
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 13 de desembre de 2012                                                                 ANY V. núm.      

La vida religiosa no fa parèntesi 
 

► Gna. M. do Carmo, superiora provincial de les Missioneres de la Caritat a Europa 
occidental 
 
► L’escola cristiana, de nou en defensa de la immersió lingüística 
 
► El P. Bonifacio Fernández, cmf, aprofundeix sobre el tema de la fe 
 
► Mª Narcisa Fiol, provincial d’Europa de les Vedrunes: Vida religiosa enmig de la 
crisi. Demano la paraula! 
 
► P. Lluc Torcal, prior de Poblet: “És un orgue inèdit al nostre país” 
 
► Al Nadal, no retallis l’Esperança! 
 
► Parlem amb el P. Joaquín Millán, autor del llibre Pedro Nolasco, el otro Redentor 
 
► El P. Jordi-Agustí Piqué, nou president del Pontifici Institut Litúrgic de Roma 
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La Fundació Claret amb la col·laboració de l’URC, Unió de Religiosos de Catalunya, us 
conviden a la conferència 
 
Data Dijous 13 de desembre de 2012 
Hora 19 hores 
Lloc Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret ● Barcelona 
Ponent P. Josep M. Abella 
Tema La nova evangelització, temps de conversió per a l’Església, temps d’esperança 

per al món 
Entrada Lliure 

 
P. JOSEP M. ABELLA 
Superior general dels Missioners Claretians i vicepresident de la 
Unió de Superiors Majors (USG). 
El Pare Josep Abella, pare sinodal del Sínode sobre la Nova 
Evangelització que va tenir lloc a Roma del 7 al 28 d’octubre 
passat, ens proposa en la seva conferència un breu itinerari a 
través del Sínode. El P. Abella hi participà com a representant de la 
organització mundial de Congregacions religioses, la Unió de 
Superiors Generals. En la mateixa qualitat, el P. Abella ja va ser 
pare sinodal en el Sínode dedicat a l’Eucaristia (2005) i en el de la 
Paraula de Déu (2008). 

 

 

 
 

Gna. M. do Carmo, superiora provincial de les Missioneres de la Caritat a Europa 
occidental 
 
Samuel Gutiérrez | Catalunya Cristiana | 9 desembre 2012 

Com el llevat enmig de la massa, immerses en els racons més foscos i pobres de la societat, 
les Missioneres de la Caritat es mantenen fidels al carisma rebut per la Mare Teresa de 
Calcuta. El seu testimoni avui vol ser el de l’amor en l’acció, el de la caritat que tot ho 
suporta, amb un esperit de sacrifici i pobresa radicals. Així ho va expresar recentment a Sant 
Cugat la Gna. M. do Carmo, m.c., superiora provincial de les Missioneres de la Caritat a 
Europa occidental, convidada com a ponent per les diòcesis de Terrassa a les I Jornades 
Transmet. 
 
La mare Mary Prema, actual superiora general de les Missioneres de la Caritat, ha 
assistit recentment al Sínode de Bisbes com a observadora. Què se senten cridades a 
aportar les germanes en el marc de la nova evangelització? 

Conferència del P. Josep Maria Abella, superior general dels Missioners 
Claretians i vicepresident de la Unió de Superiors Majors (USG) 

 

“Per a la Mare Teresa, servir els pobres sempre era tocar Jesús” 
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Ens sentim cridades a viure la fe expresada en la caritat. La nostra manera de viure i ser al 
món és estar al Server dels més pobres entre els pobres, en fidelitat al que el Sant Pare i 
l’Església ens demana. En la nostra vida, la fe no és només allò en què creiem, sinó que és 
també la manera com ho vivim. És el que mirem de fer: viure el nostre carisma, el nostre lloc 
en l’Església, amb fidelitat a Déu. 
 
Què té el seu carisma que és tan atraient? 
És veritat que des del començament de les obres de caritat de la Mare Teresa la gent s’ha 
sentit atreta i ha volgut conèixer la Mare. Però també ha volgut compartir el seu treball a 
Calcuta i arreu del món. La mateixa Mare Teresa, en tota la seva humilitat, explicava algunes 
anècdotes de persones que anaven a veure-la per compartir el seu treball, atretes, moltes 
vegades sense adonarse’n, per la font d’aquest amor meravellós. Una d’elles que va anar a 
visitar Khalighat, el lloc dels moribunds, va sortir d’allà dient: "Hi vaig anar sense Déu i ara 
me’n torno amb Déu." 
 
Entre els seus voluntaris de les Missioneres, però, també hi ha molts no creients i 
fidels d’altres religions. Per què hi van? 
Perquè volen servir Déu a la seva manera i han trobat que mitjançant el sacrifici i la pregària 
no ho poden fer. I vénen a donar-se als més pobres d’entre els pobres, sobretot a l’Índia, on 
tocar els moribunds és una cosa impensable. Hi ha joves que vénen i simplement donen de 

menjar Jesús en el 
famolenc, el vesteixen en el 
nu i el cuiden en el malalt i 
en l’empresonat. Perquè a 
la nostra congregació 
només fem aquestes 
tasques senzilles.  
 
Tasques senzilles, però 
fetes “amb l’amor més 
gran”, com demanava la 
Mare Teresa.  
Per a la Mare Teresa, servir 
els pobres sempre era tocar 
Jesús. Per això no va cridar 
mai els altres a fer treball 
social, mai no va cercar 

l’eficàcia ni l’èxit. A una de les seves primeres col·laboradores a Anglaterra li va dir que no 
cercava gent que li pogués donar diners o ajuda material, sinó persones que volguessin 
oferir el do més preuat de tots: ells mateixos. 
 
Quina importància té l’esperit de sacrifici i de pobresa en les seves vides? 
La Mare Teresa ens deia amb molta senzillesa que el sacrifici és la sal de la nostra vida, de 
la nostra congregació. I sense sal, sense sacrifici, la nostra vida no té gust. És cert que el 
món d’avui no vol sacrificis, per això també li costa entendre l’esperit que la Mare ens va 
deixar. No podem entendre els pobres si nosaltres mateixos no patim, no vivim un esperit de 
sacrifici i de pobresa. Alhora, la pobresa no només ens fa igual als pobres, sinó que ens 
ensenya a confiar completament en Jesús. 
 
D’on treia aquella petita dona tota la força que va desplegar durant la seva vida? 
La Mare Teresa, sempre que podia, compartia amb la gent el seu treball amb alegria i 
senzillesa, revelant la força interior que el motivava. Ella ens deia: “No podem fer el que fem 
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sense pregària. La pregària és la veritable vida d’unió amb Jesús. El fruit de la pregària és la 
fe. El fruit de la fe és l’amor. El fruit de l’amor és el servei i, per tant, per a vosaltres i per a mi 
la pregària és tan necessària com respirar, com la sang per al cos, com tot allò que ens 
manté vius. Penso que si les postres vides no estan veritablement entrellaçades amb 
l’eucaristia no podem estimar-lo amb un amor total. Per poder veure Jesús en els pobres, en 
els nens als quals ensenyem, en les persones amb les quals ens trobem, necessitem un cor 
pur, un cor lliure. Aquesta és la raó per la 
qual optem per ser pobres, per poder-nos 
sentir lliures i obtenir un cor pur. Perquè 
només un cor pur pot veure Déu." 
 
Les cartes privades de la Mare Teresa, 
publicades després de la seva mort, ens 
han descobert una vida privada interior 
del tot inesperada.  
En realitat coneixíem molt poc la profunditat 
de la fe de la Mare Teresa, de la seva vida 
interior en la foscor i el dolor. La Mare va 
protegir bé aquest santuari interior, en el qual l’experiència de la dolorosa set de Jesús la va 
identificar tan íntimament amb aquell que la va cridar a servir-lo en els més pobres entre els 
pobres. La foscor de la fe que va experimentar fins al final de la seva vida va fer que es 
convertís en icona vivent de la fe de Jesús, del seu anhel d’estimar i de ser estimat. Déu va 
endinsar la Mare en aquesta tremenda experiència d’absència de Déu, que és el que és el 
pecat, per permetre que compartís la seva obra de redempció. 

Els mitjans de comunicació van donar a conèixer al món el rostre 
radiant de la Mare Teresa, sempre somrient, les seves mans unides 
en pregària o en acció servint els pobres: una icona de la caritat. Les 
cartes privades revelen que darrere del seu somriure radiant 
s’amagava una lluita interior amb el seu espòs crucificat. 
 
