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comunió d'església i llengua

ANY DE GRÀCIA 2021

La Pandèmia de la COVID 19 continua fent enguany el seu trajecte devastador. Després de les
modalitats Alpha, Beta i Delta, que ens ocuparen l'any passat , enguany ens ha regalat  les noves
variants Gamma i Òmicron.  Talment les darreres plagues de l'Apocalipsi quan, després de les set
copes dels castics amb què, a darreries del segle I, la humanitat eixia ben malparada.

Passats vint segles,  als  inicis  del segle XXI  tornem a sentir por dels nous senyals que
infesten l'espai, la terra, la mar i els homes. I mirem al cel com volent desxifrar quin sentit tenen
estes noves plagues que ens cauen al damunt, i, talment el profeta Isaïes, a la vista dels desastres,
exclamaríem: 'Ai de mi, pobre de mi ... les comportes del cel s'han obert i els fonaments de la
terra tremolen' (Isaïes 24, 14-18). Set segles després de la profecia d'Isaïes, Jesús de Natzaret,
referint-se als  esdeveniment que es produïen al seu temps, comentava:  'Quan veeu pujar  un
núvol cap a ponent, dieu tot seguit: 'Ve pluja', i la pluja arriba. I quan  bufa el vent de migjorn,
dieu: 'Farà calor', i en fa. Hipòcrites! Vosaltres sabeu entendre l'aspecte de la terra i el cel, i no
sabeu entendre en quin temps esteu vivint?' (Lluc 12, 54-56); i en una altra versió sinòptica, diria:
'Quan arriba el capvespre dieu: 'Cel rogenc, bon temps'. I de bon matí: 'Cel roig i fosc, mal temps
hui'.  Vosaltres, doncs, que sabeu interpretar l'aspecte del cel,  no sou capaços d'interpretar els
signes dels temps' (Mateu 16, 2-3). Amb això Jesús volia ensenyar que totes les realitats humanes
i mundanes moren, i  que només una cosa perdura, l'ànima que té l'oportunitat de canviar  i
creure en ell, el fill de l'home, que és camí, veritat i vida cap al Pare (que relativitza, doncs, totes
les experiències humanes i mundanes); i per això afegia al comentari: '... Si no us convertiu, tots
acabareu igual (de malament)' (Lluc 13, 5)

En aquest sentit enguany la mort se'ns ha endut, d'entre nosaltres, el bo de Mn. Josep
Burgos Casares (4 de febrer), l'amic i confident Mn. Josep Porcar Ivars (13 de febrer), la humilitat
personificada de Mn.  Vicent  Mestre  Bellés  (16  de febrer)  i  el  bon amic  enyorat  Vicent  Pérez
Balaguer (27 d'abril); i, també, la bondat acollidora de Mary Rubio Viciano (28 de maig), l'amable
canonge i director de la residència sacerdotal Mn. Joaquim Esteve Domínguez, nova víctima de
la COVID (9 de juny), la immensa capacitat de treball de Joan Antoni Ginés Camahort (17 d'agost)
i l'incansable desfici pastoral del Pere Riutort Mestre (23 de novembre). Que descansen en pau,
ells que passaren pel món, com Jesús, fent el bé a tothom.

L'Associació Josep Climent, pel seu compte i malgrat tot, ha pogut continuar fent els seus
treballs:  no ha parat  (i  ha millorat  considerablement)  la  qualitat  de la  missa d'onze,  amb un
lleuger augment i qualitat de participació i bona relació. Els grups d'Esplai Pentecosta, malgrat la
COVID, s'han mantingut i hem pogut fer realitat la colònia de Torrechiva i els campaments de
Penyagolosa  i  Figueroles  (mes  de  juliol),  i  les  estades  previstes  per  trimestres  (a  Morella  i
Pereroles).  El  cor Pentecosta,  després que se'n fes  càrrec de la  direcció Yanie Castaño Martín
(substituint Ada Moliner Navarro), a banda d'animar, amb una assiduïtat admirable,  la celebració
de la missa de les onze, encara ha pogut mantenir el concert per l'associació de Francesc i Clara
d'Assís (4 d'octubre), i participar en el 'Nadal de Corals 2021', que promovia l'ajuntament de la
ciutat (19 de desembre, a la parròquia de la Trinitat,  i  26 de desembre, a la plaça de la reina
Violant). 

Hem pogut celebrar, també,  les distincions programades en l'assemblea general del mes
de juny: l'Honor PENTECOSTA 2021 a la parròquia de l'Assumpció de Torrent (l'Horta) i  al seu
rector, Mn. Jesús Corbí Vidagany (12 de setembre), i l'Honor SOCIETAT 2021 a Canal de televisió
Valenciana ÀPunt Media (28 de setembre); hem mantingut la periodicitat de la nostra revista
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PENTECOSTA, publicant-ne els números 113 (primer trimestre, segles V-VII), 114 (segon trimestre,
segles VIII-X), 115 (tercer trimestre, segles XI-XIII) i 116 (quart trimestre, any de gràcia 2021); i,
cada  mes,  hem  mantingut  amb  regularitat  el  full  Missa  d'Onze (números  125-134)  amb
informació sobre les activitats i els neguits de la nostra petita església domèstica. 

Entre altres coses que mereixen comentari, enguany, tenim també el cessament, com a
prior de la basílica de la Marededéu de Lledó, de Mn. Josep Miquel Francés Camús, força vinculat
a la nostra Associació Josep Climent que, mentre fon vicari de Santa Maria, presidí la celebració
de missa d'Onze, i  que, a hores d'ara, encara no té destinació pastoral concreta, en la diòcesi. Li
desitgem un prompte restabliment al servei del poble de Déu. 

Un altra notícia, trista per a nosaltres, i d'un cert  interès per a l'Associació, és el tancament
de la residència d'estudiants Domus Mariae, que deixà d'oferir, aquest 10 de desembre, un bon
servei  als  joves.  Allí  havíem  tingut  bona  acollida  en  múltiples  actes,  sobretot  gràcies  a  la
directora, la benemèrita Amparo Adarves, i  els seus col·laboradors, singularment els germans
Lola  i  Carles  Pitarch;  al  domicili  del  carrer  del  nostre  bisbe  Climent  24,  arreplegàvem,
regularment,  la correspondència que venia a nom de l'Associació. Des d'ara, esta tindrà un altre
lloc de recollida, l'apartat 349 de correus, a la seu del carrer de Saragossa.

