena evangèlica de la dona encorbada (embalbida: synkyptousa), que 
prega a la sinagoga, i Jesús la guareix perquè pregui amb tota dignitat enmig de tothom. 

                                                           
3 Cf. R. LUISE, Con le periferie nel cuore, San Paolo, Cinisello B. 2014. 
4 Cf. L’incontro con i Superiori Generali (USG) del 29/11/2013: PAPA FRANCESCO, Illuminate il futuro. Una conversazione con A. 

Spadaro, Ancora, Milano 2015. Recull la varietat de les idees també la carta circolar: Rallegratevi. Ai consacrati e alle consacrate 

dal magistero  di Papa Francesco,  a càrrec de la Congregació per als Istituts de Vida Consacrada i les Societats de Vida apostòlica, 

Lev, Città del Vaticano 2014. 
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(Cf. Lc 13,10-17) Aquesta nova dignitat suscita joia en alguns i irritació en altres, diu 
l’evangeli. Això també val per a nosaltres, religiosos… Però nosaltres aconseguim 
redreçar-nos o ens quedem embalbits? 

 
5. Més gestos que textos: de grans textos magisterials, fins ara el Papa Francesc no 

n’ha escrit cap sobre la vida consagrada. Però de coses interessants n’ha dit tantes, 
potser a trossos – discursos, trobades, cartes, homilies, etc. – i ja es poden veure línies 
importants, que despunten aquí i allà i caracteritzen el seu pensament sobre la vida 
consagrada avui. El Papa no entra mai en discussions teòriques, sinó que busca la 
connexió amb la vida, amb les fatigues, les tensions i els recursos de la vida consagrada. 

Per ell la vida consagrada és ella mateixa no quan reflecteix les teories abstractes, sinó 
quan posa en evidencia i practica les exigències radicals de l’Evangeli, realitza proximitat 
de servei entre els fràgils, suscita amb gestos i fets entusiasme i joia en el seguiment de 
Crist. No forma esglesioles egoistes ni es limita a consumir ritus i memòries, sinó que 
explora noves possibilitats i nous models de fraternitat, de comunió, de santedat 
vertadera, no momificada.  

Per tant, veig molt ben resumida la visió que Francesc té en les tres paraules claus del 
logo de l’any de la vida consagrada: Evangeli – Profecia – Esperança. 

 
2. Les tres paraules claus 

 
La nostra autenticitat. La nostra 
identitat i el nostre futur es juguen 
precisament en el retrobament de 
sentit i de vida nova d’aquests tres 
valors: Evangeli – Profecia – 
Esperança. El model que hem 
heretat – i que ha resultat guanyador 
en aquests dos últims segles – ha 
estat el de la vida religiosa 
hiperactiva, amb obres i més obres 
de tota mena, en una societat que es 
modernitzava, però que deixava de 
banda categories socials senceres. 
En les escoles, en l’assistència, en la 
formació professional, i en tantes 

altres activitats hem estat pioners benemèrits: i no només hem fet molt, sinó que hem 
plasmat la consciència col·lectiva sobre la dignitat de la persona, dels nois i noies, homes 
i dones, malalts i vells, treballadors i immigrants, emigrants i nòmades… hem donat a tots 
dignitat i protagonisme. 

Avui en dia l’estat i l’organització social es fan càrrec d’allò que hem fet com a pioners, 
desafiant mentalitats intolerants fins i tot dels sacerdots. La història dels nostres Instituts 
n’és una prova evident. Però avui es presenten altes urgències i pobreses que exigeixen 
nous moments creatius i valents, una refundació dels carismes, un nou model de vida 
consagrada. Però tenim poques forces i, per conseqüent, ens limitem a gestionar el 
passat supervivent i vell. 

 
A. Evangeli 
Tots sabem prou bé que la vida consagrada vol viure l’Evangeli d’una manera seriosa, 

generosa, i també genial. Sempre ho ha fet: és una de les definicions de la nostra vida i la 
que parla de “vida segons la professió dels consells evangèlics”. Però amb el temps hem 
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fet dels “consells evangelics” recintes sagrats, una llista d’obligacions i prohibicions 
materials, una escola escrupolosa de perfecció. Fins i tot de la referència a la comunitat 
primitiva dels primers cristians – més ideal que real, més monocultural que multicultural – 
n’hem fet un absolut que respon molt poc, avui, a un món complex i als reptes de les 
diferències culturals. Cal recuperar altres models de comunió dintre del Nou Testament5. 
Aquí hi ha molt per recuperar i renovar. Proposem quelcom, ni que sigui d’una manera 
sintètica. 

 
1. Jesucrist és primer: fins i tot abans dels consells evangèlics, hi ha Jesucrist. El 

seguim a Ell, imitant els seus gestos, assimilant les seves opcions, consagrats com Ell al 
Pare i al Regne. Per molts religiosos 
el Jesús que segueixen i honoren té 
les aparences del temps de 
l’adolescència, una mica romàntic, 
intimista, fascinant, també delicat i 
fins i tot ros… La cristologia ha fet 
molts avenços en aquest decennis, 
evidenciant noves perspectives que 
ens poden impulsar també de cara al 
seguiment i la imitació.  

I això hauria de tenir 
conseqüències també en la nostra 
vida espiritual, en la nostra manera 
de seguir el Crist (ja que donem 
èmfasi a la seqüela Christi): però tot 
roman com fa trenta, quaranta o 
cinquanta anys. Tornar a l’Evangeli 
és un dels pilars de l’eclesiologia del Papa Francesc, però ja ho havia sigut del Vaticà II. 
En quin grau la nostra vida és evangèlica? Quina part de l’Evangeli es reflexa en les 
nostres obres, en la nostra vida i en les activitats públiques, en la nostra espiritualitat? De 
quin “Crist” som testimonis concrets, visibles, creïbles? Sense aquesta densitat 
evangèlica, la nostra vida esdevé una ONG, una organització d’ “afers sagrats”. 

 
2. Parlar de consells evangèlics significa, avui, donar relleu a la saviesa orientadora de 

la Paraula, i no sobretot a les obligacions i a les prohibicions. Si són consells no són 
preceptes, sinó que són saviesa de una vida reeixida, segons certes línies o orientacions 
mostrades pel Mestre. Quants consagrats mostren avui una saviesa evangèlica que els ha 
plasmat i transfigurat, brillen per una humanitat sàvia i serena fruit d’experiència que ha 
donat fruits? El retorn a la centralitat de la Paraula – de la qual la lectio divina és una mica 
la locomotora més evident – i la seva relació viva (es diu sacramental) amb la litúrgia, que 
és culmen i fons  de tota la vida eclesial – hauria de plasmar la nostra espiritualitat i 
purificar-la, com fa el garbellador amb la palla i el gra. I en comptes d’això assistim a una 
ressorgiment de devocions estranyes, a propostes cultuals on les emocions i les 
suggestions abunden, perjudicant l’aspecte essencial del misteri. Cal una nova 
“evangelització”! 

No es pot viure la misericòrdia, escriu el Papa Francesc, sense escoltar la Paraula: 

                                                           
5 Algunes vegades, per exemple, hem proposat com a paradigmàtic el pluralisme de personalitats i de cultures de la comunitat d’ 

Antioquia. Cf. en els assaigs: Abitare gli orizzonti. Simboli, modelli e sfide della vita consacrata, Paoline, Milano 2002, 136-163; 

Quale modello di fraternità: terapia, comunione o profezia? In AA.VV., La vita fraterna: inizio di risurrezione, Gabrielli Editori, S. 

Pietro in Cairano 2010, 31-75.  
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“Volem viure aquest Any Jubilar a la llum de la paraula del Senyor: Misericordiosos com el 
Pare. L’Evangelista refereix l'ensenyament de Jesús: «Sigueu misericordiosos com ho és 
el vostre Pare» (Lc 6,36). És un programa de vida tan compromès com ric de joia i pau. 
L’imperatiu de Jesús es dirigeix a tots els qui escolten la seva veu (cf. Lc 6,27). Per ser 
capaços de misericòrdia, aleshores hem de posar-nos en primer lloc a l’escolta de la 
Paraula de Déu. Això significa recuperar el valor del silenci per meditar la Paraula que 
se’ns dirigeix. Així és possible contemplar la misericòrdia de Déu i assumir-la com un estil 
propi de vida.” (Misericordiae vultus, Butlla d’indicció de l Jubileu, n° 13) 

 
3. Exegesi vivent de l’Evangeli, així han definit la vida consagrada els Papes recents; 

“memòria vivent de la manera de viure i actuar de Jesús” (VC 22). No una exegesi 
lànguida en una societat confusa , sinó funció actuant, és a dir, que incita a actuar, crida a 
la conversió, assenyala i “explora vies noves per encarnar l’Evangeli en la historia” (VC 
84). No n’hi ha prou de meditar la Paraula, especialment els Evangelis, cal escoltar la 

novetat de Déu, els seus judicis 
sobre la historia, els signes dels 
temps, i interpretar-los a la llum 
de l’Evangeli, per triar opcions 
oportunes i també agosarades, 
amb saviesa evangèlica i 
creativitat carismàtica.  