Fins i tot va arribar a afirmar que no tenia fe. 
És veritat que la Mare Teresa va dir que no tenia fe. No obstant això, 
va continuar parlant íntimament amb Jesús i volent donar-li’hi tot, 
mantenint la promesa deno negar-li mai res. La Mare va escriure: 
“Jesús, escolta la meva pregària. Si això et complau, si el meu dolor i 
el meu patiment, la meva foscor i la meva separació, et donen una 
gota de consol, Jesús meu, fes amb mi el que vulguis el temps que 

tu vulguis, sense una sola mirada cap als meus sentiments i el meu dolor. Jesús, et 
pertanyo. 
Imprimeix en la meva ànima i en la meva vida els patiments del teu cor. No et preocupis pels 
meus sentiments. No et preocupis ni tan sols pel meu dolor. 
Si la meva separació de tu porta els altres a tu, i en el seu amor i companyia, trobes alegria i 
plaer, llavors Jesús estic disposada amb tot el meu cor a patir tot el que pateixo, no només 
ara, sinó per tota l’eternitat, si això fos possible. 
La teva felicitat és l’únic que vull. Per la resta, si us plau, no et molestis, fins i tot si veus que 
em desmaio de dolor. És la meva voluntat. Vull sadollar la teva set amb cada gota de sang 
que puguis trobar en mi.” 
 
Les seves paraules i la seva experiencia són d’una cruesa corprenedora. Com ho va 
poder suportar? 
En aquesta experiència de foscor i d’absència de consol sensible, la fe de la Mare Teresa va 
créixer cada vegada més forta i profunda. És possible veure en la Mare, en compartir la fe de 

“La foscor de la fe 
que la Mare 
Teresa 
va experimentar 
fins al final de la 
seva vida va fer 
que es convertís 
en icona vivent de 
la fe de Jesús, del 
seu anhel 
d’estimar 
i ser estimat” 
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Jesús, la font del seu amor en acció, la seva facilitat tremenda per estimar cadascú amb un 
amor personal, com Déu ens va estimar. El 1961 va escriure al seu director espiritual: “Quan 
el dolor d’aquest anhel és tan gran, simplement desitjo i desitjo Déu. I és quan sento que Ell 
no m’estima, que no hi és. En algun lloc en la profunditat del meu cor, però, aquest anhel de 
Déu continua obrint-se pas en la foscor. Quan estic fora en la feina, o quan estic ocupada en 
trobar la gent, hi ha una presència d’algú vivint molt a prop, en mi.” La força de la fe de la 
Mare ve de la força del seu amor. 
Un amor que aquella prova no pot destruir. Al contrari, l’augmentava. És per això que podem 
entendre les paraules que a la Mare Teresa li agradava dir: “Estima fins que et faci mal.” 

 

 
 
L’Escola Cristiana de Catalunya, en defensa del català i la immersió lingüística  

Davant del tractament que dóna a les llengües el nou esborrany de l’avantprojecte de ley 
orgánica para la mejora de la calidad educativa (versió 2 03/12/2012), la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya manifesta el seu total suport a l’actual model lingüístic de 
l’escola a Catalunya, basat en la immersió lingüística.  

La immersió lingüística en català, que fa anys que es practica a les escoles catalanes, ha 
permès evitar la segregació escolar, ha estat un factor de cohesió social i no ha generat 
cap perjudici en l’aprenentatge de l’alumnat, ja que permet assolir nivells satisfactoris 
en el coneixement, tant del català com del castellà, plenament homologables als d‘altres 
territoris de l’Estat espanyol.  

Amb aquest posicionament, l’Escola Cristiana no fa sinó actuar amb fidelitat als seus 
principis i defensar per al nostre país una escola catalana en llengua i continguts.  

Tal com recull el magisteri dels nostres bisbes a Arrels Cristianes de Catalunya, reafirmat 
aviat farà dos anys en el document 
Al servei del nostre poble, “la 
cultura catalana té, sobretot, la 
seva expressió i la principal senya 
d’identitat —bé que no l’única— en 
la llengua que li és pròpia i que 
comparteix amb altres comunitats 
germanes”.  

En aquest mateix document, i en 
relació a la nostra llengua, s’al·ludia 
a un temps que crèiem superat: 
Avui, després d’una època de 
bandejament, torna a ser llengua 
oficial i el seu ús en la nostra 
societat entra en via de 

normalització, per tal de recuperar el temps perdut i assolir els nivells d’utilització que escau 
a la llengua pròpia d’un país. Els bisbes comprovem amb goig aquesta realitat i volem 
contribuir a l’esforç general de la societat, per tal que la llengua de Ramon Llull i de 
Jacint Verdaguer assoleixi la plena recuperació.  

Ara, doncs, enmig d’aquest procés de recuperació que encara no ha aconseguit restituir del 
tot la plenitud de la nostra llengua, i amb els importants contingents d’immigració estrangera 
arribats, no podem afluixar en aquest esforç ni fer marxa enrera en la presència del 
català a l’escola ni el model d’immersió lingüística, que són les principals eines de 
normalització de la llengua.  

L’escola cristiana, de nou en defensa de la immersió lingüística 
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Seria un greu error prescindir d’aquest model educatiu, reeixit pedagògicament i 
social. Per això, des de l’Escola Cristiana ens unim a les iniciatives que des del govern i des 
de la societat s’emprenguin en la seva defensa.  

Barcelona, 4 de desembre de 2012 
 

 
 

 

La Jornada de Formació Permanent amb el P. Bonifacio Fernández, claretià, director de 
l’Institut Teològic de Vida Religiosa a Madrid, amb nodrida assistència de públic, ha tractat 
sobre Creure per veure. Heus ací una part de la seva intervenció. 
 

CREER ES… 
 

Creer es… 
Con motivo del Año de la Fe se nos brinda la oportunidad de reflexionar  sobre esta 
dimensión de nuestra vida. Y, al mismo tiempo, de evaluar su realización en nosotros para 
descubrir que se trata de una actitud llena de posibilidades y siempre susceptible de un 
crecimiento ulterior (Mt  8,10+). 
 

0. Introducción 
- Hay una vinculación estrecha entre tres referencias de la fe: fe en mí mismo, fe en la 

otra persona, fe en Dios, el totalmente otro, de muchos nombres. 
- La fe pertenece a la vida humana. Nuestra vida está asentada sobre creencias. Unas 

creencias son irracionales no se pueden realizar, producen frustración y hay que 
liberarse de ellas; hay otras 
creencias sobre nosotros mismos, 
sobre la vida, sobre el  
funcionamiento de la sociedad que 
damos por supuesto. 

- Ello quiere decir que no es correcta 
de suyo la contraposición entre 
creyentes y no creyentes. Todas las 
personas viven la fe, creen en algo, 
en alguien. La diferencia reside en 
el contenido de las diversas formas 
de fe. 
 

1. Ver 
Creer para ver. La fe renueva la visión. El 
ciego de Jericó creyó en Jesús, se acercó 
a él y le pidió: “Maestro que vea otra vez”. 
Y se obró el milagro de la curación y de la 
iluminación. En el salmo 145 rezamos y 
confesamos una y otra vez que “el Señor 
abre los ojos al ciego”. 
La fe no es ciega. La fe es luz, visión, 
iluminación. El NT habla de esta 
iluminación del Espíritu. También se refiere 
a la atracción divina que Dios ejerce sobre 
la persona. En el evangelio de Juan, Jesús 

El P. Bonifacio Fernández, cmf, aprofundeix sobre el tema de la fe 
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confiesa: “Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca 
en tinieblas” (Jn 12,46). 
La fe consiste en mirar la vida y la historia a través de los ojos de Dios. Quien cree alarga su 
visión del sentido de la vida; se le obren los ojos a otras dimensiones. Descubre que en la 
vida no están sólo en juego las posibilidades constructivas y destructivas de los seres 
humanos; están también en juego las promesas de Dios. La mirada de la fe se alarga a la 
esperanza. Gracias a la fe, se ve con anticipación lo relativo al futuro que viene. La fe en el 
presente de la vida es apuesta por el futuro de la misma vida. Lo definitivo se nos da ya en lo 
provisional; lo provisional está ya cargado de definitividad. 
La fe percibe el mundo como una historia con sentido, con consistencia y finalidad. El mundo 
es inteligible. No es fruto del azar; no es un destino, sino una historia. Está lleno de belleza y 
armonía. Es la gran aventura de la vida que nace y se expande. 
 “Porque, Señor, yo te he visto 
 y quiero volverte a ver 
 Quiero creer… 
 Tú que diste vista al ciego 
 y a Nicodemo también 
 filtra en mis secas pupilas 
 dos gotas frescas de fe”  
(Himno de laudes, martes, II semana) 
 

2. Saber 
Creer para saber. La fe es fundamentalmente aceptación y asentimiento al Dios vivo que se 
hace encontradizo de múltiples y diferentes maneras; implica un saber acerca del Dios que 
se comunica. La apertura al Dios de la vida implica que sabemos a qué atenernos con 
respecto a Él; que conocemos su revelación, su sueño de amor sobre nosotros, que coincide 
con nuestro más profundo sueño. 
Sabemos que Dios es digno de fe, que Dios es creíble; que nos podemos confiar a Él en la 
vida y en la muerte. Te creo a ti, Dios mío; te creo aun cuando no acabe de entender tus 
palabras, ni tus silencios ni tus planes. 
Sabemos que Dios habla y se comunica, que su palabra es autocreíble. Ponemos la 
confianza de nuestra vida en Él. Creemos a Dios (credere Deo). Y es posible hacerlo gracias 
a una palabra interior, una llamada. Y gracias a la Palabra exterior de la revelación. 
En consecuencia, el discípulo y seguidor de Jesús no solo tiene que ser creyente, tiene que 
ser creíble; testigo de una fe adulta, ilustrada y crítica. El capítulo 11 de la carta a los 
Hebreos transmite el relato sobre estos héroes de la fe en la historia bíblica. 