I un bon record i abraç entranyable pel nostre entranyable amic Mn. Joan Antoni Albiol
Cavaller que, des de 2013, ha estat presidint la nostra celebració del diumenge a les Onze, i que,
a poc a poc, es va restablint de les seues dolències i els seus anys i ja concelebra en la nostra
trobada setmanal.  I  un altre  record entranyable,  i  una forta  abraçada,  per  a  Mn.  Joan Llidó,
Herrero, que durant tres anys ens va presidir al front de la parròquia de Santa Maria, tot desitjant-
li que es recupere i puga tornar a exercici el seu treball pastoral, que tants troben a faltar.

Com a darrera part d'aquest número que teniu a les mans, hem volgut aplegar un segon
IN MEMORIAM (el primer, l'any passat, el dedicàvem als nostres presidents difunts), en record
dels  bisbes  més  pròxims  i  estimats  que  ens  han  deixat,  testimonis  de  l'església  del  canvi
promogut pel concili II del Vaticà. Hi fem referència als bisbes de Sogorb-Castelló Josep Pont i
Gol (1907-1995) i Josep Maria Cases d'Ordal (1919-12002); a bisbes valencians benemèrits com el
cardenal Vicent Enrique Tarancon (1907-1994), Rafael Sanus Abat (1931-2010) i  Teodor Úbeda
Gramatge (1931-2003); i  als bisbes catalans Francesc Xavier Ciuraneta Aymí (1940-2020), Joan
Carrera Planes (1930-2008), Antoni Deig Clotet (1926-2003), Pere Casaldàliga Pla (1928-2020) i
Jaume Camprodon Rovira (1926-2016).

No ens volem estar, finalment, d'al·ludir, amb pena, a la campanya orquestrada contra el
bon  papa  Francesc  per  part  de  sectors  ultraconservadors,  a  nivell  internacional,  i,
lamentablement,  també a nivell  espanyol,  per part  d’aquells  que no saben  encaixar la  més
mínima crítica al seu paper, passat o present, dins la història.  Al full  Missa d'Onze, en la secció
'racó  del  papa  Francesc',  hi  hem  reproduït  diversos  comentaris  i  articles,  periodístics  de
divulgació  i  d'excel·lents  teòlegs,  que  posen  les  coses  al  seu  lloc.  Nosaltres  compartim  la
ideologia d'aquest bon papa que l'esperit Sant ens ha regalat, des de 2013, en aquests moments
greus de la història. Ad multos annos vivas! Com cantem, de vegades, malgrat les contrarietats i
infidelitats,  en  la  solemnitat  de  Crist  Rei:  Christus  vincit, Christus  regnat,  Christus  imperat;  i,
almenys en to menor, amb la boca petita diem també: Francisco, summo pontifici et universali
papae, vita et salus perpetua! 

Castelló de la Plana, 31 de desembre de 2021

4



comunió d'església i llengua

 

CRÒNICA
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GENER 2021

MISSA D'ONZE 125
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina

web www.josepcliment.org

dimecres 13 
Junta Directiva 

Té lloc la Junta Directiva, al local del Sambori
al carrer dels Pescadors. Trobareu els papers
corresponents  i  l'acta  de  la  reunió  a
DOCUMENT 1

dilluns 18
Sambori

Entreguem als infants de Sambori els regals
que els han fet els infants de catequesi

diumenge 24
Catequesi

A causa de la pandèmia, només fem la sessió
de  catequesi  d'abans  de  la  missa.  Alguns
infants, però, decideixen no assistir-hi, i fan la
catequesi des de casa.

dimarts 26
Revista PENTECOSTA

A punt la revista  PENTECOSTA 64, música del
mestre  Josep  Garcia, corresponent  al  quart
trimestre de 2008 que editem, però, avui.

diumenge 31 
Missa d'onze

Inaugurem,  amb  èxit,  la  pantalla  amb  les
respostes  i  els  cants  en  la  celebració  de  la
missa  de  les  Onze,  amb  la  intenció  de
millorar-ne la participació
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FEBRER  2021

MISSA D'ONZE 126
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina

web www.josepcliment.org

dimecres 3
Mor Mn. Josep Bugos Casares, 

honor Pentecosta 2005
A punt de celebrar els seus 90 anys, ha mort
santament  a  Alboraia  (Horta  de  València,
1931), el seu poble natal, Mn. Josep Burgos,
canonge i rector de Santa Maria (2001-2011).
Virtuós prevere,  home de Déu i  atent a  les
persones, de temperament conservador, fon
gran  devot  dels  bisbes  Josep  Pont  i  Josep
Maria Cases.  Membre de l'Opus Dei,  aplegà
un equip de preveres que marcarien l'estil de
la  parròquia  aquells  anys.  En  deixar  Santa
Maria  [2011],  retornà  als  seus,  des  d'on  ha
volat al cel. Que hi pregue per nosaltres, com
nosaltres  ho fem per  ell.  L'Associació Josep
Climent  el  proclamà   Honor  Pentecosta
[2005]. Per ell cantà el cor Pentecosta la missa
en  memòria  seua,  l'11  de  febrer,  amb  ben
poca assistència de poble.

dissabte 13
Mor Mn. Josep Porcar Ivars, 

honor Pentecosta 2003
El  veneraven  a  l'Hospitalet  de  l'Infant  (Baix
Camp,  Tarragona)  d'on fon rector  durant
quaranta  anys,  d'on  era  fill  adoptiu  de  la
ciutat.  Quan es  jubilà, per malaltia, tornà al
seu  Castelló,  fet  servidor de  tots,  família,
amics i església. Diverses vegades ens presidí
la missa d'onze o hi concelebrà; i participà de
vegades,  amb nosaltres, la  pregària de  les
laudes  dominicals.  L'Associació  Josep
Climent  l'homenatjà, en el cinquantenari de
la  seua ordenació presbiteral,  com a Honor
Pentecosta [2003].  Per ell celebrem, a Santa
Maria, una missa el dilluns dia 15 de febrer.
En  fem  un  comentari  elogiós  seu  en
DOCUMENT 2

dimecres 17
Dimecres de cendra a Santa Maria

El cor Pentecosta hi canta, com té costum de
fer, en la celebració de la Paraula del dia, amb
assistència dels infants de catequesi, mares i
pares i poble en general, a la cripta de Santa
Maria.
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divendres 19
Mor  Mn. Vicent Mestre Bellés

Ens  era  familiar  a  Santa  Maria,  els  darrers
anys, on celebrava, cada dia, la missa de les
12.  Fill  de la  Todolella  (els  Ports,  1937),  fon
rector del Seminari de Tortosa; el proposaren
per fer-lo bisbe d'Eivissa, dignitat que defugí,
rebé el títol honorífic de prelat domèstic de
Sa  Santedat  que  mai  volgué  lluir.   Se  l'ha
endut  la  COVID  19,  a  ell  i  a  la  seues
inacabables humilitat i bondat. Que pregue,
des del cel, per tots nosaltres, est home tan
bo com alt!