Sense les intuïcions dels 
místics, sense la llibertat dels 
profetes, sense la genialitat de 
noves síntesis, sense la passió 
per “altres llocs” i altres estils de 
vida i presència “on es visqui la 
lògica evangèlica”, l’Església es 
redueix a un museu de 
tradicions velles (Carta als 
consagrats, II, 2). El mateix és 

vàlid per a les congregacions: qui ha deixat de somiar ja està mort. Però no vull dir somnis 
de somnàmbuls en ple dia, més aviat passió per als projectes autèntics de Déu encara 
incomplets, o mal encarnats, o deformats per costums mandroses. El Papa Francesc ens 
provoca a somiar i inventar… 

 
B. Profecia 
La revalorització de la naturalesa/funció/testimoniatge profètic és un fet recent en la 

teologia de la vida consagrada: precisament cap a finals dels anys 70. I això ha 
esdevingut no sense resistències i acusacions d’exageració i mania de ruptures. Fins i tot 
en la teologia i la pastoral de l’Església aquesta paraula ha provocat de vegades 
desconcerts. Per a nosaltres, religiosos, és una característica “inherent a la vida 
consagrada com a tal” (VC 84) que es remunta als nostres orígens, i sempre ha estat 
evident durant la historia, fins a les fundacions recents6. “El testimoniatge profètic exigeix 
la recerca constant i apassionada de la voluntat de Déu, la generosa i imprescindible 
comunió eclesial, l’exercici del discerniment espiritual, l’amor a la veritat. També es 
manifesta en la denúncia d’allò que és contrari al voler diví i amb l’exploració de vies 
noves per encarnar l’Evangeli en la historia, en vista al Regne de Déu.” (VC 84) 

També el Papa Francesc insisteix en aquesta funció de la vida consagrada: encara 

                                                           
6 Cf. AA.VV., I religiosi sono ancora profeti?, ed. J. M. Alday, Ancora, Milano 2008. 
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més, arriba a dir que mentre la radicalitat és per tots els cristians, “la nota que caracteritza 
la vida consagrada és la profecia” (II, 2). Però cal parar esment per comprendre bé què 
significa naturalesa profètica: sovint els equívocs abunden, identificant la funció profètica 
amb la crítica fanàtica, la contestació, fer el contrari del que fan els altres. Segons el text 
fonamental de Dt 18,15-24, la funció del profeta enmig del poble és la de Moisès: guiar el 
poble a l’escolta “obedient” de la Paraula i conformar-se amb els designis de Déu en la 
historia. 

 
1. Primer de tot, la profecia neix d’una experiència interior intensa, una visió, una 

trobada inesperada amb el Senyor (el que anomenem vocació). No es tracta d’una 
invenció personal, d’un desig delirant de protestar, sinó un impuls que ve de Déu, per 
mitjà de l’escolta de la seva Paraula i de compartir els seus designis. Per tant, una funció 
profètica no pot néixer ni ser mai autèntica sense una obediència de conformitat amb la 
Paraula, i una comunió amb l’Església que neix i creix fecundada per la Paraula. 

El gran èmfasi en la Paraula de la 
pastoral actual hauria de portar a una 
passió més viva per als designis de 
Déu i, per conseqüent, a una capacitat 
de Paraula “profètica”, que ha estat 
acollida enmig del foc. Almenys pel 
que fa a la vida consagrada. Si no hi 
ha profecia, vol dir que no hi ha una 
escolta obedient de la Paraula, un 
deixar-se posseir per la Paraula, 
deixar-se plasmar, seduir, sinó 
solament un escolta distreta, devota, 
intimista, consolant. Perquè o bé la 
Paraula és viva, eficaç, penetrant… 
(cf. He 4,12), o és un exercici capritxós 
de xerradissa inútil (cf. 2Tm, 4,3s) 

 
2. No solament anticipació dels 

béns futurs – la vida eterna, l’absolut 
de Déu finalment, tan emfatitzat en la 

tradició – sinó ara i aquí una funció crítica, simbòlica, transformadora, de proximitat 
coratjosa, de llibertat d’idolatries, de solidaritat amb tants humiliats, que la societat redueix 
a rebuig social (cf. VC 26-27). “El profeta està generalment de part dels pobres i els 
indefensos, perquè sap que Déu mateix està de part seva” (Carta, II, 2). Els consagrats 
han estat sempre a l’avantguarda en la diaconia als pobres, en explorar vies noves, en 
afirmar els valors fonamentals per la vida de l’Església, especialment quan ella els 
oblidava fàcilment. Profetes de fraternitat i de llibertat, de justícia i solidaritat, contra falses 
seguretats i còmodes sistematitzacions sacralitzades.  

 
3. Els carismes també han de ser orientats a la centralitat de l’anunci de l’Evangeli i a 

les exigències de l’edificació de l’Església, que vol ser evangelitzadora en vistes al Regne 
de Déu. La teologia del carisma ha ofert indubtables avantatges per interpretar la pròpia 
historia i la pròpia identitat eclesial. Però, com efecte colateral, també ha produït una 
espècie d’autocertificació : tenim un carisma reconegut, únic, original, tot nostre i ai de qui 
ens destorba… I continuarem així fins a la fi dels segles…! Però el carisma és el foc de 
l’Esperit que ha de portar novetat i creativitat en l’Església. Es a dir, ha d’estar al servei de 
l’anunci i de l’encarnació de l’Evangeli (de la misericòrdia, la caritat, la conversió, la 
pregària, la formació cristiana, etc.). 
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El Papa Francesc va dir fa alguns mesos: “ Sabeu que un carisma no és una peça de 
museu, que roman intacte en una vitrina, per ser contemplat i res més. La fidelitat, 
mantenir pur el carisma no significa de cap manera tancar-lo en una ampolla segellada, 
com si fos aigua destil·lada, per tal que no sigui contaminat des de l’exterior. No, el 
carisma no es conserva posant-lo a part; cal obrir-lo i deixar que surti, perquè entri en 
contacte amb la realitat, amb les persones, amb les seves inquietuds i els seus 
problemes, I així, en aquesta trobada fecunda amb la realitat, el carisma creix, es renova i 
la realitat també es transforma, es transfigura a través de la força espiritual que el carisma 
porta en ell… Seria un error greu pensar que el carisma es manté viu concentrant-se en 
les estructures externes, els esquemes, els mètodes o la forma. Que Déu ens guardi de 
l’esperit del funcionalisme.” (Audiència als sacerdots de Schönstatt, 3/09/2015) 

 
4. Avui manquen aquestes veus, expressades com a grup, com a sistema, com a 

xarxa. Hi ha, certament, persones individuals, però aïllades, mirades malament, tingudes 
al marge. Hauria de ser, al contrari, una força de xoc dins l’Església i dins la societat. 
Tantes vegades ens convertim en funcionaris d’un sistema que s’idolatra a si mateix, les 
seves activitats: disposats també 
a “sacrificis humans” absurds, 
per tal de conservar obres i 
serveis, com vedells d’or 
sacrílegs. No reduïm la nostra 
presencia a veritables illes de 
narcisisme suïcida: no s’entra en 
l’Església per tancar-s’hi a dins a 
conservar velles memòries7. 