 

 
 

3. Pertenecer 
Creer es pertenecer a una comunidad de creyentes. La fe cristiana no se la inventa uno; la 
hemos recibido por la luz del Espíritu a través de mediaciones humanas. Nos la han 
trasmitido unas personas concretas; en realidad, Iglesia de Jesús mediante nuestros padres, 
catequistas, sacerdotes… Un día pidieron por nosotros ser admitidos al bautismo; y, al 
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mismo tiempo, en la comunidad de fe, que es la Iglesia. Es la Iglesia la que trasmite la que 
vive, celebra y trasmite la fe. En el catecumenado de adultos se pregunta al candidato: ¿qué 
pides a la Iglesia de Dios? Y el candidato responde: la fe… Al candidato al bautismo se le 
entrega el credo, y en su momento el candidato lo devuelve en forma de profesión de la fe. 
El don de la fe se trasmite por las mediaciones, por la Iglesia. 
En cambio, actualmente está muy extendida la actitud de “creer sin pertenecer”; ello significa 
creer sin frecuentar la comunidad, vivir la fe como algo individual y privado. Pero la fe 
cristiana no se sostiene sin la pertenencia a una comunidad de vida, de fe y esperanza. 
La comunidad es una defensa frente a la credulidad. Las personas que se desconectan de la 
religiosidad organizada en busca de mayor libertad, espontaneidad y coherencia suelen 
terminar en la credulidad. La religiosidad a la intemperie suele degenerar. “Sacerdote 
menos- pitonisa más”. 
 

4. Nacer 
Creer es nacer de nuevo. La fe es fecunda y aporta una nueva vida. Y esto en un doble 
sentido: una nueva vida para el creyente y una nueva vida que necesita ser cuidada como el 

niño que nace. La fe necesita cultivo y da a 
luz a la persona que cree. La fe hace nacer 
nuevas visiones y nuevos sueños; la fe es un 
nuevo nacimiento; nacimiento a la esperanza 
de la resurrección. La fe  percibe de 
dimensión de la belleza; por eso es creadora 
de cultura. La actitud de fe se expresa en 
múltiples lenguajes: la oración, la enseñanza, 
la reflexión, la música, la escultura… La figura 
de Nicodemo en el evangelio de Juan 
simboliza bien esta necesidad de nacer de 
nuevo que es la fe en Jesucristo. 
La fe es un don de Dios y una llamada a 
nuestra libertad. La fe es aceptación del don: 

don y opción. En cuanto invitación y llamada, se acepta libre y personalmente. Hoy menos 
que nunca no podemos contentarnos con una fe sociológica o una fe aprendida. La fe no se 
puede imponer. 
 

5. Crecer 
Creer es crecer. Creer en una actitud dinámica, en emprender un camino, es comenzar una 
búsqueda. Al ponerse en camino la fe se encuentra expuesta a la tentación. Tiene que 
crecer en el sujeto que la vida. El proceso de crecimiento en la fe incluye también el 
crecimiento personal de los creyentes. En el NT encontramos con frecuencia el reproche 
sobre la falta de fe o la poca fe, hombres de poca fe (Mt 6,30; 8,26; 14,29-31; 16, 6-11). 
La fe es un itinerario vital, es fe vivida: crece con cada uno, es fe probada. La fe moderna 
tiene que pasar por los maestros de la sospecha: Freud, Marx, Nietzsche. Tiene que pasar 
también pro Feuerbach, es decir por el “arroyo de fuego”. 
Un itinerario común de crecimiento en la fe podemos compararlo con una autopista de tres 
carriles: 

- De la superficialidad a la profundidad 
- De la dispersión a la integración: no sólo tener creencias, sino ser creyente 
- De la pasividad a la creatividad 
- Del egoísmo a la oblatividad 
- De la fides quae a la fides qua, es decir, de la ortodoxia a la ortopraxis 
- Del temor (esclavitud) a la confianza y libertad 
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6. Decrecer 
Decrece la idolatría en la medida en que crecen la confianza y el compromiso. La fe hace 
decrecer los miedos que cercan al hombre y lo esclavizan. Decrece el nivel de esclavitud 
interior y brota la liberación con toda su energía. El miedo a no tener bastante, a no poder 
bastante, a no saber bastante, a no disfrutar bastante se atemperan cuando la fe nos coloca 
confiadamente en las manos del Dios amor. La fe muestra su realización radical en la 
crucifixión de Jesús, decrecen todas sus posibilidades históricas, es juzgado y condenado y 
vive desde el reverso de la humanidad su total donación al abrazo del Padre. 
Las comunidades religiosas hoy estamos en tiempos de disminución. Este proceso 
representa una dificultad. Y es llamada a purificar la fe y radicalizar la confianza. 
 

7. Escuchar 
Crear es escuchar. Fides ex audito. La fe nace del mensaje proclamado, acogido, orado, 
celebrado. La fe nutre de la escucha. Los cristianos somos siempre aprendices de cristianos; 
somos discípulos y oyentes de la palabra. El discípulo devora las palabras que encuentra. 
Las palabras son como la miel en los labios. Crecer en la fe y recorrer el itinerario de la fe se 
nutre de la escucha, al menos, a tres  bandas: 

- La palabra de Dios que se encarna en palabra y gramática humana y que necesita 
ser constantemente descifrada para ser entendida. La fe se muestra de la escucha 
de la Palabra de Dios. La actitud de escucha y apertura es imprescindible para 
creer al que se nos revela. 

- Escuchar el latido y los sueños de nuestro corazón, es decir, escrutar las 
aspiraciones, necesidades y deseos del corazón del hombre; tomar conciencia de 
la aspiración a la verdad, a la belleza a la vida en plenitud que llamamos felicidad 
plena. 

- Escuchar la vida con su gama de sentimientos humanos, de acontecimientos, 
huidas y realización de la historia humana. Es en la historia de los hombres donde 
Dios va haciendo su obra de humanización, redención, salvación… 

 
8. Crear 

Quien te cree, te crea. Uno de los mensajes creativos y vitalizadores es éste: yo creo en ti, 
confío en ti. Cuando repasamos la historia de nuestra vida, encontramos que las personas 

que más nos han hecho  ser humanos son 
aquellas que han creído en nosotros y nos lo han 
comunicado. 
La fe como acto fundamental de confianza hace 
ver dimensiones de uno mismo, de los otros y de 
la realidad que sin fe no se veían. La fe es luz que 
busca iluminar, es una mirada peculiar sobre la 
realidad: la mirada del creyente es de asombro, de 
admiración, tiene que ver con la mirada 
estremecida del poeta, se parece a la mirada 
creativa del artista, se asemeja a la mirada 
pensativa e inquisidora del filósofo. La fe trata de 
perforar la realidad inmediata por el camino del 
misterio. La fe suscita posibilidades inusitadas en 
uno mismo. El evangelio nos habla del poder de la 

fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza. Es capaz de mover montañas. Y de 
plantar el  sicómoro en el mar (Lc 17,5-6) (cf. Mc 11,23). Creer es poder; la fe es una energía 
que  hace milagros: tu fe te ha salvado… 
 Recrear la energía y vitalidad de la fe contra el acostumbramiento es una tarea. 
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Como todas las actitudes humanas, también la fe está sometida al acostumbramiento. Hasta 
lo más estremecedor si se repite una y otra vez llega a hacerse rutinario. Lo más santo, 
fascinante y terrible, se puede percibir con un cierto cansancio y aburrimiento. Gracias a la 
promesa de Dios la fe puede renacer como el Ave Fénix, puede renacer de sus cenizas. La 
imagen de Ezequiel sobre el valle de los huesos secos que van siendo revitalizados por la 
palabra y la potencia de Dios es una buena expresión del poder recreador de la fe. El profeta 
Isaías tiene también conciencia del poder recreador de la palabra de Dios: “No recordéis lo 
de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo 
notáis? (Is 43,18-19). 
 

9. Contar 
Creer es contar, narrar. La fe bíblica es una fe histórica y, por ende, narrativa. La experiencia 
de la fe necesita ser contada; necesita un logos y un odos. Se trata de una experiencia 
basada en acontecimientos históricos. Los acontecimientos tienen que ser narrados; la fe 
cristiana tiene estructura narrativa. Tiene que hablar de las maravillas de Dios. En la medida 
en que la revelación cristiana es histórica, la fe tiene como parte integrante la lectura de los 
hechos históricos. La fe cristiana es memorial. Creer es recordar las hazañas del Señor y es 
también narrar esas maravillas a la próxima generación. La fe cristiana da mucho que 
contar.  
Puesto que se trata de una buena noticia, hay que  proclamarla desde las azoteas: “Nada 
hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por 
eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, lo que digáis al oído en el sótano se 
pregonara desde la azotea” (Lc 12,17). 
 