dissabte 27
Esplai PENTECOSTA

Els  infants  i  els  monitors,  a  partir  de hui,  a
causa de la  pandèmia que no cessa,  opten
per  connectar-se  telemàticament  per  poder
seguir les reunions de grup

Mor el bisbe Francesc Ciuraneta Aymí
Fon  al  seu  poble  natal,  la  Palma  d'Ebre
(Ribera  d'Ebre,  Tarragona)  on  morí
humilment l'exbisbe de Menorca i de Lleida
Francesc  Ciuraneta  Aymí,  pel  qual  fem
memòria en la missa del dia 26 de setembre.
En l'apartat  IN MEMORIAM d'esta revista,  hi
trobareu  algunes  informacions  sobre  els
patiments i treballs que hagué de suportar a
Menorca i, sobretot, a Lleida.
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 MARÇ 2021

MISSA D'ONZE 127
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina 
web www.josepcliment.org

diumenge 28
Revista PENTECOSTA

Repartida entre els socis i subscriptors la 
revista PENTECOSTA 113, SEGLES V-VII, 
corresponent al primer trimestre de 2021

dilluns 29
Junta Directiva 

Té lloc la Junta Directiva, al local del Sambori. 
Trobareu els papers corresponents i l'acta de 
la reunió a DOCUMENT 3

dimecres 31
Sambori

Els infants del Sambori fan una mona de 
pasqua, tradicional per les festes de pasqua 

ABRIL 2021

MISSA D'ONZE 128
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina 
web www.josepcliment.org

tridu pasqual, 1-3
Cor Pentecosta

Per voluntat del rector, el cor Pentecosta 
canta en totes les celebracions litúrgiques del
tridu pasqual a la parròquia cocatedral de 
Santa Maria

diumenge 4, Pasqua
Cor Pentecosta

Per voluntat del rector, el cor Pentecosta 
canta a la missa de pasqua a Santa Maria

del dimarts 6 al divendres 9
Sambori

Uns joves monitors voluntaris acompanyen 
els infants de Sambori en activitats lúdiques i 
jocs, en l'eixida al parc de Rafalafena
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dissabte 17
Esplai Pentecosta

La romeria que no es va poder fer, com cada
any,  el  dissabte  anterior  a  les  festes  de  la
Magdalena, se celebra hui. Molta participació
d'infants  i  de  monitors  en   companyia
d'alguns  pares.   Molt  bon  dia,  i  molt  bona
estada vora el castell Vell!

dilluns 26
Mor Vicent Pérez Balaguer

El  cor  Pentecosta  canta  al  seu  soterrar,  al
tanatori  del  Grau,  i  hi  llegim un breu escrit
emotiu.  Per  ell  celebrarem  també  una
emotiva  missa   el  diumenge  13  de  juny
d'enguany.  Podeu  llegir-ne  l'escrit  a
DOCUMENT 4

dijous 29
Cor Pentecosta

El cor Pentecosta canta en la missa del tridu a
la basílica de la Marededéu de Lledó

MAIG 2021

MISSA D'ONZE 129
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina

web www.josepcliment.org

dissabte 8
Catequesi

Estada al seminari  Mater Dei,  tots els  grups
de catequesi de la parròquia de Santa Maria,
per celebrar la penitència i imposar la creu als
infants  que  han  de  prendre  enguany  la
primera comunió.

diumenge 9
Catequesi

Un  grup de vuit infants van participar en la
celebració eucarística en què prengueren la
primera comunió.

10



comunió d'església i llengua

dimecres 12
Junta Directiva

Junta Directiva de l'Associació Josep Climent
en què es decidí celebrar l'assemblea general
ordinària  de l'any  2021  el  diumenge 23 de
maig, solemnitat de Pentecosta. Podeu llegir
la  documentació  corresponent  en
DOCUMENT 5

diumenge 23, Pentecosta
Missa de la Solemnitat 

Assemblea general

Després de la missa, i, celebrada l'assemblea
al local parroquial del carrer dels Pescadors,
hi  hagué un  bon  dinar  al  Blanc  i  Negre,  al
qual assistiren uns vint socis. En un bon clima
d'entesa i bon humor.
Podeu  consultar  l’acta  de  l’assemblea  a
DOCUMENT 6

dimarts 25
Mor Mari Rubio Viciano

El dia 25 de maig moria  Mari Rubio Viciano,
germana del  nostre company Tomàs Rubio,
dona de Toni  Porcar i mare d'Antoni, Laia i
Carles  Porcar,  una  família  profundament
arrelada en esta ciutat. Passà la vida fent el
bé; al seu voltant  creixia la pau i el benestar;
acollia  tothom,  i  la  seua  gràcia  natural
desbordà al Betlem de la Pigà. Sempre serà
present  en  la  nostra  memòria.  Per  ella
celebràrem  una  missa  a  la  parròquia  de  la
Sagrada Família i una missa d'Onze, a Santa
Maria.

Notícies de Jana Machutova
Aquest  mes  tenim  notícies  de  Jana
Machutova,  organista txeca virtuosa,  que el
curs  1999-2000,  en  una  estada  que  féu  a
Caselló,  venia  a  Santa  Maria,  tocava
meravellosament l'orgue i cantava, com una
més, en el cor Pentecosta. 
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 JUNY 2021
MISSA D'ONZE 130

Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina
web www.josepcliment.org

dimarts 8
Esplai Pentecosta

Hui  comencen,  a  l'avinguda  de  la  Mar,  les
matriculacions presencials per a les colònies i
els campaments AMUNT 2021.

dimecres 9
Mor Mn. Joaquim Esteve Domínguez

Canonge, director de la residència sacerdotal
Casa  de  Natzaret,  prevere  natural
d'Almassora que tothom coneixia com Ximo
Xorroll,  era  molt  estimat  pels  fidels  de  la
parròquia  de santa  Joaquima Vedruna.  Mor
santament  després  d'una  llarga  estada  a
l'hospital a causa de la Covid 19.

diumenge 27
Intent frustrat d'anar a Torrent

Després d'haver planificat l'anada  a Torrent
per  participar  en  la  missa  que  s'hi  fa  en
valencià i es retransmet per la televisió ÀPunt
Media, ens hem vist obligats a anul·lar-la per
problemes  de  Covid  19.  Una  altra  vegada
serà! Haurem d'esperar a setembre.

dimecres 30
Revista PENTECOSTA

Publicada i distribuïda la revista PENTECOSTA
114 segles  VIII,  XI  i  X,  corresponent al  segon
trimestre de l'any.

dimecres 30
Cor Pentecosta

Ada  Moliner  Navarro,  directora  del  Cor,  no
podrà  seguir  en  el  càrrec,  atesa  la  seua
situació  familiar  i  les  conseqüències  de  la
pandèmia. El Cor Pentecosta sempre li estarà
agraït pels seus immillorables serveis com a
directora i solista

12



comunió d'església i llengua

JULIOL 2021

AMUNT 21
dilluns 5

Comença   el  campament  itinerant  AMUNT
2021,  amb  dos  grups   de  primer  i  segon
d'ESO. Segons la planificació, el primer grup
va caminant de Costur cap a Figueroles,  on
faran  els  esports  d'aventura.  El  segon  grup
camina  des  de  Vistabella  fins  a  Xous,  i  es
preparen  per  pujar,  el  dia  següent,  al
Penyagolosa.