S’és Església sortint en el 
món, “con-vocant” invàlids, cecs, 
pobres, fràgils, marginals, 
rebuigs socials (Cf. Lc 14,21), 
ficant les mans a la massa, 
embrutant-se, arriscant fins i tot 
la vida per als últims (cf. VC 86). 
Com volem que els joves se 
sentin atrets per aquesta manera “idolàtrica” nostra de viure? Hem d’aprendre a 
‘primerear’, i no continuar ‘balconeando’ (expressions típiques del Papa Francesc). Els 
fulletons de propaganda i promoció vocacional dels nostres Instituts semblen fer sovint la 
competència a les carreres professionals, als centres de benestar (wellness), amb ells 
espots publicitaris. Però no confonguem ser testimonis del Logos amb ser testimonials 
d’un logo. Es tracta de substància diferent!  

 
C. Esperança 
La fe non és per a la fi, sinó que és per al naixement  d’una humanitat profundament 

renovada, la que canta la música de les benaurances. Com societat, però també com 
Església i vida consagrada, vivim de poques esperances. I fins i tot aquestes són curtes i 
no arriben gaire lluny : perquè som temptats de mesura-nos de cara als nombres i a 
l’eficiència, confiant en les  nostres forces. Preval un cert aire d’apocalipsi, sobretot a 
l’Occident: fins i tot es diria d’apocatastasis, és a dir, de catàstrofe, de dissolució. N’hi ha 
prou de mirar els nombre de funerals que celebrem, i celebrarem probablement en els 
propers anys, en les nostres congregacions (especialment a Occident); i quan poques 
professions noves. Només són nombroses les celebracions de 50 anys i de 25 anys de 

                                                           
7 Cf. J.M. ARNAIZ,  Per un presente che abbia futuro. Vita consacrata oggi: più vita e più consacrata, Paoline, Milano 2003. 
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vida religiosa. Això engendra una lleu sensació de tristeses i de malsons sobre el futur 
pròxim.  

 “No us deixen robar l’esperança”, repeteix sovint el Papa Francesc. “No us replegueu 
en vosaltres mateixos, no deixeu que les petites baralles de casa us asfixiïn, no resteu 
presoners dels vostres problemes… Trobareu la vida donant la vida, l’esperança donant 
esperança, l’amor estimant.” (Carta, II, 4) 

 
1. Un bé escàs i fràgil és avui l’esperança, i n’hem de ser conscients. No podem fer 

com si no passés res i reduir l’esperança només a la vida eterna. Molta gent – joves i no 
tan joves – s’atordeix de mil maneres perquè no sap si val la pena viure, si hi ha un demà 
que valgui l’esforç de l’avui, perquè no confia en res. I nosaltres no hem preparat per a ells 
somnis de valor, projectes forts. I aleshores tants joves s’aïllen en el seu món estrany, 
esdevenen asocials, pessimistes, cultivant interessos i relacions sense sentit. 

Aquest cansament de tants ens colpeix: perquè tenim per característica precisament 
ser com “sentinelles” al llindar de la historia (Cf. Is 21,11s; Ab 2,1) i per això cal viure “els 

consells evangèlics” en vistes al 
Regne. No ho  fem per ser com 
belles estàtues, sinó per ser llevat, 
sal, llum sota el guiatge de la 
fantasia de l’Esperit. Hem de ser 
interlocutors que coneixen els 
estremiments inquiets de les noves 
generacions8. 

 
2. Abraçar el futur amb esperança: 

aquest és el tercer objectiu proposat 
pel Papa Francesc per l’any de la 
vida consagrada. Però sense 
mitificar el que ja hem fet o heretat: 
que és risc concret o fenomen 
macroscòpic. Més aviat demanar-
nos: com viure la creativitat, la 
inventiva, la fantasia de la fe i de la 

caritat dels fundadors? En altres paraules: Quin és el futur del nostre passat? Quines 
llavors de futur porta encara aquest passat, llavors confiades a les nostres mans fràgils? 
Com apropar-nos als signes dels temps, a la radicalitat evangèlica i la guspira inspiradora 
dels nostres carismes? Què espera la nostra gent d’aquells que proclamen que segueixen 
a Jesús de més a prop, més clarament, més radicalment? Avui semblen poc realistes i 
teològicament problemàtics els elogis en comparació amb Lumen Gentium 44. 

No és fecund fer això exhumant velles tradicions, identificant la fidelitat amb la 
beatificació dels fundadors, o amb el peregrinar de les seves urnes arreu del món. Això es 
realitza més aviat inventant nous camins de futur i de diaconia profètica, excavant nous 
pous d’aigua fresca en els deserts àrids de les perifèries reduïdes a runes, a rebuigs, a 
inhumanitat. La nostra historia ensenya que en això sempre hem estat genials i 
sorprenents: hem excavat tantes vegades nous pous i inventat diaconies, sense 
paralitzar-nos en la guarda idolàtrica de vells pous, com Jacob amb aquells excavats pel 
pare Abraham i tapats pels Filisteus (cf. Gn 26,18s). Cal exercitar l’art d’excavar pous, i no 
solament dedicar-nos a venerar els vells…9  

                                                           
8 Cf. la nostra recerca: Inquieti desideri di spiritualità. Esperienze, linguaggi, stile, Dehoniane, Bologna 2012. 
9 Cf. el nostre estudi: Per una fedeltà creativa. La vita consacrata dopo il Sinodo, Paoline, Milano 1995, en particular les pag. 414-

418, amb el comentari de Gn 26,15-33.  
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3. Dintre de l’esperança de la humanitat: massa que ens preocupem de les nostres 

“esperances” (a ran de terra i circumscrites), mentre que el perímetre de l’esperança que 
hem de viure ha d’abastar la dimensió de la humanitat. I avui en dia la humanitat està 
vivent tribulacions i fracassos de l’esperança: ens ha estat arrabassat el futur i es viu 
sense avançar, sense dignitat. Hem de respondre a aquesta situació: vivent junts amb tota 
la pèrdua, però també amb la imploració de nova esperança, treballant per obrir horitzons 
sense futur a altres temps menys obscurs. 

Si hi ha foscor, no et queixis, encén un llumí. Però no per ensenyar la nostra cara, sinó 
per indicar el camí, per trencar la por, per superar la roïndat de la queixa, per recórrer 
camins perduts i tanmateix presents. Non podem viure l’esperança en el tancament de les 
nostres cases i congregacions, sinó en comunió amb tots aquells amb qui ens trobem. 
Però com podem suscitar esperança si la nostra joia ha deixat d’existir?  Si tenim cara de 
quaresma i de funeral (EG 6,11), si tenim una postura de por o de refús envers qualsevol 
novetat? Posem-nos en el camí de l’autenticitat, després de tan de temps d’acostumar-
nos al “personatge”, d’idolatria del “sempre s’ha fet així”, amb risc d’hipocresia… Si no, val 
per a nosaltres: “Deixen de ser pelegrins i es transformen en errants, que giren sempre 
entorn d’ells mateixos sense arribar enlloc.” (EG 170) 

Conclusió 
 “Vosaltres, busqueu primer el Regne de Déu i fer el que ell té per just, i tot això us ho 

donarà de més a més” (Mt 6,33). Aquesta expressió sintètica de Jesús l’hem de tornar a 
escoltar amb el cor obert al discerniment i a la creativitat. 

Avui el Regne de Déu passa per una gran passió per l’Evangeli, pel seu anunci, però 
sobre tot per l’encarnació de les seves exigències més forts. Perquè hem diluït massa la 
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substància de l’Evangeli dintre de les nostres precaucions i les nostres distincions. No 
traïm l’Evangeli en nom de les nostres tradicions còmodes i del nostre amor cansat. 

Avui el Regne de Déu pren forma i fermenta la historia si l’esforç per la justícia que 
s’encarna en la misericòrdia – a més del primat de la llei, a la llum de la proximitat, de la 
solidaritat, de la fraternitat, del compartir, de l’hospitalitat – engendra nous estils de vida, 
trenca les barreres i els rebuigs, les pors i els tancaments. Serem testimonis de Déu que 
es revela com a rostre  de misericòrdia en el Fill lliurat per nosaltres, quan mostrem 

capacitat de seguiment 
compassiu com el que 
demanava a Jesús. 

Hospitalitat com demana 
el Papa Francesc envers 
els refugiats i sense 
esperança, però també 
multiculturalitat no 
agressiva, acolliment 
desarmant i generós, 
disponibilitat per 
experimentar noves 
maneres de compatir. 
Només així la joia de 
l’Evangeli no serà 
hipòcrita, sinó fruit genuí i 
prova d’un evangeli 
viscut i estimat. 