10.  Confesar  
La experiencia de la fe es inseparable del contenido de la fe. Creemos a Dios; esta es la 
dimensión más honda; pero para creer a Dios tenemos que hacerlo teniendo en cuenta lo 
que Dios dice, promete y hace. Creemos a Dios pero aceptando y acogiendo lo que él nos 
dice de sí mismo. Creer es una actitud de confianza, 
apertura, relación, pero es también reconocer lo que Dios 
es, hace, dice en la historia humana… (credere Deum). 
Ser cristiano es seguir a Jesucristo creyendo lo que él 
creyó. Pero más importante todavía que el contenido 
creído es la actitud de creer. Los cristianos seguimos a 
Jesús creyendo  como él confió y creyó en la misión que 
el Padre le confió, viviendo como él vivió, amando como 
él amó. 
La fe implica confesión de fe. Una confesión de fe que es 
testimonial y está fundada. “Mantengamos la confesión 
de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande" 
(Hebr 4,14). La fe necesita confesión especialmente en 
situaciones de dificultad. Precisamente en las situaciones 
en las que aparece la ausencia de Dios, y el poder del 
mal se hace más visible, y parece que el ser humano 
deja de interesarse por Dios porque es un Dios inútil, no 
aporta nada a la vida humana. Los hombres y mujeres 
del AT ya experimentaron repetidamente una tentación 
similar, el escándalo del justo que sufre, sin que Dios 
haga nada aparentemente. La prueba de la fe para los 
hombres del Antiguo Testamento como similar a la que es para nosotros la secularización 
consiste en percibir que Dios está mudo e inactivo, que no habla y que no actúa y que es 
inútil el creer en él y seguir sus mandamientos. La experiencia dice que los que no creen ni 
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cumplen son prósperos. Dios no interviene para impedirlo. Por ejemplo, en Mal 3,13-16: 
“Duras me resultan vuestras palabras -dice Yaveh-. Y todavía decís: ¿Qué hemos dicho 
contra ti? 
-Habéis dicho: cosa vana es servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar su mandamiento con 
andar de duelo ante Yavéh Sebaot? Ahora pues llamamos felices a los arrogantes: aun 
haciendo el mal prosperan y aun tentando a Dios escapan libres. 
Entonces los que temen al Señor se hablaron unos a otros. Y puso atención Yaveh y oyó; y 
se escribió ante él un libro memorial a favor de los que temen a Yaveh y piensan en su 
nombre”. 
Es en esta situación de secularización y silencio de Dios donde estamos llamados hoy a la 
confesión de la fe en el Dios que no dimite de su designio de amor, resulta sorprendente y 
es fuente de gran esperanza. Se convierte en el reconocimiento del poder de la debilidad. Se 
explicita en forma de confianza de que el ser humano sigue teniendo apetito de Dios.  
La confesión del Dios vivo que hace alianza con nosotros implica la confesión del hombre 
como abierto a la plenitud. 
 

11.  Celebrar 
Creer es celebrar. Creer en el Dios vivo es una fiesta. La fe hay que celebrarla con 
manifestación de alegría. La fe nos otorga la verdadera alegría. El acontecimiento de la 
resurrección de Jesús crucificado de entre los muertos es un acontecimiento inagotable. 

Está lleno de futuro. Es una 
bendición para nosotros. La 
vida ha vencido a la muerte; el 
amor es más fuerte que el odio. 
Dios da la razón al crucificado y 
desautoriza a los crucificadores. 
La experiencia de la fe que es 
una fiesta necesita crear su 
propio canto. La fe es creadora 

de cultura; da que pensar, da que hacer; da que disfrutar. El gozo de la fe se expresa en la 
inspiración de la música y el canto. Cada mañana empezamos la oración con la súplica de 
que el Señor abra nuestros labios para la alabanza de nuestra boca. Creer es alabar. 
 

12.  Buscar 
Creer es buscar. La fe es el resultado de una búsqueda. El ser humano está habitado por un 
corazón inquieto y eso se expresa en el deseo de amor, de belleza, de verdad, de vida. Y se 
concreta en las grandes preguntas por el sentido de la vida y de la muerte. ¿Qué es lo que 
hace al hombre más libre, más humano y más feliz? ¿Hay un futuro real para el hombre de 
las nuevas generaciones? ¿Qué nos espera tras el umbral de la muerte? La fe supone que 
el ser humano es un buscador de felicidad y plenitud. 
Y en ese dinamismo de búsqueda la flecha del 
corazón humano está apuntando hacia Dios. El 
hombre es mendigo de Dios. Por otro lado, la 
confianza fundamental y la adhesión al Tú abre 
nuevos horizontes en la vida y al futuro de la vida. El 
encuentro con Dios profundiza y radicaliza la 
búsqueda. Cuando más se cree y se conoce a Dios, 
más consciente se es de su misterio. Dios no se deja 
limitar ni sobornar ni utilizar para nuestras causas; 
Dios no es la excusa para nuestras perezas. Es 
siempre el Dios que no se deja poseer ni comprender 
del todo. Sigue siendo buscado. 



12 

 

 
 

 
 
 
 
Miquel Abras, Elena Gadel, Amelie, Dolo Beltran, Sara Pi, Helena Miquel, Teràpia de Shock i 
Jofre Bardagí canten 'L'esperança és el regal' acompanyats dels cors d'infants, voluntaris i 
professionals de l'hospital 
 

Junts cantarem a la vida... 
Junts obrirem un any nou... 

Aquest Nadal... l’esperança és el regal. 
 
ARA | Barcelona | 05/12/2012 
 
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wZ-J96LuFuA 

 
Diversos artistes del panorama musical català 
participen en la cançó L'esperança és el regal, un 
projecte de caire solidari, els beneficis del qual es 
destinaran a l’Hospital Sant Joan de Déu. La cançó 
ha estat composta i dirigida per Miquel Abras i la 
interpreten Elena Gadel, Amelie, Dolo Beltran 
(Pastora), Sara Pi, Helena Miquel, Teràpia de Shock, 
Jofre Bardagí i Miquel Abras acompanyats dels cors 
d’infants, voluntaris i professionals de l’hospital. 

L’Hospital Sant Joan de Déu necessita del suport de 
la societat per tirar endavant projectes de recerca, innovació, divulgació, cooperació, així 
com programes no assistencials que no reben finançament públic. Entre aquests es troben 
els pallassos d’hospital, els músics, els voluntaris, els tallers d’art o les intervencions 
assistides amb gossos, entre d’altres. Es tracta d’activitats que fan que l’estada dels infants a 
l’hospital sigui el més agradable possible. 

La cançó L’esperança és el regal s’editarà, juntament amb el videoclip, en un DVD que es 
vendrà als punts de venda habituals amb un preu de 3 euros des de principis de desembre. 
Els beneficis es destinaran a finançar els projectes de l’hospital. 

Aquesta iniciativa solidària compta amb el suport desinteressat dels artistes, així com de la 
productora Música Global Discogràfica, l’estudi de gravació 44.1, el realitzador del videoclip, 
Joan Lluís Arruga, i altres entitats, com LightSound, Lastcrit i Patik, que han col·laborat en el 
rodatge. Tots ells han fet possible que la producció, la distribució, la gravació i la difusió de la 
cançó i del vídeo promocional no hagin representat cap cost per a l’Hospital. 

Festa a l’Hospital 

L’Hospital Sant Joan de Déu organitzarà com cada any l’esdeveniment de l’encesa de llums 
de l’arbre de Nadal, que dóna el tret de sortida als actes de celebració del Nadal amb els 
pacients i les famílies. Aquest any, artistes, infants, famílies i professionals interpretaran la 
cançó L’esperança és el regal. Serà el dimecres 12 de desembre, a les 17 hores, a l’entrada 
principal. A més, el vídeo de la cançó serà la felicitació de Nadal que l’Hospital enviarà a tots 
els seus amics aquest any. 

L’esperança és el regal 
Una nadala per als infants de l’Hospital Sant Joan de Déu 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wZ-J96LuFuA
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La Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars posa l’accent en la 
dimensió profètica - Carmen García - Barcelona 
 
Déu parla i ens interpel·la enmig de la crisi, necessitem escoltar-lo i discernir 
comunitàriament el que ens diu. Cal potenciar la dimensió profètica de la vocació religiosa, 
posar l’accent a l’hora de denunciar les causes de les injustícies a través de la caritat 
política, la qual cosa ha d’anar profundament arrelada en la dimensió mística i espiritual. 

A partir d’aquí potenciar als barris una presència que vol ser profètica a través de la 
proximitat amb els pobres, amb un compromís per la justícia, des d’una espiritualitat madura 
i treballant amb altres grups socials cercant fer front a les causes de les injustícies. 

Aquestes són algunes de les conclusions que es van assolir en la Jornada de Religioses i 
Religiosos en Barris Obrers i Populars que es va celebrar a Barcelona el 10 de novembre 
passat sota el títol Vida religiosa enmig de la crisi. Demano la Paraula! L’acte va ser 
presentat pel director del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya, Pepe 
Rodado, i va comptar amb la intervenció de Narcisa Fiol, provincial d’Europa de les 
Carmelites de la Caritat - Vedruna.  