AMUNT 21
dimecres 7

El  campament  d'itinerants  de  primer  d'ESO
ha  de  tornar  a  casa  per  perill  de
contaminació per Covid. Els pares, informats
de la situació, vénen a l'Alcora a arreplegar els
seus  fills,  que  s'han  de  quedar  a  casa  fent
quarantena. Afortunadament només una de
les  assistents  es  contagià  de  Covid,  i  amb
símptomes molt lleus.
El  grup  2  continua  feliçment  l’estada  fent
esports d’aventura

dissabte 10
Junta directiva

Junta directiva on s’aprova presentar la 
sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de 
Castelló. Podeu consultar l’acta a 
DOCUMENT 7

AMUNT 21
Tornen a Castelló, feliçment, els itinerants  de
segon  d'ESO  que  han  pogut  continuar  el
campament a Penyagolosa i a Figueroles.

AMUNT 21
dilluns 12

Comença  el  nou  campament  d'itinerants
2021 en dos grups de tercer i  quart d'ESO i
primer de batxiller, amb eixida a les 7 h,  i la
colònia a Torre-xiva, amb quaranta infants de
primària, amb eixida a les 10 h.
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AMUNT 21
dilluns 12-dissabte 17 

Colònia Torre-xiva
Els 40 infants de primària participants en la 
colònia d’enguany passen feliçment els 6 dies
al poble de Torre-xiva, acompanyats per 16 
monitors i un excel·lent grup lila que els han 
preparat mil i una aventures.

Itinerants

Els grups de tercer i quart d’ESO i el de 
batxillerat, que l’any passat no va poder fer el 
seu últim campament, van passar els 6 dies 
caminant des de Figueroles a Penyagolosa i 
fent esports d’aventura.
L’experiència serà inoblidable.

dissabte 17
Cor Pentecosta

El  cor  Pentecosta  canta  en  un  casament
celebrat  a  la  basílica  de  la  Marededéu  de
Lledó.  En  acabar,  a  petició  dels  nuvis,
estrenem un nou cant en anglès.

AMUNT 21

Tornen,  contents  i  cansats,  els  infants  de la
colònia  de  Torre-xiva   i  els  dos  grups
d'itinerants del campament del Penyagolosa. 
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AMUNT 2021 
Repartim,  entre  els  participants,  la  revista
AMUNT  UNA  HISTÒRIA  PER  DESCOBRIR,
crònica  de  la  colònia  a  Torre-xiva  i  els
campaments  de  Figueroles  al  Penyagolosa
entre els dies  5 i  17 de juliol de 2021.

dijous 29
Esplai Pentecosta

Vénen  els  monitors  de  la  colònia  de  Torre-
xiva   i  els  campaments  de  Figueroles-
Penyagolosa, a l'alqueria dels Alegre, per fer-
hi una revisió de la colònia i els campaments
AMUNT  2021,  en  un  clima  de  satisfacció  i
alegria.

AGOST 2021
 

dimarts 17
Mor Joan Antoni Ginés Camahort 

Inesperadament  moria,  el  dia  17  d'agost
d'agost  d'enguany,  Joan  Antoni  Ginés
Camahort,  fill  de  la  nostra  germana  Tere
Camahort. Bona persona i excel·lent amic, ha
destacat  pel  seu  treball  desplegat  dins
l'equip  de  govern  de  la  Diputació  i  el  seu
perfil  dialogant  i  defensor  dels  acords  i  el
consens.  Que  la  terra  et  siga  lleu,  Joan
Antoni.  En  memòria  seua  celebrem,  el  mes
d'octubre, una missa d'Onze.

dimarts 31
Revista Pentecosta

Tenim  impresa,  en  data  de  hui,  la  revista
PENTECOSTA  97,  de  gener-març  de  2018,
celebració  de  la  Paraula,  cicle  A,  treballada
esforçadament per l'amic Ramon Aguilar
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SETEMBRE 2021

MISSA D'ONZE 131
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina

web www.josepcliment.org

divendres 3
Trobada de cantants del cor Pentecosta 

Per decidir què farem aquests pròxims mesos
d'enguany,  es  reuneixen,  al  local  del  carrer
dels Pescadors, onze cantors i cantores, que
decidim,  entre  altres  coses:  descansar,  de
moment;  trobar-nos per  assajar  a  partir  del
divendres  24  de  setembre;  participar  en  la
missa de les onze,  des del diumenge 19 de
setembre;  cantar  la  missa  del  dia  de  sant
Francesc  a  l'església  de  sant  Agustí,  i,
finalment,  començar  els  assajos  regulars
durant  el  mes  d'octubre,   els  dimarts  i  els
divendres,  com ho férem els anys anteriors,
tot oferint la direcció del cor a Yanie Castaño
Martín,  atesa  la  renúncia  d'Ada  Moliner
Navarro.  Proposàrem  la  possibilitat  d'oferir
un primer concert de nadal a la parròquia de
la santíssima Trinitat.

diumenge 12
Anada a Torrent

Honor Pentecosta 2021 
A la parròquia de l'Assumpció de Torrent i el
seu rector Mn. Salvador Jesús Corbí Vidagany,
amb un autobús de trenta places i eixida a les
8 de matí de la plaça de Borrull. Missa de les
10 a la parròquia de l'Assumpció de Torrent.
Acte  de  concessió  de  l'Honor  Pentecosta
2021  en  una  esplèndida  sala  d'actes
parroquial.  A  les  14  h,  dinar  de  germanor.
Repartim, entre els assistents de la parròquia
de  Torrent,  números  de  les  publicacions
PENTECOSTA 115,  AMUNT 2021  i  MISSA
D'ONZE 131. 
Podeu llegir-ne la laudatio i el text del guardó
al DOCUMENT 8
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diumenge 19
Missa d'onze

Primera  missa  a  santa  Maria,  en  horari
d'hivern, amb breu convivència en acabar la
celebració,  a  causa de la  pandèmia que no
afluixa.

dilluns 20
Cor Pentecosta

Convocats per l'equip municipal, assistim a la
trobada, al Menador, per parlar dels concerts
de Nadal d'enguany.