Acabo amb una darrera cita de la Carta apostòlica als consagrats, que invita a la 
concreció, amb una nova cultura de la misericòrdia, conjugada amb la solidaritat, perquè 
el futur es transformi d’amenaça en promesa. 

 “Espero de vosaltres gestos concrets d’acollida als refugiats, de proximitat als pobres, 
de creativitat en la catequesi, en l’anunci de l’Evangeli, en la iniciació a la vida d’oració. 
Per tant, espero que s’alleugereixin les estructures, es reutilitzin les grans cases en favor 
d’obres més d’acord amb les necessitats actuals d’evangelització i de caritat, s’adaptin les 
obres a les noves necessitats.” (Carta als consagrats, II, 4) 

 
 
 
 

 

 Servei de Documentació  
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 
 

 

Autor P. Bruno Secondin, ocarm 

104 
Títol La vida consagrada apostòlica: quina misericòrdia? 

Però també: quin Evangeli, quina Profecia, quina 
Esperança? 

Font  El propi autor 

Data 30 de gener de 2016, a la Basílica de Sant Joan de Letrà.  

Publicat 21 d’abril de 2016 

 

 Servei de documentació: “La vida consagrada apostòlica: quina 
misericòrdia?” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com


  
 

    19 | 35 

  
 
 

Mathew Vattamattam, Superior general de 
los Misioneros Claretianos 
 
DARÍO MENOR | Vida Nueva 
 
Superior general de los Misioneros Claretianos 
desde el pasado septiembre, el P. Mathew 
Vattamattam, nacido en la India, visita España 
para participar en la 45ª Semana Nacional 
para Institutos de Vida Consagrada, que se 
celebra en Madrid del 31 de marzo al 3 de 
abril, bajo el título La Vida Consagrada con 
entrañas de misericordia. Con el objetivo de 
profundizar en la relación entre misericordia y 
vida consagrada, convocada por el Instituto 
Teológico de Vida Religiosa (ITVR), 
“organismo promovido por nuestra 
congregación”. Ocasión que quiere aprovechar 
para hablar con el provincial, Luis Ángel de 
las Heras, recién nombrado obispo de 
Mondoñedo-Ferrol y, seguramente, para 
encontrarse con los estudiantes claretianos en 
Colmenar Viejo. 
 
PREGUNTA.- La congregación viene reorganizando sus estructuras en los últimos 
años. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué planes hay para el futuro? 
RESPUESTA.- Los preliminares ya están hechos. Ya hemos unido provincias y ahora 
los nuevos gobiernos tienen que implementar estos cambios. Tenemos que reunir a 
todos los provinciales europeos en Roma para orar y discernir juntos cuáles son los 
pasos que debemos dar para ser claretianos en Europa y ver cómo podemos responder 
con nuestro carisma a las necesidades de hoy. No se trata solo de unificar provincias, 
sino de tener una visión en la Europa cambiante de hoy sobre cómo ser claretianos, cómo 
desarrollar el regalo de nuestro carisma. Debemos ver, además, cómo podemos servir 
a la Vida Religiosa. En la educación, las migraciones o la pastoral juvenil hay algunos 
elementos comunes en los que podemos ayudarnos unos a otros. Muchas provincias 
tienen problemas comunes que pueden afrontarse de forma conjunta. Respecto a la 
unificación de las provincias a nivel organizativo, se decidió que en Europa se pasara de 
diez a cuatro. 
 
P.- ¿En qué estado de salud se encuentra la congregación? 
R.- Uno de los retos es desarrollar el contacto con nuestro carisma fundacional. En 
España y en Europa se siente mucho, porque el fundador y la historia están allí y cada 
claretiano mayor es un modelo, pero no ocurre lo mismo en otros lugares. Otro de 
nuestros retos es cómo hacer que nuestro carisma fundacional esté vivo allá donde nos 
encontremos. Luego está el desafío cultural, cómo utilizar recursos humanos y materiales 
para que haya una verdadera interculturalidad. Nadie es tan pobre que no pueda ofrecer 
algo de su cultura a los demás. Es necesario ir más allá de la inculturización y llegar a la 
interculturalidad. Estamos en proceso. Mi antecesor, el P. Josep Maria Abella, envió 45 
estudiantes a diferentes lugares. Es algo que está creciendo y que debemos desarrollar, 

“Estés donde estés, eres un hermano de la congregación” 
 
 
 

http://www.vidanueva.es/2016/03/30/manana-comienza-en-madrid-la-45a-semana-nacional-para-institutos-de-vida-consagrada-del-itvr/
http://www.vidanueva.es/2016/03/30/manana-comienza-en-madrid-la-45a-semana-nacional-para-institutos-de-vida-consagrada-del-itvr/
http://www.vidanueva.es/2016/03/16/luis-angel-de-las-heras-nuevo-obispo-de-mondonedo-ferrol/
http://www.vidanueva.es/2016/03/16/luis-angel-de-las-heras-nuevo-obispo-de-mondonedo-ferrol/
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cuidando en particular la preparación, tanto de los que son enviados como los que 
reciben. En las congregaciones no hay inmigrantes ni personas que echan una mano: 
somos solo hijos y hermanos. Estés donde estés, eres un hermano de la 
congregación. El Papa mismo nos pidió que fuéramos expertos en comunión. Es el 
mejor testimonio que podemos dar de que Dios es nuestro Padre. 
 
P.- Usted es de la región india de Kerala. ¿Cómo conoció el carisma de Claret? 
R.- En Kerala, alrededor del 22% de la población es católica, de la tradición siro-
malabar; en mi pueblo la mayoría son católicos. La congregación tiene una presencia 
donde yo vivo, están a solo 4 kilómetros de mi casa. Yo estudié en la escuela de mi 
parroquia y más tarde sentí una llamada, fui al seminario y conocí a los claretianos. Desde 
el principio me gustó mucho la forma de vivir la fraternidad. Veía que los padres 
estaban muy unidos entre ellos y eso me gustaba. Los claretianos de la India habían sido 
educados en Alemania, pero solo había un alemán en aquella comunidad. Me uní en 
1974. 

P.- ¿Qué prioridades ha 
marcado el capítulo 
general? 
R.- Lo primero que 
tenemos que hacer 
es dejar que fluya el 
Espíritu. Es lo que nos 
marcamos en el capítulo 
general, en el que vi una 
gran armonía con los 
deseos que nos expresó el 
Papa en el encuentro que 
mantuvimos con él. Nos 
dio una carta en la que 
dice cómo debemos ser 
misioneros hoy y nos pide 
que vayamos a las 

periferias. Debemos estar “en salida”, a nivel personal, comunitario y congregacional. Las 
periferias no solo están lejos, pueden estar donde te encuentras. Debemos, además, 
compartir la misión y trabajar con otros. El Papa nos animó a que conjugáramos tres 
verbos: caminar, acompañar y adorar. Todo lo demás es consecuencia de ello. 
 
Vocación misionera 
 
P.- ¿Cómo explicaría a un joven interesado en la congregación lo que significa hoy 
ser sacerdote claretiano? 
R.- Lo primero que le diría es que escuche a su corazón. Tiene que escuchar y discernir 
cuál es su vocación. Tiene que ver si esa vocación es misionera. Tal vez sea una 
vocación al sacerdocio pero sea mejor que se desarrolle como sacerdote 
diocesano. Nuestra vocación es misionera, es proclamar la Palabra de Dios. Algunos 
pueden decir que esta es su vocación. Es algo que se siente en el corazón. Tras una 
presencia en la comunidad, sabrá si es o no su lugar. Los formadores tienen que ayudar a 
hacer ese discernimiento. 
 