Pepe Rodado va 
començar plantejant 
dues qüestions que 
serien el fil conductor de 
l’acte: quins interrogants ens planteja aquesta situació i què podem aportar com a comunitat 
religiosa? I va ressaltar: “Enmig de tant patiment hem de situar-nos en un camí d’esperança 
amb una base molt ferma: Jesús”. 

Per la seva banda, la provincial va explicar que la seva ponència es basaria en la lectura de 
dos llibres: la Bíblia i la realitat. Va començar destacant la importància de la Paraula, la seva 

força. Jesús com a Paraula encarnada i 
la mirada a la realitat des de la Paraula. 

També va ressaltar el silenci com a 
ombra lluminosa, com a crit ofegat que 
s’allibera per la Paraula mateixa, com a 
expressió de la Paraula que ens habita. 
I va explicar: “De l’ombra Déu va crear 
el món, la força de l’Altíssim va cobrir 
Maria amb la seva ombra a la 
Concepció. En l’ombra de la nit, M. 
Magdalena va descobrir el misteri de la 
Resurrecció. En l’ombra hi ha una 

manera d’encarnar-nos. Sense l’ombra, la llavor a terra no creix. El silenci que avui parla és 
una ombra capaç d’esdevenir llum. El silenci com a ombra molt lluminosa, en un moment de 
crisi, és molt esperançador.” 

També va assenyalar que és el moment de donar la Paraula als pobres: “Jesús rehabilita els 
pobres, els ha tornat la paraula. Els converteix en testimonis, evangelitzadors i mestres. De 
vegades, els pobres dels nostres barris esdevenen mestres evangelitzadors. Mirem de 
recuperar-ne les veus i tenir un silenci místic que ens ajudi a cridar on és la veritat, a tenir 
veu contra els qui tenen massa ve u.” I va recalcar la necessitat de donar la Paraula a la 
Vida Religiosa inserida en els mitjans populars: “Alliberar la profecia, viure la solidaritat i les 
conviccions.” 

Vida religiosa enmig de la crisi. Demano la paraula! 

“De vegades, els pobres dels nostres barris esdevenen 
mestres evangelitzadors, mirem de recuperar-ne les veus” 
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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 
 

 

Autora Mª Narcisa Fiol, provincial d’Europa de les Vedrunes 

5 
Títol “Vida Religiosa enmig de la crisi. Demano la paraula!” 

Data 10 de noviembre de 2012, dissabte  

Font XIX Jornada de Religioses/os en barris obrers i populars, 
celebrada al seminari conciliar de Barcelona 

Publicat 13 de desembre de 2012 

 

 

Vida Religiosa enmig de la crisi. 
Demano la paraula! 

 

Trobareu el text  en el document annex a la tramesa de l’Horeb. Bona lectura. 
 
 
 
 

Què suposa per a Poblet la 
incorporació d’aquest orgue? 
Comptar amb un molt bon instrument a 
l’hora d’executar i solemnitzar el cant 
litúrgic de la comunitat cristiana. Esdevé 
part integrant del cant de l’assemblea i 
també de la litúrgia de la comunitat. 
 

Havien disposat d’orgue 
anteriorment? 
Al llarg de la història del monestir hi ha 
hagut cinc orgues. L’anterior al que 
acabem d’estrenar es va instal·lar fa 
més de 50 anys, en un dels laterals de 
l’església, el qual es va desmuntar ara 
farà un any; va sonar per darrera 
vegada el dia de la Immaculada 
Concepció. El nou s’ha col·locat damunt 
l’entrada principal del temple, per sota 
de la rosassa, una ubicació històrica 
que ja va ocupar el millor orgue que fins 
ara ha tingut Poblet. 

 

  

La conferència de Mª Nacisa Fiol, provincial d’Europa de les Vedrunes 
al Servei de Documentació 

 

P. Lluc Torcal, prior de Poblet: “És un orgue inèdit al nostre país” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Per quin motiu l’han canviat? 
Senzillament perquè el que teníem s’havia deteriorat de tal manera que era inviable reparar-
lo. 
 

És un orgue fet a mida? 
És un orgue de composició i harmonització barroques amb disseny sonor i registres d’un 
dels monjos organistes del monestir, conjuntament amb la firma suïssa Metzlier Orgelbau 
AG, els orgueners que l’han construït. Tant la seva concepció com la seva construcció són 
inèdites a Catalunya i a l’Estat espanyol. 
 

Musicalment, quins són els trets 
diferencials? 
Per la seva composició sonora està pensat per a 
la interpretació barroca. A més de les 
característiques pròpiament alemanyes, l’orgue 
està proveït dels elements necessaris, com ara 
la trompeteria de batalla, per a l’execució de la 
música ibèrica, francesa, del barroc tardà, del 
primer romanticisme i de l’època moderna. 
 

Amb això vol dir que organitzaran cicles de 
concerts? 
Serà un element que pot obrir nous horitzons a l’activitat musical del nostre país, i estem 
pensant a oferir una programació estable. No obstant això, l’objectiu més important és que 
mogui, amb totes les emocions que poden suscitar la música i la fe, els cors de tots aquells 
que l’escoltin, i ajudi i dignifiqui el cant coral de la comunitat monàstica que li donarà vida. 
 
 
 
 
Eduard Brufau escriu a Catalunya Cristiana (9 desembre 2012) un article que conté 
una proposta. L’URC podria col·laborar a fer-la possible? 

 
Els col·lectius Emma i Wilson són unes 
plataformes digitals que volen donar a 
conèixer Catalunya arreu del món i 
contrarestar així els prejudicis negatius i 
les posibles tergiversacions sobre la 
realitat catalana. Es tracta que fora de 
casa nostra tothom qui ho vulgui se’n 
pugui fer una opinió personal a partir 
d’informació fiable, contrastada i ben 
explicada. 

Potser una iniciativa semblant, però 
encara de més envergadura, és el que 
caldria per a l’Església catòlica. 

Diàriament podem comprovar com 
l’opinió pública té una imatge molt inexacta, sovint deformada i caricaturesca, de la realitat 
cristiana. Els mitjans de comunicació generalistes hi contribueixen notablement, perquè 
acostumen a oferir una informació parcial i interessada sobre les qüestions religioses. Ara 
bé, també hem d’admetre que l’Església no se n’acaba de sortir a l’hora de contrarestar 
aquest munt d’informació tendenciosa. 

Una proposta que cal escoltar: “Fem-nos entendre” 
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És veritat que hi ha molts mitjans catòlics que fan una feina excel·lent, començant per 
Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, però majoritàriament s’adrecen als mateixos cristians, als 
que ja n’estem convençuts. Sense tractar de convertir ningú, caldria trobar una manera 
d’explicar als que no són cristians la realitat de l’Església, explicar-los la veritat. 

 
 
 
 
 
Aquest Nadal atreveix-te a descobrir que 
existeix un altre món a prop del teu i que moltes 
vegades passa desapercebut als teus ulls.  
Et sonen paraules com exclusió, estigma, 
desigualtat, manca d’ oportunitats…? 
Les Oblates som una congregació religiosa que 
vivim i treballem a Barcelona i et convidem a 
apropar-te a la realitat de les dones que 
exerceixen la prostitució i/o pateixen l’exclusió 
social al barri del Raval. 

Al Nadal, no retallis l’Esperança! 
Si tens entre 20 i 30 anys i t’interessa inscriure-t’hi o rebre’n informació, posa’t en contacte 
amb nosaltres abans del 15 de desembre. 

Contacte: alzola54@hotmail.com 

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=kI4oNNXgf1Y&feature=youtu.be 
 

 

 

 
Como hemos ido realizando los últimos años, 
iniciamos la campaña de Navidad con el fin de 
promocionar los donativos y regalos solidarios, 
sociales y, este año, ecológicos. 
En nuestra web se describen muy brevemente algunos 
de nuestros proyectos que necesitan más aportaciones 
económicas, y sin las ayudas individuales que hemos 
ido recibiendo en años anteriores no hubiéramos 
podido realizarlos. La novedad de este año, además, 
son las cestas de navidad ecológicas y solidarias y los 
productos de artesanía. Es una buena manera de 
hacer regalos en Navidad y también apropiada para hacer frente a la crisis, el promocionar la 
economía social.  
En la parte de debajo de este correo electrónico, os transcribo el mensaje de Edgar, el 
coordinador de Verdallar, donde os da más información de las cestas de Navidad y precios 
aproximados. 
Por otra parte, os informamos que TV3 ha hecho un reportaje del día a día de VERDALLAR. 
Si queréis conocer la empresa por dentro y los valores que la sostienen, mira el programa 
este domingo, a las 10.10 h, “Signes dels Temps”.  
 
http://www.tv3.cat/actualitat/490680/Insercio-laboral-i-ecologia-a-Signes-dels-temps 
 

Al Nadal, no retallis l’Esperança! 

Nadal 2012: 21, 22 i 23 de desembre al Raval 

Verdallar a TV3... 