dimecres 22
Junta directiva

Junta Directiva de l'Associació Josep Climent.
Si en voleu conèixer el contingut de la sessió i
les decisions preses, llegiu DOCUMENT 9

dimarts 28
Honor Societat 2021 a À PUNT MÈDIA

Per  indicació  de  la  direcció  del  canal
autonòmic, celebrem la concessiò de l'Honor
Societat 2021 ÀPUNT a la Casa dels Caragols
de  Castelló,  amb  la  participació  del  nostre
president  i  del  director  de  la  cadena
valenciana.  Fon  un  acte  entranyable  i  molt
breu.

dijous 30
Revista PENTECOSTA

Impresa i repartida la PENTECOSTA 115, segles
XI,  XII  i  XIII, corresponent al  tercer  trimestre
2021
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OCTUBRE 2021

MISSA D'ONZE 131
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina

web www.josepcliment.org

dilluns 4
Sambori

Comencen les classes del Sambori, al local de
la  catequesi  de Santa Maria,  del  carrer  dels
Pescadors,  que  enguany  compta  amb   40
infants i més de  20 voluntaris.

Cor Pentecosta
Missa i concert a l'església de sant Agustí

Com en anys anterior celebrem el concert a
favor de l'Associació Francesc i Clara d'Assís,
atenen  la  situació  pandèmica,  només  a
l'església  de  la  sang,  amb  la  missa  i  un
concert instrumental i vocal.

dimarts 5
Cor Pentecosta

Atesa  la  disponibilitat  de  la  directora  Yanie
Castaño,  l'assaig  dels  dimarts  del  Cor
Pentecosta s'enfoca exclusivament a la missa
de les 11; al primer assaig, hui, hi assisteixen
14 cantors, que és un èxit.

divendres 8
Cor Pentecosta

Primer assaig del cor Pentecosta, amb Yanie
de directora, amb l'assistència de la majoria
dels  cantors.I  comencem  a  treballar  el
repertori del concert de Nadal 2021.

dissabte 16 i diumenge 17 
Esplai Pentecosta

Un  grup  de  20  monitors  de  l'Esplai
Pentecosta van al lloc de Pereroles (Morella)
per fer-hi una estada de formació.

diumenge 17
Catequesi

Comencen les sessions de catequesi d'infants
amb la missa de les Onze. Hi participen ?¿, i
en  son  catequistes  Amparo  Grifo  i  Dolors
Mas.

diumenge 24
Comunitat de Missa d'Onze

Presentem  els  materials  i  el  calendari  de
reunions per a la reflexió en el procés sinodal
diocesà. DOCUMENT 10
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diumenge 31
Comunitat de Missa d'Onze

Primera  sessió  de  reflexió  sobre  el  procés
sinodal 'Visquem la comunió i la missió amb
esperança'.  La  sessió  va  estar  molt
participada  i  interessant.  El  resum  de  les
conclusions (que trametem a la parròquia en
la nostra llengua), el trobareu a DOCUMENT
11

Revista PENTECOSTA
Imprés  el  núm. 97 de PENTECOSTA  Litúrgia
de la Paraula cicle A,  corresponent al primer
trimestre  de  l'any  2017,  treballat
laboriosament  pel  bon  amic  Vicent  Ramón
Aguilar

NOVEMBRE 2021

MISSA D'ONZE 134
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina

web www.josepcliment.org
Contra el papa Francesc (1)

dissabte 6
Esplai Pentecosta

Eixida  dels  grups  d'esplai  Pentecosta  a
l'ermita de les Santes i al cim del Bartolo amb
la  participació  de  60  infants  i  30  monitors.
Una  diada  esplèndida,  amb  els  seus
entrebancs.

diumenge14
Missa d'onze

Celebrem la missa de hui en sufragi per Joan
Antoni Ginés Camahort. Dies abans visitàrem
la  mare  que,  malgrat  la  seua  invalidesa,  hi
assistí amb els fills, familiars i amics. 

divendres 19
Cor Pentecosta

Primer  assaig  del  cor  Pentecosta  sota  la
direcció  Yanie  Castaño   Martín,  amb
acompanyament de teclat per Oscar Campos
Micó,  preparant  el  concert  de  nadal
d'enguany  a  la  parròquia  de  la  Santíssima
Trinitat.
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diumenge 21
Mor Pere Riutort Mestre

A  la  localitat  de  Tàrbena,  mor  el  virtuós
prevere Pere Riutort Mestre, natural de Petra
(Mallorca) i  activista per la  llengua des dels
anys setanta del segle passat al país Valencià.
Hi vivia retirat,  obsessionat per deixar-hi un
santuari de pelegrinatge per a tots els països
de llengua catalana. La comarca on s'instal·là
fon poblada, al segle XVII, per mallorquins, i
allà  situà  ell  el  lloc  del  santuari  marià  on
esperava  aplegar  gent  de  tot  arreu.  Podeu
llegir  uns  comentaris  referents  a  ell  en
DOCUMENT 12

diumenge 28
Missa d'onze

En  la  celebració  del  primer  diumenge
d'advent, la missa de les Onze és sempre en
sufragi  pel  nostre  sant  patró Josep Climent
Avinent,  bisbe,  mort  l'any  1781,  que
terminem  amb  un  respons  al  final  de  la
celebració, vora la seua làpida sepulcral. 

Comunitat de Missa d'Onze
Segona sessió del procés de reflexió sinodal
'Primer anunci',  molt participat i  interessant.
Podeu llegir  el  resum de les conclusions en
DOCUMENT 13
A continuació,  hi  hagué un bon dinar,  molt
ben  compartit,  a  l'alqueria  dels  Alegre.  Hi
érem  molt  pocs,  però  acabàrem  molt
contents.

dimarts 30
Revista Pentecosta

Imprés  el  núm. 98 de PENTECOSTA  Litúrgia
de  la  Paraula  cicle  B, corresponent  al  segon
trimestre  de  l'any  2017,  obra,  sobretot,  del
bon amic Vicent Ramon  Aguilar Ortiz.
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DESEMBRE 2021

MISSA D'ONZE 135
Podeu consultar-ne el text a la nostra pàgina

web www.josepcliment.org
Contra el papa Francesc (2)

dissabte 11 i diumenge 12
Esplai Pentecosta

Eixida a Morella, Saltapins i Pereroles.
Com teníem programat, el cap de setmana 
vam fer una eixida a la comarca dels Ports.
S’hi havien apuntat vora 70 infants de 
primària i secundària. A causa de la 
pandèmia es va haver de suspendre l’activitat
per als de primària, tot mantenint la de 
secundària amb 35 infants i un gran nombre 
de monitors.
Dissabte van fer el circuit Saltapins i van anar 
a dinar a Pereroles on tenien dues cases 
reservades ben acondicionades per suportar 
el fred que hi feia.Van passar el cap de 
setmana fent activitats ben variades que 
havien preparat els monitors.