P.- ¿Qué proyectos tiene como superior general? 
R.- Lo primero es crear la conciencia de que somos una familia, como congregación y 
dentro de la Iglesia, que está para todo el mundo. Por eso necesitamos una visión 
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integral. El segundo punto es el del apoyo mutuo. ¿Cómo podemos compartir nuestro 
personal y recursos para ser efectivos? También queremos desarrollar las instituciones 
que tenemos dedicadas a servir a toda la Iglesia, como la revista Vida Religiosa, el 
Claretianum, el ITVR e instituciones similares en Filipinas y en la India, y algunas nuevas 
realidades que queremos crear en Nigeria, Colombia, Brasil e Indonesia.Otro campo en 
el que podemos ayudar es el de la educación. Significa una gran puerta para acceder a 
la juventud y las familias. Hay que ver la educación como un ministerio. Es algo que está 
creciendo en diferentes lugares. Debemos formar personas íntegras. No somos islas 
aisladas, tenemos que estar conectados. Si estamos cerrados en nosotros mismos, 
morimos. También debemos seguir apoyando a los claretianos que trabajan en el 
campo de la paz y la reconciliación, como ocurre en Sri Lanka o en Naciones Unidas. 
Tenemos que pensar cómo desarrollar esta presencia, pues estamos en 65 países y en 
cada uno de ellos nos encontramos en las raíces. ¿Cómo podemos llevar la información 
desde la base hasta los lugares donde se decide, como ocurre con la ONU? Por 
supuesto, tenemos que estar siempre atentos para escuchar lo que nos pide el 
Espíritu. No somos los dueños de la historia, somos solo partícipes de la misión de 
Jesús. La misión es compartida: estamos con otros, hay otros carismas, laicos… No 
debemos pensar en que es “nuestra misión”, sino la “misión de Jesús”. 
 
 
 
Cambio geográfico, más que numérico 
Desde 2009, las cifras de la congregación “cambian poco”: son alrededor de 3.000 
religiosos. “Tal vez ahora seamos unos 3.020”, apostilla el P. Vattamattam. Donde sí hay 
diferencias es en “los matices”. En Europa, la edad media de los miembros de la 
congregación es alta. “En algunas provincias, en cambio, la situación es distinta: hay 
muchos jóvenes y la edad media tal vez sea de unos 50 años. Esto ocurre sobre todo en 
África y en Asia”, explica el superior general. Un cambio geográfico que supone también 
“todo un desafío”. 
 
Gentilesa de Vida Nueva, núm. 2.982 
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Entrevista a Francec Riu 
 
Els joves també formen part de la profunda reflexió que 
el papa Francesc proposa a la Carta encíclica Laudato 
si’. Per tal d’apropar-la a qui desitja conèixer, 
comprendre i debatre el seu missatge, el P. Francesc 
Riu, salesià, autor de nombroses obres relatives a 
l’educació, ha publicat Carta del papa Francesc-
Ecologia integral (edebé). És una eina que pot ser útil a 
tots els joves i als qui acompanyen joves en el seu 
procés de creixement, com a educadors o com a pares i 
mares. 
 
Què té d’especial aquesta encíclica, text de 
referència per a tothom? 

Sembla que sempre hem cregut que els escrits dels papes, com són les encícliques, 
s’adrecen només als catòlics adults. I sobretot en aquest cas hem d’entendre que els 
joves en són destinataris preferents, perquè el futur del planeta, la casa de tots, dependrà 
dels joves que demà en seran els responsables més directes. 
 
Com cal treballar-la amb els joves? 
Els joves han de tenir accés directe als missatges continguts en aquesta encíclica, tan rica 
i tan interessant. Això comporta 
que el llenguatge utilitzat els ha 
de ser familiar, proper, de tal 
manera que les qüestions que el 
papa planteja puguin ser objecte 
de debat. En aquest sentit, tots 
els temes tractats en el capítol 
primer poden ser considerats 
temes clau. I també els dels 
capítols següents, naturalment.  
 
Amb la lectura de l’encíclica 
podem ser millors cristians? 
Si el coneixement i l’acceptació 
dels missatges del papa 
Francesc són un ajut 
extraordinari per a tots els 
seguidors de Jesús, és obvi que 
la reflexió i el debat sobre les 
qüestions que ell ha exposat en 
la Carta Laudato si’ constitueixen 
una font extraordinària 
d’enriquiment personal. Per això, 
ens cal aprofitar-la al màxim. 
 
 
Òscar Bardají i Martín, per al Full 
dominical 

Encíclica per a joves 
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 El docureality de Mediaset/Cuatro sobre la llamada a la vida religiosa femenina se mueve 
entre la ficción y la objetividad, la cursilería y la profundidad, la exhibición y la 
autenticidad, el espectáculo y la difícil intimidad ante una cámara. Entre los méritos del 
programa está la contención del guion que garantiza que las comunidades y religiosas se 
presten a la participación, así como colocar la vida religiosa en el paisaje de la vida 
normal venciendo estereotipos al uso. Entre los numerosos límites la presentación de la 
experiencia de Dios entre simplificaciones infantiloides, el desdibujamiento de Jesucristo 
como inspiración, una imagen de la mujer, y por tanto de la religiosa, sesgada hacia lo 
emotivo, aspecto que también afecta a lo comunitario, así como una banalización del 
compromiso de servicio hacia los otros. 

Siguiendo la estela de “The Sisterhood: Becoming Nuns”, una serie de seis episodios 
realizada para la televisión de EEUU, la propuesta de Cuatro en prime time ha llegado a 1 
390.000 espectadores (7,1%) en la primera entrega titulada “La llamada” y a 1 154 000 
(6,2%) en la segunda parte bajo el título “El camino”, marcando una cierta tendencia a la 
baja. En el caso español las congregaciones que han participado son las hermanas del 
Santísimo Sacramento, de Santa María de Leuca y las Justinianas. Los productores han 
señalado que más que realizar un programa religioso han tratado de mostrar un mundo 
desconocido ante el público. 

Desde el punto de vista de la vida religiosa femenina y, ante el drástico descenso de 
vocaciones, el programa pretende ofrecer esta forma de vida de manera atractiva y 
perfectamente normal. En este sentido late una intención vocacional en las protagonistas 
que se han prestado a dar razón de su vida. 

El formato de docureality es un híbrido. Por una parte se presenta como un reality show 
que trata de hacer un espectáculo de la realidad reuniendo persona reales (no de ficción) 
en un mismo espacio físico para que interactuando atraigan a la audiencia (Gran 
Hermano, Supervivientes,…). Pero en realidad es un documental ficcionado que realiza 
un casting de tipologías en las candidatas a ser religiosas, que despliega un itinerario 
temático en los contenidos y experiencias de discernimiento en su viaje por tres 
comunidades distintas en Madrid, Alicante y Granada al mismo tiempo que ofrece 
testimonios reales de religiosas y del proceso de descubrimiento de los cinco jóvenes 
participantes. 

Peio Sánchez : « Quiero ser monja: la ambigüedad de los medios » 
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El guion resulta respetuoso con la vida religiosa en un sentido general. El grupo de 
jóvenes buscadoras es significativo de una cierta tipología, aunque algunas de ellas 
quedan poco definidas como personajes, lo que dificultará el enganche de la audiencia a 
pesar del marketing que rodea la serie. 

La dificultad principal de esta serie estriba en testimoniar la experiencia de Dios, como 
motivación central, a un público abierto que la desconoce. En primer lugar, la experiencia 
de discernimiento vocacional se despliega en un tiempo largo que en el formato de serie 
televisiva exige concentración. El lenguaje que se elabora resulta poco comunicativo ya 
que las fórmulas tipo “Jesús 
te llama” llegan a resultar 
ridículas si no alcanzan a 
describir la experiencia que 
está detrás. Además la 
oración resulta de lo menos 
televisivo ya que pretende 
hacer visible algo que 
acontece esencialmente de 
forma invisible. 

Películas-documental como 
“El gran silencio” (2004) de  
Philip Gröning lo lograron, 
pero esto exigió del 
espectador y del narrador un auténtico ejercicio de contemplación. Algo que la inmediatez 
del medio televisivo no puede soportar.  

Por otra parte, los testimonios, en breves cortes, de las religiosas tienen dificultad para 
trasparentar las verdaderas motivaciones. Los lenguajes adquiridos resultan un arcano 
que no funciona comunicativamente. El tránsito entre lo auténtico y lo risible es 
demasiado corto para acertar en el tono, la palabra o la mirada. Las buenas intenciones y 
la genuinidad de la experiencia de base no garantizan la verdadera comunicación. Por 
otra parte, las comunidades que forman parte de la serie difícilmente expresan el tono 
general de la vida religiosa femenina actual. 

En este sentido la vida religiosa como disponibilidad a los otros y servicio a los más 
débiles queda francamente malparada. Probablemente el documental posterior a la 
primera entrega resultó mucho más interesante y real que la ficción de la serie. La opción 
del Evangelio por los pobres como compromiso hacia las personas no se expresa 
repartiendo bocadillos. Y este punto crucial queda ciertamente desdibujada esta 
dimensión prioritaria. 