Les cistelles del Nadal 

mailto:alzola54@hotmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=kI4oNNXgf1Y&feature=youtu.be
http://www.tv3.cat/actualitat/490680/Insercio-laboral-i-ecologia-a-Signes-dels-temps
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Contamos con vuestra respuesta generosa. Con los pequeños granitos de arena se van 
construyendo grandes proyectos. 
Esperamos vuestras sugerencias, quedando agradecida en nombre de la Fundación. 
 
Ana Royo 
 
“Ja s’acosta el Nadal, així que ja tenim els lots de Nadal! Els lots es caracteritzen per ser 
ecològics, socials, artesanals i de proximitat, en concordança als valors de Benallar. Tant a 
la web com en aquest email podeu consultar quin son els nostres proveïdors, però com a 
resum comentar-vos que els lots estan formats per productes de cooperatives que treballen 

amb persones amb discapacitats físiques, mentals i 
psíquiques, persones en risc d’exclusió, que tenen cura del 
medi ambient i la sostenibilitat.  
Els lots són un molt bon regal de Nadal i una molt bona 
manera de conscienciar les persones que desconeixen 
l’economia local i social, així que penseu a qui podeu 
regalar un lot social, artesanal i ecològic, un lot 
conscienciador!  
 
Us proposem dos tipus de lots de Nadal: el petit de 41,95 € 
i el gran de 76,95 €. La composició la podeu veure a la 

web www.verdallar.com, però, com sempre, si voleu afegir-hi productes o voleu fer el vostre 
lot personalitzat ho podeu fer com amb les cistelles obertes, afegint els productes que 
desitgeu al vostre carret. 
El repartiment, el farem a partir del dijous 14, així que afanyeu-vos-hi, no se us passin els 
torrons!” 

 

 

 

 

Dissabte 15 de desembre de 2012 
Edifici Mosaic - Carrer Nou de Santa Clara, 
58 (Manresa) 
 
Què anuncien les profecies maies? 
Què pot passar el 21 de desembre de 2012? 
S'acosta la fi del món tal com el coneixem? 
 
Al llarg d'una jornada, reflexionarem sobre 
com diferents religions i tradicions espirituals 
valoren els auguris entorn de la darrera data 
marcada al calendari maia. 
Exposarem com diferents tradicions 
religioses i espirituals enfoquen el tema i, per 
fer-ho, comptarem amb representació 
cristiana, musulmana, budista, de 
l'Associació Brahma Kumaris, de la Fe Bahá'í 
i de l'Església del Santo Daime. 

         
 
 

Jornada Interreligiosa 
2012, canvi de cicle? Les religions vers una nova consciència 

http://www.verdallar.com/
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PROGRAMA 
10.00 h - Obertura: Espai de Silenci 
10.30 h - Taula rodona “2012, canvi de cicle?”, amb Xavier Melloni, sj, antropòleg, teòleg i 
fenomenòleg de la religió, Alfred Matarín de l'Associació Brahma Kumaris i Pilar Vergés, 
membre de l'Església del Santo Daime. 
11.30 h - Descans 
12.00 h - Taula rodona “2012, canvi de cicle?”, amb Ismael L'Aziri, musulmà, Tomás 
Dueñas, de la Fe Bahá'í, i Jordi Majà, del Centre Budista Kagyu Samye Dzong. 
13.00 h – Dinar  
15.00 h – Diàleg i debat entre ponents i assistents       
17.30 h - Comiat    
     
Inscripcions: laxarxademanresa@yahoo.es  i al telèfon  626 80 23 20 
Preu: 15 euros (dinar inclòs) 
   
Amb el suport de: Associació Sociocultural Xarxa de Manresa - Ajuntament de Manresa - 
Departament de Governació i Relacions Institucionals - Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
 
Jordi Curcó 
 
Entrevistem el rector de la parroquia de la Mare de Déu de la 
Mercè dels P. Mercedaris de Lleida, el P. Joaquín Millán 
Rubio, que acaba de publicar el seu darrer llibre Pedro 
Nolasco, el otro Redentor, editat per Asociación Verdad y 
Justicia.  
 
P. Millán, la publicació d’aquest llibre s’emmarca en els 
preparatius del 800è aniversari de la Mercè? 
Certament. El 10 d’agost del 2018 es compliren vuit segles 
(vuit-cents anys!) del naixement de l’orde de Nostra Senyora 
de la Mercè. El 17 de gener d’enguany, aniversari de la 
confirmació apostòlica de l’orde, el pare general Pablo 
Bernardo Ordoñe va obrir la vigília d’esperança i il·lusió per 
tal de preparar aquesta important efemèride. Volem arribar-hi 
renovats i vitalitzats. Al govern de la província li va semblar 
oportú encarregar-me aquesta biografia actualitzada del 
patriarca, tot i que jo ja feia molts anys que hi treballava. 
 
Pedro Nolasco, el otro Redentor no és un títol un xic cridaner? 
Potser sí que ho és. Va costar decidir-lo, però és el títol que s’ha donat a Pere Nolasc des 
dels seus orígens i és fàcil explicar-ho. El tema de la captivitat —l’esclavitud sota un amo 
d’altra creença— era un drama tan important en els segles XII i XIII que l’aparició d’aquest 
home entestat a donar llibertats i redimir va ser un sospir universal i un renàixer a 
l’esperança. 
 
Qui és Pere Nolasc? 
Un mercader barceloní, nascut el 1182. En l’exercici de la seva professió, va conèixer la 
tragèdia dels captius cristians —embrutits, desmoralitzats, renegats— i se li va trencar 

Parlem amb el P. Joaquín Millán,  
autor del llibre Pedro Nolasco, el otro Redentor 
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El P. Joaquín Millán és autor també 
d’altres llibres relacionats amb l’orde de 
la Mercè com: Martirio y resurrección: 
la Merced en la Corona de Aragón 
1800-1936, Santa María de El Olivar. 
Santuario, monasterio, corazón de su 
comarca, El convento de la Merced de 
Elche. 730 años de comunidad, El 
Seminario Mercedario de Reus. 
Cincuenta años de presencia 
mercedaria en Reus, El convento de la 
Merced de Lérida. 780 años de 
solidaridad, Fray Manuel Sancho 
Aguilar i Eucarísticas. 

l’ànima, tant que, en morir els seus pares i fer-se càrrec del negoci familiar, va invertir tot el 
seu patrimoni en la compra de tres-cents captius i ja no faria altra cosa, atès que li havia 
arribat la crida del Redemptor a través de la desesperació dels captius. Això va passar l’any 
1203, quedant alliberat per la caritat i sent des d’aquell any el responsable diocesà de 
redimir captius. 
Se li uneixen voluntaris i es comenta a fer una redempció anual, i el 1218 intervé el Cel. 
Segons les nostres fonts més vàlides i antigues, la Santísima Trinitat inspirà la fundació de 

l’orde i disposà que fos la Santíssima Verge la mitjancera, 
fundadora i mare del nou Institut. 
 
En la presentació del llibre, us referiu a “una mà negra” 
que ha silenciat sant Pere Nolasc. Què voleu dir? 
La Mercè va nàixer laïcal, però per a un millor 
desenvolupament del seu treball redemptor van anar ordenant-
se sacerdots la majoria dels seus frares. L’any 1317, en un 
capítol caòtic, es va impulsar la reforma i la Mercè va convertir-
se en clerical, que ja convenia, però va fer-se amb excessiva 
aspresa. 
Aquest canvi va comportar la pèrdua de moltes fonts 
originàries. 
 
El volum té 631 pagines. No són moltes? 
O poques. He pretès entrar en tots els racons de la història, he 
compulsat innombrables opinions i raonaments antics i 
moderns, he aportat tots els documents notarials de l’època, 
m’he recreat en aportacions místiques i reflexions teològiques. 

Per això afirmo a l’inici que aquest és un llibre rar. 
 
Què aporta la figura del fundador de l’orde de la Mercè? 
Clarividència. La personalitat del sant és tan descomunal que hi ha hagut institucions 
eclesials que se l’han volgut apropiar. La riquesa del seu geni s’ha prestat al llarg dels segles 
a moltes tergiversacions, invencions i mentides. Han proliferat els apòcrifs… Crec que ara la 
figura queda clara, nítida I anorreadora. 
 
En la fundació de la Mercè va intervenir el rei Jaume I, atorgant-li el títol de reial. És 
crucial per a Pere Nolasc la protecció i el favor del rei conqueridor? 
Plenament i absolutament. Jaume I és el fundador jurídic de l’orde. Ell la creà i li donà la 
possibilitat de funcionar. La redempció de 
captius era també un bon recurs per a les 
arques reials, la mustalafamia. Quan el 10 
d’agost del 1218 s’institueix l’orde a la catedral 
de Barcelona, Pere Nolasc hi posa la inspiració; 
el bisbe Berenguer de Palau, la institució 
canònica, però és Jaume I qui li dóna el ser. El 
bisbe dota la Mercè amb l’hospital de Santa 
Eulàlia i la creu vermella de la catedral, però el 
rei conquistador ens donà per habitatge el seu 
palau, ens agregà a la seva reial família, ens va 
donar fins i tot les quatre barres aragoneses i 
així ens vam convertir en institució reial, amb 
tots els privilegis i excepcions. On anava un 
mercedari amb el seu escut, era reconegut com 
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a familiar reial i comensal del rei. Som la primera institució creada per Jaume I i condecorada 
amb les seves armes, abans fins i tot que la ciutat de Barcelona. Quan el rei sortia de 
campanya, inexorablement l’acompanyaven els Mercedaris, no com a militars sinó com a 
encarregats del canvi i compra de captius 
 
Les arrels històriques de la Mercè són evidentment catalanes, oi? 
Absolutament, des del fundador nascut en una família de mercaders barcelonins, passant 
per les primeres fundacions que es van fer a Catalunya. Alhora, les primitives constitucions 
del 1272 són un monument del català del segle XIII. Durant segles el mestre general va ser 
català i els reis sempre van estar amatents, com a institució pròpia, al progrés de l’orde i del 
seu quefer redemptor. 
 