dimecres 15
Junta Directiva

Junta Directiva de l'Associació Josep Climent.
Si en voleu conèixer el contingut de la sessió i
les decisions preses, llegiu DOCUMENT 14

diumenge 19
Comunitat de Missa d'Onze

Tercera  sessió  de  reflexió  sobre  el  procés
sinodal 'Acompanyament', molt participada i
interessant.  Podeu  llegir  el  resum  de  les
conclusions en DOCUMENT 15

Cor Pentecosta
A  les  19  h,  concert  de  nadal  del  cor
Pentecosta   a  la  parròquia  de la  Santíssima
Trinitat.  Bona  assistència  de  públic  i  bon
clima creat en esta església que sempre ens
ha  acollit  molt  afablement.  En  trobareu  el
repertori al DOCUMENT 16
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dimarts 21
Nadal al Sambori

Acabem  el  trimestre  fent  una  bona
xocolatada.  Tots,  infants  i  voluntaris  van
participar en la seua elaboració i, més encara,
en la seua consumició.

Notícies de Quique
Sorprenentment  ens  arriben  bones  notícies
de  l’amic  i  generós  col·laborador  d’esta
revista Enric Arenós QUIQUE. Jubilat, per ser a
prop  dels  seus  fills,  s’ha  traslladat  a  viure,
amb la família,  a Mataró des d’on ens envia
un record amb renovats acudits per als amics
de Pentecosta

diumenge 26, sant Esteve
Cor Pentecosta

A  les  12  h,  concert  de  nadal  del  cor
Pentecosta,  a  la  plaça  de  la  reina  Violant
d'Hongria, dins el cicle de concerts promogut
per l'ajuntament de la ciutat 'Nadal de Corals'

divendres 31

Pentecosta 116
any de gràcia 2021

Tanquem l’any amb la  publicació del darrer
número  de  la  nostra  revista,  resum  de  les
activitats  i  dels  fets  que  hem  cregut  més
interessants d’aquest any de gràcia
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DOCUMENTS
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MES DE GENER

dimecres 13
DOCUMENT 1

ACTA núm. 149, de la Junta Directiva de l'Associació Josep Climent, 

S'hi reuneixen els socis següents:

Guillem Badenes Franch, president
Avel·lí Flors Bonet, vicepresident
Rosa Maria Claros Marqués, tresorera
Agustí Peris Leonisa, vocal 
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Batiste Porcar Gómez, vocal
Nati Alcañiz Gascó, vocal
Vanessa Fraga Clofent, vocal 
Dolors Mas Alegre, secretària

Seguint el corresponent ordre del dia  es tracten els assumptes consignats a la convocatòria, 
sobre els quals es prenen, per unanimitat, els acords següents:
1. Aprovar l'acta de la sessió del proppassat divendres 13 de novembre de 2020
2.  Deixar pendent  la  convocatòria  de l'assemblea general  de l'associació.  Celebrar  una junta
directiva el 17 de març per decidir-NE la data.
3. Aprovar els comptes de l'associació de l'any 2020 segons consten en  l' annex.
4.  Deixar pendent la previsió pressupostària per al  2021, ja  que els ingressos depenen de la
possibilitat de convocar les colònies.
5. Proposar a l'assemblea una quota de soci de 50 € per a l'any 2021.
6. Aprovar la memòria de les activitats dutes a terme el 2020

• missa d'onze, suspesa en part durant la pandèmia
• catequesi, es va fer telemàticament des del mes de març; les comunions es van celebrar

l'últim trimestre de l'any
• esplai, a partir del mes de març es va tenir un contacte telemàtic, el mes de juliol es va fer

una trobada al Pinar.
• sambori,  tancat des del març es va tornar a posar en funcionament durant el mes de

juliol. Aquest últim trimestre s'han reprès les activitats.
• cor Pentecosta, va fer dos concerts de Pasqua i els mes de desembre un concert de Nadal

dins  la  companya  de  l'ajuntament.  Els  assajos  han  estat  intermitents,  s'ha  mantingut
contacte telemàtic.

7. Proposar a l'assemblea com a possibles Honors Pentecosta a: Àpunt, per la retransmissió de la
missa en valencià,  Josep Miquel i  Diego i  el  Seminari  del Poble de Déu; i  Honors Societat a:
Ramon Magdalena, Josep Aguilella , Estança Harmònica i Juan Porcar Montoliu.
8. Són baixa per defunció Maria Segarra Ferrando i Rosa Tena Rubio. 
9. Aquest any s'han editat els números 109, 110 i 111 de la revista Pentecosta que repassen la
nostra història des dels segles abans de la nostra era fins al segle IV; el número 112 corresponent
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a l'últim trimestre recull el resum de les activitats de l'associació aquest any 2020, a més de un
record dels tres presidents difunts. Per a l'any 21 estan previstos els números 113-115 dedicats
als segles V- XIII més el 116, memòria de l'any 2021. En la mesura de les possibilitats es refarien
els números 73-76 corresponents a l'any 2011 i s'enquadernarien dos volums. 
10. Aprovar la previsió d'activitats per a l'any 2021

• missa d'onze, proposar a Santa Maria la col·locació d'un projector i una pantalla 
• catequesi,  amb  13  infants  matriculats  es  fa  la  catequesi  en  dos  grups  seguint  la

metodologia  d'oratori  d'infants.  La  celebració  de  la  comunió  està  prevista  per  al
diumenge 9 de maig.

• esplai,  encara  no  s'han  reprès  les  activitats;  es  convocarà  una  reunió  de  monitors  el
divendres 5 de febrer per estudiar alternatives possibles. Igualment s'anirà preparant la
colònia i el campament confiant que es puguen fer.

• sambori,  amb  35  infants  matriculats  i  22  voluntaris,  funciona  els  dilluns,  dimarts  i
dimecres de 5:30 a 6:30.

• Cor Pentecosta , es reprendran els assajos quan la situació pandèmica ho permeta.