A pesar de todo, en la serie late un cierto tono de normalidad. Las jóvenes protagonistas 
llegan a resultar creíbles. La música de fondo sintoniza con bien con un público general. 
Sin embargo, el contexto de secularización de nuestra sociedad es bien diferente que el 
original de la serie en USA y en este sentido la traducción del guion-base ha sido más 
mimética que una verdadera adaptación al cambio de contexto. 

La docureality “Quiero ser monja” no representa bien a la vida religiosa femenina actual y 
tampoco acierta a presentar la motivación y el camino de discernimiento que realiza una 
persona que se acerca a una comunidad. Pero coloca en el mapa al mundo religioso-
cristiano para un público general. Al más afín le resultará entre interesante y controvertido, 
y el que se siente alejado de estos “mundos” poco aguantará ante la pantalla. En este 
momento de ocultamiento y falta de visibilidad bastará con que de qué hablar para 
recordarnos que cabalgamos. 
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EE1 
 Dates: 18 a 24 de juliol de 2016, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Toni Pou, monjo 
Tema: Meditacions bíbliques sobre la misericòrdia 
Inici: matí del dia 18 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 24 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2016. 

 

EE2 
Dates: 8 a 14 d’agost de 2016, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
G. Bernat Juliol, monjo 
Tema: Contemplar el rostre de la misericòrdia.  
Inici: matí del dia 8 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 14 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2016. 

 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC  
a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 

11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a 
divendres, de 09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 
 

2. Segon pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 18-24 juliol) o EE2 Montserrat, 8-14 agost) 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions. 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2016 
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El film australià La 
modista, dirigit per Jocelyn 
Moorhouse, és una 
adaptació de la novel·la 
homònima de Rosalie 
Ham. En la publicitat, es 
llegeix que «aquesta 
pel·lícula resumeix què 
representa créixer en un 
poble petit, un lloc on 
tothom es coneix i on 
abunden els secrets, les 
renyines personals i la 
mesquinesa». El poble 
genera relacions estretes. 
Hi ha poc espai per a la 

intimitat. Tothom coneix les històries personals de la resta, o creu que les coneix. Les 
etiquetes, fruit de les enveges, funcionen sense discussió. Si la convivència és sana, les 
relacions són gratificants, però no és gens fàcil que així passi. En aquest escenari, la 
tendència és marxar a un altre lloc per començar una vida nova, sense estigmes ni idees 
preconcebudes. Abandonar les arrels per poder ser un mateix, sense encotillar-se en 
esquemes rígids. 

La ciutat es converteix en el nou escenari de la regeneració. Afavoreix l’anonimat, la 
supressió de les etiquetes, el desplegament de la llibertat. Les renyines, també poden 
existir, però es desdibuixen quan s’acaba l’horari laboral o la presència a llocs de 
desencontre. La pressió disminueix, perquè els ulls dels observadors no hi estan tot el dia 
a sobre. Temps per curar ferides ancestrals, per refer la vida, per traçar un nou rumb. Un 
espai per a la intimitat, per als projectes personals, per viure lliurement. El respecte humà, 
el què diran, cedeix el protagonisme a les conviccions pròpies. Els prejudicis es 
desdibuixen i la biografia no ve gaire condicionada per un entorn angoixant. S’amplia el 
marge d’elecció. Moltes persones s’han vist alliberades quan han canviat d’escenari. 
Passar del poble, del llogaret, a la ciutat, també té els seus inconvenients, però els 
avantatges, des d’aquesta òptica, són indubtables. El risc és que l’anonimat passi a 
significar despersonalització. 

En aquests darrers anys, s’experimenta un retorn al clima claustrofòbic del poble. Els 
avenços d’internet, les xarxes socials, ho han fet possible. La intimitat ha entrat en fase 
crepuscular. Resulta gairebé impossible passar inadvertit. Qualsevol pot conèixer dades 
d’algú només consultant Google. Si a més es rastregen xarxes socials, els descobriments 
poden ser espectaculars. Quantes persones no han culminat un contracte laboral perquè 
l’empresa els ha descobert una foto compromesa a Facebook, un tuit inoportú, un retall de 
premsa...! No sempre se sap si el que s’hi diu és veritat, si es tracta d’un rumor o d’una 
calúmnia, però n’hi ha prou per bloquejar un contracte o cancel·lar una relació. Vivim on 
vivim, l’ull del gran germà escruta els espais més inversemblants. Noves etiquetes, nous 
estigmes, noves persecucions. Al veïnatge universal, es repeteixen d’una altra manera els 
comportaments obsessius dels pobles petits. Però ara amb una gran diferència. Ja no hi 
ha alternativa, perquè el món és el gran veïnatge universal. No hi ha escapatòria possible. 
Com podem refer la vida en aquest nou context? Hem cregut en la màgia del progrés i ara 
descobrim que les servituds poden ser oneroses. 

. Lluís Serra Llansana  

El retorn al veïnatge (universal) 
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El dilluns dia 11 d’abril de 2016, en el marc de l’Any de la Misericòrdia i de la 
commemoració del centenari de la mort del Venerable Dr. Josep Torras i Bages, bisbe de 
Vic (Les Cabanyes 1846 – Vic 1916), els arquebisbes i bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET) han celebrat una Jornada interdiocesana amb els preveres 
i diaques de les deu diòcesis catalanes, a Vic, presidits pel cardenal Beniamino Stella, 
Prefecte de la Congregació per al Clergat. Hi han assistit l’arquebisbe de Tarragona i 
president de la CET, Jaume Pujol; el bisbe de Vic, Romà Casanova; l’arquebisbe de 
Barcelona i vicepresident de la CET, Joan Josep Omella; l’arquebisbe-bisbe d’Urgell i 
secretari de la CET, Joan-Enric Vives; el bisbe de Girona, Francesc Pardo; el bisbe de 
Lleida, Salvador Giménez; el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés; el bisbe de 
Solsona, Xavier Novell; el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz; el bisbe de Tortosa, Enric 
Benavent; l’arquebisbe emèrit de Barcelona, cardenal Lluís Martínez Sistach, els bisbes 
auxiliars de Barcelona i Terrassa, Sebastià Taltavull i Salvador Cristau; i els bisbes 
emèrits de Girona, Jaume Camprodon i Carles Soler Perdigó i el bisbe emèrit de Solsona, 
Jaume Traserra; l’abat de Poblet, Octavi Vilà i el prior de Montserrat, Ignasi M. Fossas, i 
més de quatre-cents cinquanta preveres i diaques. 

El primer acte de la Jornada s’ha celebrat al teatre l’Atlàntida. El bisbe de Vic ha saludat 
els presents i ha dirigit la pregària de tèrcia; tot seguit, l’arquebisbe de Tarragona ha 
pronunciat unes paraules de salutació, lloant la figura del Venerable Dr. Torras i Bages, 
del qual ha dit que forma part del repertori de santedat de l’Església a Catalunya; així 
mateix, ha subratllat que aquesta trobada interdiocesana del clergat català s’emmarca en 
l’Any Jubilar de la Misericòrdia convocat pel Papa Francesc. S’ha estrenat després un 
vídeo biogràfic sobre Torras i Bages. 

L’arquebisbe de Barcelona ha presentat el cardenal Beniamino Stella, que havia estat 
nunci apostòlic a Cuba i Colòmbia, abans que el Papa Francesc li encarregués la 
Congregació per al Clergat. El cardenal Stella, tot fent-se ressò de les catequesis i les 
homilies del Papa, ha subratllat la importància dels preveres com a anunciadors de la 
misericòrdia de Déu, recordant la bellesa del seu primer encontre amb Jesús, que ha estat 
misericordiós amb ells i els ha escollit perquè, al seu torn, siguin missatgers d’aquesta 

Trobada del clergat català a Vic 
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misericòrdia, en el servei ministerial de cada dia i molt especialment en la celebració del 
sagrament de la reconciliació. El cardenal ha dit també que la misericòrdia de Déu s’ha 
d’anunciar explícitament en les homilies, en la catequesi, a l’escola, en els mitjans de 
comunicació i en la pròpia vida. I així mateix ha exalçat la fraternitat, que s’origina en els 
sagraments, com a signe 
creïble de comunió entre 
nosaltres i d’anunci de 
l’amor i la misericòrdia 
inexhauribles de Déu. 