Un capítol del llibre porta com a títol El hoy de san Pedro Nolasco. Quin és aquest avui 
i el futur de la Mercè? 
Estem en un moment carismàticament de plenitud, realitzant allò que sant Pere Nolasc va 
desitjar per al seu orde. Seguim comprant alguna vegada esclaus, efectuant òptimes 
realitzacions redemptores. Però la nostra Mare i fundadora ens ha orientat vers una tasca 
social actual i molt important: l’assistència a les presons; allí ens sentim realitzats. La nostra 
província te la responsabilitat de 19 delegacions diocesanes de Pastoral Penitenciària i 128 
centres penitenciaris; comptem amb 5.845 voluntaris i assistim 175.572 interns. La major 
part de las comunitats conviuen amb presos o tenen cases i pisos de reinserció, treballen en 
allò més primigeni i 
original del nostre orde. 
També ens afecta la 
sequera vocacional, però 
avui més que mai la 
Mercè és mundial, la 
vivacitat a Àfrica o a 
l’Índia, per exemple, és 
molt estimulant. A més, el 
nostre orde té també una 
dotzena d’instituts 
femenins, des de la més 
estricta clausura a les 
més avançades formes 
de vida consagrada. 
 
Després d’aquest llibre, 
en teniu d’altres a punt? 
Sí, però cal cercar 
patrocinadors per poder-
los publicar. Tot i això penso que el proper any podrà sortir al carrer un volum dedicat a la 
documentació dels reis d’Aragó relacionats amb l’orde de la Mercè. Són centenars de 
diplomes fonamentals per conèixer el naixement i el decurs de l’orde mercedari i fins i tot de 
les institucionals catalanes. 
 
I un català de la Segarra és un altre sant mercedari molt popular: sant Ramon Nonat. 
No es mereix també un llibre biogràfic? 
Naturalment. En la col·lecció Sants i Santes del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona ja 
vaig publicar una breu biografia meva sobre el sant nonat, però ja tinc molt avançada una 
història del santuari de la Segarra i del culte a sant Ramon. 
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S’ha celebrat el primer dels quatre Simposis que, enguany i els tres anys que vindran, la 
Facultat de Teologia de Catalunya pensa dedicar al Concili Vaticà II. El Simposi, que porta 
per títol La Paraula, revelació de Déu en Crist, ha tingut el següent programa: 
 
Dimarts 11 de desembre 
9.30h    El context socioeconòmic i cultural (1960-1970), pel prof. Salvador Giner (IEC) 
10.50h  El context socioeclesial del Concili Vaticà II, pel prof. Norbert Miracle (FTC) 
12.20h  La qualificació doctrinal del Concili Vaticà II, pel prof. Salvador Pié (PUG i FTC) 
16h       El Déu que es revela, pel prof. Jordi-Agustí Piqué (PIL i FTC) 
17.20h  La cristologia de la Paraula en Dei Verbum i Verbum Domini, pel prof. Emili Marlés 
(FTC) 
 
Dimecres 12 de desembre 
9.30h    Escriptura i Tradició, pel prof. Enrico Cattaneo (FTIM – S. Luigi, Nàpols) 
10.50h  El sensus fidei fidelium i el Magisteri, pel prof. Dario Vitali (PUG, Roma) 
12.20h  La recepció de la Paraula de Déu: l’acte de fe, pel prof. Xavier Morlans (FTC) 
16h       La interpretació del text de l’Escriptura, pel prof. Armand Puig (FTC) 
17.20h  Mètodes i lectures bíblics, pel prof. Agustí Borrell 
 
Les sessions han tingut lloc a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 
231. Barcelona). 
 
 
 
 
 

Yo moriré de pie, como los árboles:  

    Me matarán de pie. 

El sol, como testigo mayor, 

    pondrá su lacre 

    sobre mi cuerpo doblemente ungido, 

y los ríos y el mar 

    se harán camino de todos mis deseos, 

    mientras la selva amada 

    sacudirá sus cúpulas de júbilo. 

Yo diré a mis palabras: 

    No mentía gritándoos. 

Dios dirá a mis amigos: 

    Certifico que vivió con vosotros 

    esperando este día. 

De golpe, con la muerte, 

    se hará verdad mi vida. 

¡Por fin habré amado!  -  (P. Casaldáliga) 

Simposi Internacional a la Facultat de Teologia 
La Paraula, revelació de Déu en Crist 

El bisbe Pere Casaldàliga, claretià, amenaçat de mort! 
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COMUNICAT DE SUPORT AL BISBE PERE CASALDÀLIGA I DE DENÚNCIA A LES 
AMENACES QUE ATEMPTEN LA SEVA VIDA PER DEFENSAR LA “CAUSA 
INDÍGENA”. EL BISBE PERE DÓNA SUPORT AL DRET A LA TERRA  DE 
MARÂIWATSÉDÉ, DELS INDIS XAVANTES. 
 

A causa de les amenaces que esta rebent 
el Bisbe Pere Casaldàliga de Sâo Félix 
d’Araguaia (Brasil), pel seu posicionament 
a favor del retorn de les terres indígenes 
Marâiwatsédé als Xavantes. 
 
I a causa del clima de violència creixent a la 
zona, en acostar-se les dates d’aquest mes 
de desembre, en què, els terratinents i els 
colons que van ocupar les terres, seran 
desallotjats per donar compliment a l’ordre 
ministerial que des de fa 20 anys està 
pendent de compliment.  
 

El Bisbe Pere ha estat aconsellat  per la Policia Federal a sortir de Sâo Félix do Araguaia  
per donar compliment al mandat de salvaguarda de la seva vida per les repetides amenaces 
que està rebent. 
 
             Aquest mateix matí el Bisbe Pere ha sortit en avió, escortat per la policia. 
 
Fem aquesta denúncia a la societat, als Moviments solidaris i a la Comunitat Internacional 
perquè vetlli, perquè sigui reconegut internacionalment el Dret Indígena de la terra, i es 
salvaguardi i es supervisi el retorn de la terra Xavante. 
  
Ens sentim plenament identificats amb la defensa que des de sempre ha fet el Bisbe Pere 
i la Prelazia de Sâo Félix de la "causa indígena", i apostem per l’acció pacífica de la 
justícia en aquesta causa local que ens afecta globalment. 
  
Associació Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga 
Barcelona-Catalunya 
 
 
 
 
 

 
Professor superior d’orgue i doctor en Teologia Dogmàtica, aquest 
monjo de Montserrat ocuparà el càrrec el proper quadrienni 
 

És el primer català que ocupa la responsabilitat de degà dins d’aquesta institució 
acadèmica, que depèn de la Confederació Benedictina 

 
Montserrat, 12 de desembre de 2012. El P. Jordi-Agustí Piqué, monjo de Montserrat, ha 
estat elegit degà-president (preside) del Pontifici Institut Litúrgic de Roma (PIL), i nomenat un 
cop rebut el vistiplau de la Congregació de l’Educació Catòlica del Vaticà. Aquest 
nomenament és el resultat de l’elecció que es va dur a terme el dia 15 de novembre per part 
del claustre de professors i dels representants dels alumnes del centre. El càrrec de degà del 

El P. Jordi-Agustí Piqué, 

nou president del Pontifici Institut Litúrgic de Roma 
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Pontifici Institut Litúrgic, centre acadèmic on s’imparteixen estudis de llicenciatura i de 
doctorat en Litúrgia a alumnes de tot el món, és per a quatre anys. 
 
El P. Jordi-Agustí Piqué es converteix en el primer català que ocupa aquesta responsabilitat 
dins d’aquesta institució acadèmica, que depèn de la Confederació Benedictina, amb seu a 
l’abadia de Sant Anselm (Roma). Cal recordar que un altre monjo de Montserrat, el P. 
Manuel Nin, és el rector del Pontifici Col·legi Grec de Roma des de 1999, centre que està 
confiat des de l’any 1897 per decisió del papa Lleó XIII als monjos benedictins. 
 
L’acte acadèmic de traspàs de poders entre el degà-president sortint, Prof. Ephrem Carr 
OSB, i el nou degà-president del PIL (Pontifici Institut de Litúrgia), Prof. Jordi-Agustí Piqué i 
Collado OSB, tindrà lloc divendres, 14 de desembre de 2012, a les 12 h, a l’Aula Capitular de 
l’Abadia de Sant Anselm de Roma. 
 