De què, com a secretària, en done fe. Dolors Mas Alegre

Vist i plau, Guillem Badenes Franch, president
Castelló de la Plana, 13 de gener de 2021

MES DE FEBRER

dissabte 13
DOCUMENT 2

EN LA MORT DE MN. JOSEP PORCAR IVARS

Quants records se m'acumulen pensant en tu, Pepe, bon amic. Des d'aquella primera missa: et
recorde eixint de ta casa,  al  carrer de les Moreres,  al  costat  dels teus pares,  seguint un camí
cobert  de  murta  cap  a  la  parròquia  dels  Frares.  Durant  anys  i  més  anys  servires  fidelment
l'enyorada  diòcesi  de  Tortosa,  on  tenies  companys  i  amics  a  desdir.  Quan  terminares
gloriosament el teu cicle a l'Hospitalet de l'Infant, enmig d'un núvol de glòria, t'acollírem ací, ja
malalt, quan vingueres a descansar entre nosaltres, ací on t'has cansat, incansablement, per uns i
per altres fins que t'han rematat els anys de servei i la tendresa. 

Que bo has estat per a tots, Pepe. T'hem acollit pregant amb nosaltres les laudes matinals
els  diumenges,  t'hem tingut  de prevere presidint  tantes  eucaristies,  ens  has  acompanyat  en
moments de tristors i desenganys eclesiàstics, tu que sabies com era de penosa la persecució
dels de casa, tu sempre al nostre costat. Sempre compassiu amb els qui pequem i som dèbils,
perquè tu estimaves la vida, i per això ho comprenies tot. Sentíem com tu enyoraves l'amor i la
tendresa, una dona i uns fills que no tingueres.

Els amics que tant estimaves no podíem faltar al moment que ens véns a dir l'últim adéu.
Adéu, bon amic, bon germà, bon company de viatge. Gràcies pel costat que ens has fet sempre.
Al cel voldríem tornar-te a tenir a la vora, per sempre.

Castelló de la Plana, 15 de febrer de 2021
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MES DE MARÇ

dimecres 29
DOCUMENT 3

ACTA núm. 150, de la Junta Directiva de l'Associació Josep Climent, 

S'hi reuneixen els socis següents:

Guillem Badenes Franch, president
Avel·lí Flors Bonet, vicepresident
Rosa Maria Claros Marqués, tresorera
Agustí Peris Leonisa, vocal 
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Nati Alcañiz Gascó, vocal
Dolors Mas Alegre, secretària
Excusen la seua assistència: 
Batiste Porcar Gómez, vocal
Vanessa Fraga Clofent, vocal 

Seguint el corresponent ordre del dia  es tracten els assumptes consignats a la convocatòria, 
sobre els quals es prenen, per unanimitat, els acords següents:

1. Aprovar l'acta de la sessió del proppassat divendres 13 de gener de 2021
2. Convocar l'assemblea general de l'associació per al dia 23 de maig, diada de Pentecosta, a les
12:00h als locals de la parròquia de Santa Maria, carrer Pescadors, 19.
Proposar com a Honor Pentecosta la parròquia de Torrent i  Honor Societat la televisió Apunt
per la retransmissió de la missa en valencià.
3. Es presenta la previsió de números de la revista Pentecosta

• Editar els 4 números corresponents a l'any 2021: 113, 114 i 115 dedicats a la història de
l'església dins del context de la història universal i el número 116, resum de les activitats
de l'associació durant l'any 2021

• Revisar i imprimir més exemplars del número 109 "segles abans de la nostra era"
• Dedicar els números 73-75 corresponents a l'any 2011 al treball de A. Soriano sobre Santa

Maria i el número 76 a la reconstrucció de l'església.
• Estan preparant-se tres números amb la traducció de De bello rustico valentino
• Igualment es preparen tres números amb l'edició dels responsorials dels cicles A, B i C i

dos amb  la pregària de laudes i de vespres
El preu estimat de cada número és de 5€ i de 10€ si s'envien per correu postal.
4. Aprovar la memòria de les activitats dutes a terme el primer trimestre del 2021

• missa d'onze, s'ha comptat amb l'ajut de les respostes i cants projectats a la pantalla, amb
molt bon resultat i resposta dels assistents a la missa.

• catequesi, s'han pogut fer presencialment totes les sessions, encara que alguns infants
han deixat d'assistir algun diumenge. 
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• esplai, a partir del mes de febrer s'han fet trobades telemàtiques de diferents grups amb
els seus monitors. 

• sambori, tancat el mes de febrer s'ha tornat a reprendre després de Magdalena.
• cor Pentecosta, ha suspès els assajos.
• S'ha presentat la justificació de la subvenció de l'ajuntament.

5. Aprovar la previsió d'activitats per al segon i tercer trimestre de l'any 2021
• catequesi, la celebració de la comunió està prevista per al diumenge 9 de maig.
• esplai, s'ha programat una romeria a la Magdalena per al dia 17 de'abril, a la qual ja s'han

apuntat 60 infants.
• colònies  i  campaments,  començar  els  contactes  amb  l'escola  de  Llucena,  cases  de

colònies, empreses d'esport d'aventura per mirar d'organitzar la colònia i el campament
d'enguany. La preinscripció i matriculació es farien on line.

• sambori, amb 35 infants matriculats i 22 voluntaris segueix funcionant els dilluns, dimarts
i dimecres de 5:30 a 6:30. Durant les vacances de pasqua es faran dos sessions lúdiques el
dimarts 6 i el dijous 8 d'abril al matí organitzades per monitors de l'esplai.

• Cor Pentecosta , es reprendran els assajos quan la situació pandèmica ho permeta.

6. Aprovar l'autorització de Guillem Badenes Franch, Avel·lí Flors Bonet, Rosa Clarós Marqués i
Dolors Mas Alegre per a disposar dels fons del compte de l'associació.

De què, com a secretària, en done fe. Dolors Mas Alegre

Vist i plau, Guillem Badenes Franch, president
Castelló de la Plana, 29 de març de 2021

MES D’ABRIL

dilluns 26
DOCUMENT 4

EN LA MORT DE VICENT PÉREZ BALAGUER

Apressadament, Vicent, t'hem de dir adéu el dia que el teu cos es fon com esclat en primavera.
Volen al cel els ocells, Vicent, com tu, germà en la vida i en la mort. Amb tu hem compartit tanta
joia, tanta esperança; i de tu hem aprés tanta amistat, que ens queda la sensació de no haver
aprés mai la (teua) lliçó. Perquè tu eres mestre de vida; duies en tu tanta tendresa que el món era
estret per contenir-te. Per això ara voles més alt, al paradís dels teus somnis, i deixes al terra un
estol de rosada que recull primaveres. No debades buscaves l'amor, i el trobares. I t'estremires
d'espasme i tendresa. Aspiraves, però, molt més alt, fins que el cel t'ha sentit la demanda, t'ha
comprés el deler. No plores més, bon amic, descansa que ja has perseguit prou deliris. Des d'ara
no passaràs fam ni set, vora el pare i la mare, i els germans, al paradís que somiares.