L’Eucaristia s’ha celebrat 
a la catedral de sant 
Pere, presidida també pel 
cardenal Stella i 
concelebrada pels 
assistents a la jornada. 
En la salutació inicial, el 
bisbe de Vic ha dit que el 
Dr. Torras i Bages és un 
exemple de comunió amb 
el Papa, de la romanitat 
que sempre ha expressat 
l’Església a Catalunya, i que la presència conjunta de l’episcopat català en l’acte d’avui és 
un reconeixement al seu servei heroic a l’Església, a la seva gran generositat amb els 
necessitats i a la capacitat de diàleg amb la cultura del seu temps. Mons. Casanova ha 
afirmat també que la fama de santedat del bisbe Torras continua viva i ha expressat el 
desig que ben aviat pugui ser canonitzat. En l’homilia, el cardenal Stella ha ponderat el 
servei generós que bisbes, preveres i diaques fan al poble de Déu amb l’anunci de 
l’Evangeli, la celebració dels sagraments i la pràctica de la caritat i de les obres de 

misericòrdia i els ha animat a vèncer rutines i 
debilitats per ser signe cada dia més lluminós de la 
presència del Senyor entre nosaltres. 

La Jornada ha conclòs amb el dinar de germanor 
dels participants al Recinte Firal El Sucre. Aquesta 
trobada d’avui del clergat català s’ha celebrat en 
continuïtat amb d’altres, també convocades pels 
bisbes de la CET: l’any 2013, a Poblet, amb motiu de 
l’Any de la Fe; l’any 2010, a Mataró, amb motiu de 
l’Any Jubilar de Sant Joan Maria Vianney i de la 
beatificació del Dr. Josep Samsó; la del 2009, a 
Tarragona, coincidint amb els 1.750 anys del martiri 
del bisbe Fructuós i els diaques Auguri i Eulogi; el 
2002, a Vic, coincidint amb l’any dedicat a Mn. Cinto 
Verdaguer; el 2000, a Montserrat, amb motiu del 
Jubileu de l’Any Sant;  el 1996, també a Montserrat, 
amb motiu del 150 aniversari del naixement del Dr. 
Torras i Bages i com a acció de gràcies per la 
celebració del Concili Provincial Tarraconense i el 
1992, a Poblet, en el IX Centenari de la restauració 
de la Seu de Tarragona.          

 Font: Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya 
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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 
RECÉS 
Recés silenci contemplatiu 
acompanyat de Lídia i Esteve 
dies: divendres 6 a diumenge 8 de maig 
 
 CONFERÈNCIA 
Ramon Llull avui 
amb Pere Villalba,  
professor de filologia de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 
dia: diumenge 8 de maig 
hora: 6 de la tarda 
 
VETLLA 
Vetlla de Pentecosta 
dia: dissabte 14 de maig 
hora: 7 de la tarda 
 
TALLER DE CAL·LIGRAFIA 
Iniciació a la lletra itàlica 
amb Conxa Adell i Cardellach 
dia: dissabte 21 de maig 
hora: tot el dia 
 
Us recordem que el diumenge vinent... 

CONCERT 
Cor Lerània 
obres de Britten, Hasselman i Brahms  
director: Jordi Noguera 
acompanyats d'una arpa i dues trompes 

dia: diumenge 24 d'abril, a les 6  
 
I també RECÉS D'ESTIU A LA CIUTAT 
Un temps per a cada cosa 
(resseguint el llibre de Cohèlet o Eclesiastès) 
amb Conxa Adell i Cardellach 
dies: dilluns 25 al dissasbte 30 de juliol 
 
Més informació 
www.benedictinessantperepuelles.cat 
 

 PLATAFORMA AMB ELS IMMIGRANTS 

10 aniversari: “Era foraster i em vau acollir” 
Dijous, 21 d’abril, a les 18,30 h. a l’església del Pi (plaça del Pi, 7, Barcelona). 
Una celebració especial. 

Actes, cursos, activitats… 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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CASA D’ESPIRITUALITAT DEL MIRACLE (SOLSONÈS) 

 
La Casa d’Espiritualitat del Miracle (Solsonès) proposa unes 
sessions dirigides pel Dr. Albert Soler, del 6 al 8 de maig, per 
aprofundir en la figura de Llull 

 
El Miracle potencia la seva oferta de reflexió, de diàleg i de creixement amb dues 

noves activitats de cap de setmana 
 

Els visionaris de l’Apocalipsi, taller per descobrir els arquetipus psicològics 
que contenen les imatges dels llibres apocalíptics, amb els PP Ramon Ribera-

Mariné i Antoni Pou, del 22 al 24 d’abril 
 
Montserrat, abril de 2016. La Casa 
d’Espiritualitat del Miracle (Solsonès) 
ofereix, els caps de setmana del 22 al 24 
d’abril i del 6 al 8 de maig, dos tallers de 
temàtica diferent. D’una banda, els PP 
Ramon Ribera-Mariné i Antoni Pou, 
monjos de Montserrat, dirigiran l’activitat 
Vorejant l’ànima humana... Bíblia i 
Psicologia II, que estarà dedicada a Els 
visionaris de l’Apocalipsi. I els dies 6, 7 i 
8 de maig, el director del Departament de 
Filologia Catalana de la Universitat de 
Barcelona, Dr. Albert Soler impartirà unes 
sessions sobre alguns elements del nou 
marc conceptual i simbòlic que 
desenvolupa Ramon Llull per mostrar la 
potència innovadora de les seves 
propostes: Ramon Llull, creativitat, 
coneixement i espiritualitat des de la 
perifèria. 
 
A Vorejant l’ànima humana... Bíblia i 
Psicologia II: Els visionaris de 
l’Apocalipsi, del 22 al 24 d’abril, 
s’alternaran conferències amb tallers –de 
lectura, de Bíblia i un cinefòrum-. La 
primera ponència, que impartirà el P. 
Antoni Pou, porta per títol Lectura 
psicològica d’imatges de l’Apocalipsi de 
Joan a partir d’il·lustracions de còdexs 

medieval; la segona que pronunciarà es titula L’arquetipus apocalíptic en alguns somnis 
individuals. La tercera anirà a càrrec del P. Ramon Ribera-Mariné: Claus de lectura per 
entendre l’apocalíptica en la Bíblia; mentre que la darrera serà: Anàlisi d’alguns fragments 
apocalíptics. 
 
Les imatges aparentment surrealistes i oníriques dels llibres apocalíptics cobren significat 
existencial no només a partir del que ens diu l’exegesi narrativa moderna, sinó també 
sabent descobrir els arquetipus psicològics que contenen. 
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D’altra banda, al taller Entorn de la Bassa d’Òria, el cap de setmana del 6 al 8 de maig, 
estarà dedicat a Ramon Llull, de qui enguany celebrem el setè centenari de la seva mort. 
Llull, que va ser un laic, casat i amb fills, que es va veure abocat a procurar-se una 
formació autodidacta, va desplegar una intensa activitat intel·lectual, missional i política 
sempre des de les perifèries geogràfiques, eclesials i culturals. Aquest fet, però, no el va 
limitar en cap sentit; al contrari, la seva acció i el seu pensament són d’una creativitat 
desbordant i il·limitada, sempre a la recerca de noves maneres de fer possible la 
comunicació de la veritat entre les persones. 

Les sessions, que impartiran Albert Soler, doctor en Filologia Catalana, director d’aquest 
Departament de la UB i especialista en Ramon Llull i Arnau de Vilanova, i Francesc 
Tous, doctorant sobre l’obra de Ramon Llull, autor de diverses publicacions 
especialitzades, se centraran en la figura de Llull; l’himne de l’alegria lul·lià –o com atrevir-
se a llegir en català antic-; persuadir des de les perifèries eclesials i intel·lectuals: el Llibre 
del gentil e dels tres savis; acció i contemplació segons Ramon Llull; i dramatització del 
Llibre de les bèsties: una faula sobre el cantó fosc de la política. 
 
La informació ampliada de les dues activitats es pot trobar al web 
www.santuarielmiracle.com o a través dels telèfons 973 48 00 02 / 649 46 58 14. 
 