P. Jordi-Agustí Piqué i Collado 
 
El P. Jordi-Agustí Piqué i Collado, fill de Mollerussa, va néixer a Lleida l’any 1963. Va entrar 
al monestir de Montserrat l’any 1990 i va professar solemnement el 17 de desembre de 
1995. El 8 de desembre de 2006 va ser ordenat prevere. Va obtenir el Premi d’Honor de Fi 
de Grau Superior d’Orgue. És professor superior d’aquest instrument i de solfeig. 
 
És Doctor en Teologia Dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma amb la 
Tesi: Teología y música: una contribución dialéctico-trascendental sobre la sacramentalidad 
de la percepción estética del Misterio. Agustín, Balthasar, Sequeri; Victoria, Schönberg, 
Messiaen. (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Scripta et Documenta 73. Montserrat, 

2006). 
 
L’any 1997 va ser nomenat Mestre de 
Capella i Director de l’Escolania de 
Montserrat, càrrec que va exercir fins a l’any 
2001. Va crear i dirigir la Capella de Música i 
la Capella de Música Instrumental de 
Montserrat. Durant la seva direcció, 
l’Escolania va efectuar múltiples concerts per 
Catalunya i per l’Estat espanyol, com també 
gires per Alemanya, França i Japó. D’aquest 
període són també dos enregistraments en 
CD. Del 2006 fins al setembre de 2011 va 
exercir el càrrec de Secretari del P. Abat 
Josep M. Soler. Com a concertista d’orgue ha 
actuat a Catalunya, Espanya, França, 
Suïssa, Itàlia, Àustria, Alemanya, Hongria, 
Polònia i Corea del Sud. 
 
Ha publicat diverses composicions musicals 
(Quartets Romans Op. 23, Universitat de 
Lleida, 2004) i nombrosos articles: «Psallite 
Sapienter. Das Kloster als Ort musikalischen 
Einklangs», Erbe und Auftrag 82 (2006) 374-
382. ID., «Livre du Saint Sacrement. 
Eucharistie als Manifestation von Erfahrung 
und Transzendenz», en Musik des 



24 

 

Unsichtbaren. Der Komponist Olivier Messiaen (1908-1992) am Schnittpunkt von Theologie 
und Musik, Ed. Michaela Christine Hastetter, EOS Verlag,  St. Ottilien 2008, pp.104-125. ID., 
«L’attimo fuggente/sfuggente: L’universo sacramentale della musica. Dalla forma estetica 
all’evento empatico» in Il Corpo del Logos. Pensiero estetico e teologia cristiana, ed. P. 
Sequeri, Glossa, Milano 2009, pp.179-195. ID., «La música en los monasterios: alabanza a 
Dios y acogida/diálogo con los hombres y mujeres. La experiencia  estética del Misterio», in 
Church, Society and Monasticism, ed. E. López-Tello – B. Selen Zorzi, Studia Anselmiana 
146, Roma 2009, 283-315. ID., “Experiencia, empatía y conversión: una teología de la 
música como epifanía del Misterio”, Universidad de Navarra, Facultad de Teología, 
Pamplona, XXXI Simposio Internacional de Teología, Conversión Cristiana y Evangelización, 
Eunsa, Pamplona 2011, 119-126. ID., La llum del so. El nou orgue de Montserrat, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2011. 
 
Actualment, compagina la composició amb nombroses conferències i concerts com a solista 
d’orgue. És professor a l’Studium Teologicum de Montserrat i, fins ara, professor associat del 
Pontificio Istituto Liturgico (PIL) de Roma i professor invitat de la Facultat de Teologia de 
Catalunya i del Centre Teològic Salesià Martí Codolar de Barcelona. 
 
 
 
 

Mons. Sistach ha posat en relleu “el prestigi de què gaudeix l’Institut en la nostra 
societat i en l’ambient universitari” 

L’Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha beneït, aquest dimecres, 12 de 
desembre, el nou edifici de l’Institut Químic de Sarrià (IQS) durant la seva inauguració 
oficial. El Cardenal va dedicar unes paraules amb les quals va voler destacar “el prestigi de 
què gaudeix l’Institut en la nostra societat i en l’ambient universitari” i va explicar que 
“aquests centres universitaris eclesials posen en relleu el servei que l’Església presta a la 
societat i el paper que realitza en el món de la cultura. En les vostres aules i en el vostre 
campus doneu als alumnes una formació sòlida humana, científica, tècnica i espiritual. 

El Cardenal beneeix el nou edifici del Químic de Sarrià 

http://www.arqbcn.org/agmosfera/webs/agt_object.php?wid=33&type=file&id=3247
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Prepareu els homes i dones de la societat en els coneixements pertinents i els oferiu els 
valors evangèlics i la riquesa de l’humanisme cristià, per tal que ho puguin posar en pràctica 
durant tota la vida”. 

Assistents a l’acte 

També va parlar el president del patronat de la Fundació IQS, el P. Enric Puig Jofra, qui ha 
destacat que aquest és “un projecte que té com a principal objectiu crear talent, potenciar la 
innovació i impulsar l’esperit emprenedor”. En aquest nou edifici, situat als terrenys de l’antic 
aparcament i del laboratori Seat de l’automòbil, s’adscriuen els estudis d’Administració i 
Direcció d’Empreses (ADE), de la School of Management, i els de formació continuada, de 
l’IQS Executive. 

A l’acte han assistit el príncep Felip, que va destacar la “trajectòria centenaria” del centre i 
la seva “contribució a un model sostenible de creixement basat en un coneixement 
integrador que generi més i millors llocs de treball”; la presidenta del Parlament, Núria de 
Gispert; el conseller d’economia, Andreu Mas-Colell; l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i 
la secretaria d’estat d’Educació, FP i Universitat, Montserrat Gomendio.  

 

 

Al moment de tancar l’edició d’Horeb, el 

papa Benet XVI compta amb 387.312 

seguidors. Els seus primer tuits han 

estat els següents, de més recent a 

més antic. 

 

23h Benedicto 
XVI  @Pontifex_es 
Ofrece al Señor todo lo que haces, pide 
su ayuda en todas las circunstancias de 
la vida diaria, y recuerda que Él está 
siempre a tu lado. 

23h Benedicto 
XVI  @Pontifex_es 
¿Qué nos aconseja para rezar más en 
medio de nuestras obligaciones 
profesionales, familiares y sociales? 

12 de Des. Benedicto XVI  @Pontifex_es 
Con la certeza de que, quien cree, nunca está solo. Dios es la roca segura sobre la que 
construir la vida, y su amor es siempre fiel. 

12 de Des. Benedicto XVI  @Pontifex_es 

Les primeres piulades de Benet XVI al Twitter 

https://twitter.com/Pontifex_es/status/278907313778216960
https://twitter.com/Pontifex_es/status/278907313778216960
https://twitter.com/Pontifex_es
https://twitter.com/Pontifex_es/status/278907114838188032
https://twitter.com/Pontifex_es/status/278907114838188032
https://twitter.com/Pontifex_es
https://twitter.com/Pontifex_es/status/278862015303401472
https://twitter.com/Pontifex_es/status/278862015303401472
https://twitter.com/Pontifex_es/status/278861771203280897
https://twitter.com/Pontifex_es/status/278861771203280897
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¿Cómo vivir la fe en Jesucristo en un mundo sin esperanza? 

12 de Des. Benedicto XVI  @Pontifex_es 
Dialoga con Jesús en la oración, escucha a Jesús que te habla en el Evangelio, encuentra a 
Jesús, presente en el necesitado. 

12 de Des. Benedicto XVI  @Pontifex_es 
¿Cómo podemos vivir mejor el Año de la Fe en nuestro día a día? 

12 de Des. Benedicto XVI  @Pontifex_es 
Queridos amigos, me uno a vosotros con alegría por medio de Twitter. Gracias por vuestra 
respuesta generosa. Os bendigo a todos de corazón. 
 
 
 
 

 

 

  2012   DESEMBRE 

13 dj. 
Conferència del P. Josep Maria Abella, superior general dels Missioners 
Claretians i vicepresident de la Unió de Superiors Majors (USG) – Sala Pere 
Casaldàliga – 19.00 h. 

14 dv. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 11.00 h. 

16 dg. 
Bisbat de Terrassa (Delegació de Vida Consagrada): Vespres al monestir 
contemplatiu de les Dominiques de Sant Cugat del Vallès 

17 dl. CEVRE: fi de classes de formació inicial - primer trimestre 

18 dt. Junta Directiva URC 11.00 h. 

22 ds. CEVRE: trobada d'Advent – Sant Cugat del Vallès 

 

Calendari URC  

“Mirada de Pau”. Joan Botam, memòries 

https://twitter.com/Pontifex_es/status/278820244066295808
https://twitter.com/Pontifex_es/status/278820244066295808
https://twitter.com/Pontifex_es/status/278819489859129344
https://twitter.com/Pontifex_es/status/278819489859129344
https://twitter.com/Pontifex_es/status/278809804443615232
https://twitter.com/Pontifex_es/status/278809804443615232
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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 
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