La Casa d’Espiritualitat del Miracle està situada a 14 quilòmetres de Solsona. En ella es 
realitzen tota mena d’activitats espirituals, des dels exercicis d’una setmana a tallers de 
nous formats entorn de la psicologia o la natura, la fotografia o l’ikebana -l’art floral 
japonès-. L’objectiu és aprendre a tenir un ull contemplatiu de la realitat. L’indret és plàcid 
i silenciós; està situat en una petita elevació d’una planura d’amplis horitzons, enmig de 
camps de cereals i bosc. 

http://www.santuarielmiracle.com/
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FACULTAT ANTONI GAUDÍ: SIMPOSI INTERNACIONAL 
 

Simposi Internacional: La 
dualitat de baptisteris en les 
ciutats episcopals del 
cristianisme tardoantic 
 
Facultat Antoni Gaudí | 
Ateneu Universitari Sant 
Pacià 
 
Barcelona, 26-27 de maig 
2016 
 

 
 

 XVIIIè Simposi de la Fundació Claret: «CATALUNYA ACONFESSIONAL O LAICA?. 
La regulació jurídica del fet religiós i les diverses confessions» 

L’actual Parlament de Catalunya ha 
creat la Comissió Parlamentària del 
procés constituent, que durant els 
propers mesos invitarà les diverses 
entitats i institucions i els ciutadans en 
general a fer aportacions a la futura 
constitució catalana. 

Com a Fundació Claret, en aquest 
Simposi, no prejutgem ni volem 

defensar cap opció política determinada. Amb tot, ens sembla que no podem restar aliens 
a un debat que implicarà un nombre molt significatiu de ciutadans i d’institucions del 
nostre País: les aportacions sobre una constitució catalana. Més enllà que el procés per a 
la independència avanci molt, poc o gens, volem oferir un debat que ajudi a situar-se en 
les diverses lectures de la laïcitat i els models jurídics que se’n deriven respecte al fet 
religiós i a la relació d’un estat respecte a les diverses confessions religioses i les seves 
iniciatives educatives, socials, espirituals, etc. 

Pel que fa a l’Església catòlica en concret, cal tenir en compte, a més, que diversos partits 
de l’Estat Espanyol, fa temps 
que expressen la seva intenció 
de modificar o fins suprimir els 
acords amb la Santa Seu. Per 
tant es tracta d’un debat 
important i de fons que afecta 
diversos àmbits de la projecció 
pública de les esglésies i grups 
religiosos. 

La Fundació Claret, en 
col·laboració amb Justícia i Pau i grup Sant Jordi, s’ha proposat d’afrontar aquest debat 
amb una actitud receptiva i dialogant envers les diverses opcions, però aportant-hi alguns 
plantejaments que ens semblen importants des d’un cristianisme obert i conciliar. 

Per a més informació premeu l’enllaç. 

XVIIIè Simposi: “Catalunya: aconfessional o laica?” 

http://www.fundacioclaret.org/xvi-simposi/
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Que no es perdi cap alumne que en primera opció ha demanat una escola cristiana! 
Dijous passat finalitzà el període de preinscripció del segon cicle d’educació infantil i dels 
ensenyaments obligatoris. No ha estat aquest un procés fàcil, com ja es preveia. La 
davallada demogràfica ha marcat els primers resultats obtinguts, al qual cal sumar els 
llargs i intensos moviments en contra de l’escola concertada. En aquests moments, cada 
escola ja coneix quina és la demanda que ha estat capaç de generar. Però tenim ara una 
altra tasca importantíssima: consolidar les segones opcions d’aquelles famílies que no  
han obtingut plaça en la primera. El moment és complex i possiblement el marge 
d’actuació no serà gaire ampli, 
atesa precisament l’escassedat de 
la demanda. Però tot i la possible 
pèrdua d’unitats en alguns centres, 
a d’altres escoles cristianes hi 
haurà famílies que no podran 
acabar-hi matriculant llurs fills 
perquè la demanda haurà superat  
l’oferta. Remarquem la importància 
de no demanar increments de ràtio 
en cursos inicials, molt 
especialment al P3 i al 1r d’ESO, 
sense conèixer la situació de les escoles cristianes del mateix àmbit d’influència. Hem de 
recordar que, actualment, no és vigent la possibilitat de l’increment de les ràtios fins al 
20% que preveia el Real Decret-Llei 14/2012. També ara és fonamental el paper que han 
de jugar les escoles que tenen excés de demanda a l’hora d’orientar les famílies que es 
troben en aquesta situació d’escreix vers les escoles cristianes de l’entorn, respectant, si 
és el cas, les segones opcions indicades a les sol·licituds. Aquestes escoles faran be 
d’indicar a les famílies que no hagin expressat cap altre centre que sempre s’ha de 
respectar la seva opció d’escola manifestada, de manera que poden derivar les seves 
passes cap a les escoles cristianes de l’entorn. No deixem tota la feina a les comissions 
de garanties. Interessem-nos per la situació de les escoles cristianes del nostre voltant, si 
hi tindran vacants o no; informem-ne les famílies i confirmem-los el seu dret a escolaritzar-
se en una altra escola cristiana. És un acte de solidaritat ben senzill i fàcil. Alhora, la 
preocupació i l’atenció a aquestes famílies que no entren en primera opció al nostre centre 
també repercuteix en la nostra bona imatge com a escola. Per contribuir a un primer 
objectiu –perdre el mínim d’unitats de P3-, és important aquest segon: que el col·lectiu de 
l’Escola Cristiana no perdi cap alumne que demani un centre d’aquestes característiques 
en primera opció! Tots podem contribuir-hi. Encara que les circumstàncies ens portin de 
vegades a competir entre nosaltres, també hi ha molt d’espai per a la cooperació entre les 
escoles cristianes en benefici de totes i sense renunciar als legítims interessos particulars 
de cada institució.  
 
Campanya Tria Escola Cristiana  
Segona etapa: l’educació postobligatòria. Actualització de dades  
Pel que fa a la campanya, un cop tancada la corresponent a les etapes obligatòries, ara 
cal seguir treballant pel batxillerat i els cicles formatius. La campanya conjunta no està 
centrada en aquestes etapes, però també s’hi fa incidència i es col·labora en la difusió 
que en fan les escoles. La propera setmana rebreu informació concreta sobre aquesta 
segona etapa de la campanya, però a hores d’ara és important l’actualització de dades 
relatives a l’oferta formativa de la Formació Professional per al proper curs per tal 
d’incorporar-les al cercador www.triaescolacristiana.cat, que evidentment seguirà actiu. A 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 594 / 18.04.2016 
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la plana web de l’Escola Cristiana teniu a la vostra disposició un enllaç perquè actualitzeu 
l’oferta formativa de les escoles en l’etapa de Formació Professional. Per tal que la 
informació sigui el més completa possible, i en la línia del curs anterior, caldrà que, a més 
de seleccionar els cicles formatius, seleccioneu també si el cicle és o no concertat, si el 
feu en dual i la modalitat en què l’impartiu (presencial o semipresencial o a distància). 
Cada cicle es validarà individualment activant la tecla “Afegir CF”. També s’hi han inclòs 
els diferents PFI (Programes de Formació i Inserció). Com a darrer pas, caldrà enviar el 
formulari perquè la informació sigui actualitzada. El termini d’actualització de les dades 
finalitzarà el dia 27 d’abril. Us adjuntem el model de qüestionari d’actualització, que us pot 
servir com a tutorial 
 
 
 

  

 Un 15% dels catalans segueix tradicions religioses diferents a la catòlica. Ja és habitual 
tenir amics, veïns o companys de feina d'altres nacionalitats i, també, d'altres religions. 
Aquesta diversitat ha provocat que apareguin els anomenats matrimonis mixtos, la unió 
sentimental entre persones de diferents confessions. “Signes dels temps” entrevista 
Ahmed Benallal i Jordi Giró, membres del GRIC Barcelona i autors del llibre “Les parelles 
mixtes islamocristianes”. 
 
Altres temes: 
- 30 anys del Concurs Bíblic. Conversa amb Antoni Comas, president de la Federació de 
Cristians de Catalunya. 
- Reportatge sobre ÀnimaNova, un projecte d’evangelització que ofereix tallers, 
convivències i recessos a grups, escoles i parròquies.. 

 
Data: 24 d’abril de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 
 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 

Signes dels temps a TV3 : « Parelles islamocristianes » 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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2016 ABRIL  
23 ds Festa de Sant Jordi 

25 dl CEVRE: formació inicial 

27 dc Festa de la Mare de Déu de Montserrat 

30 ds CONFER: reunió de regionals i diocesanes a Madrid 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 
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