Castelló de la Plana, 27 d'abril de 2021
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MES DE MAIG

dimecres 12
DOCUMENT 5

ACTA núm. 151, de la Junta Directiva de l'Associació Josep Climent, 

S'hi reuneixen els socis següents:

Guillem Badenes Franch, president
Avel·lí Flors Bonet, vicepresident
Rosa Maria Claros Marqués, tresorera
Agustí Peris Leonisa, vocal 
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Batiste Porcar Gómez, vocal
Vanessa Fraga Clofent, vocal 
Dolors Mas Alegre, secretària
Excusa la seua assistència: 
Nati Alcañiz Gascó, vocal

Seguint el corresponent ordre del dia  es tracten els assumptes consignats a la convocatòria, 
sobre els quals es prenen, per unanimitat, els acords següents:

1. Aprovar l'acta de la sessió del proppassat dimecres 29 de març de 2021
2. Aprovar la convocatòria de l'assemblea general ordinària de l'associació el dia 23 de maig,
diada de Pentecosta, als locals de la parròquia de Santa Maria, a les 12 h.

• Aprovar l'ordre del dia de l'assemblea 
• Constatar les baixes de Rosa Tena i Maria Segarra
• Presentar els comptes amb un dèficit de 5.182,44 €
• Presentar el pressupost amb una previsió d'ingressos i despeses de 38.250€
• Aprovar la memòria de les activitats dutes a terme el primer trimestre del 2021 i presentar

les previstes per a l'any 2021
• missa  d'onze,  s'ha  comptat  amb  l'ajut  de  les  respostes  i  cants  projectats  a  la

pantalla, amb molt bon resultat i resposta dels assistents a la missa (Agustí)
• catequesi,  s'han pogut fer presencialment totes les sessions, encara que alguns

infants han deixat d'assistir algun diumenge. S'ha celebrat la primera comunió el
dia 9 de maig (Amparo)

• esplai,  a  partir  del  mes  de febrer  s'han fet  trobades  telemàtiques  de diferents
grups amb els seus monitors i s'ha fet una romeria a la Magdalena el dia 17 d'abril
a la qual van assistir 100 infants (Dolors)
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• Sambori, tancat el mes de febrer s'ha tornat a reprendre després de Magdalena,
s'hi han fet activitats lúdiques en les vacances de pasqua i una eixida al cinema el
diumenge 16 de maig (Rosa)

• cor Pentecosta, ha suspès els assajos i es reprendran quan la situació pandèmica
ho permeta (Batiste)

• proposar una quota de soci de 50€
• Proposar com a Honor Pentecosta la parròquia de Torrent i  Honor Societat la televisió

Apunt per la retransmissió de la missa en valencià.
3. Aprovar l'edició dels números de la revista Pentecosta corresponents a l'any 2021: 113, 114 i
115 dedicats a la història de l'església dins del context de la història universal i el número 116,
resum de les activitats de l'associació durant l'any 2021 i aprovar la revisió i impressió de més
exemplars del número 109 "segles abans de la nostra era"
4. Aprovar l'activitat duta a terme en catequesi amb assistència de 13 infants dels quals 8 van
prendre la primera comunió el dia 9 de maig.
5. Aprovar la preparació i realització de l'AMUNT 21. La colònia es faria a Torre Xiva els dies 12 al
17 de juliol amb 40 infants. Els campaments itinerants es farien en dos torns, del 5 al 10 i del 12 al
17 de juliol amb 60 infants per torn dividits en dos grups de 30. S'estableix el preu de la colònia
en 250€ i el del campament en 300€.

De què, com a secretària, en done fe. Dolors Mas Alegre

Vist i plau, Guillem Badenes Franch, president
Castelló de la Plana, 12 de maig de 2021

diumenge 23
DOCUMENT 6

ACTA núm.141 de l’Assemblea general ordinària de 23 de maig de 2021 

Hi assisteixen els membres de la Junta Directiva
Guillem Badenes Franch, president
Avel·lí Flors Bonet, vicepresident
Rosa Maria Clarós Marqués, tresorera
Agustí Peris Leonisa, vocal
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Joan Baptista Porcar Gómez, vocal
Maria Dolors Mas Alegre, secretària

Amb els assistents i socis següents:
Dolors Gabriel
Francesc Xavier Martí
Roser Boix 
Teresa Peydró
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Amparo Valenzuela
Josep Lluís Guardiola
Antoni Albiol Cavaller
Pili Sánchez Cazador
Consol Aguilar Aparici
Anna Sánchez
Maria Alonso de Armiño
Xavier Sanaüja
Josep Lluís Guardiola
Nicolás Bolarín
Agustí Flors
Encarna Rius
Antoni Vizcarro
Pilar Peña
Tomàs Rubio
Manel Sifre
Lluís Gimeno
Paula Patrón

Després de cantar el Veni creator, comencen a tractar-se els punts de l'ordre del dia (ANNEX 1), i
es prenen, per unanimitat, els acords següents: 

1. Aprovar l'acta de la sessió anterior, de 26 de gener de 2020 (ANNEX 2)
2.  Lamentar  les  baixes,  per  defunció,  de  les  sòcies  Maria  Segarra  Ferrando,  presidenta  de
l’Associació entre els anys 1996-2000 i Rosa Tena Rubio .
3. Aprovar els comptes corresponents a 2020, amb un saldo negatiu de  5182,44 euros. Aquest
saldo es deu a la impossibilitat de portar a terme les activitats de colònies i concerts a causa de la
pandèmia(ANNEX 3)
4.  Aprovar  el  pressupost  de 2021,  amb uns ingressos i  unes despeses previstes  de 38.250 €
(ANNEX 4)
5. Aprovar les activitats dutes a terme pels diversos àmbits de l'Associació: cor Pentecosta, missa
d'Onze, catequesi, esplai, Sambori, publicacions i les previstes per a 2021 (ANNEX 5)
6. Fixar la quota de soci en 50€ i aprovar el seu cobrament durant el mes de desembre.
7. Aprovar la concessió de l'Honor Pentecosta 2021 a la parròquia de Torrent que durant aquest
any han estat fent, molt dignament, la missa en valencià que s’ha pogut veure en la televisió
pública valenciana i que ha contribuït a la normalització de les celebracions en valencià i aprovar
la  concessió  de  l'Honor  Societat  2021  a  la  televisió  pública  Apunt  per  la  seua  decisió  de
retransmetre aquesta celebració en valencià de manera continuada.
8.  Es proposa reprendre les reflexions que tenien lloc una vegada al  mes en acabar la missa
d’onze a la parròquia de Santa Maria, seguint el pla de formació de l’HOAC.

I amb el cant del Parenostre en memòria dels socis, familiars i amics difunts es tanca l'assemblea.

De què, com a secretària, en done fe.
Guillem Badenes Franch, president

Castelló de la Plana, 23 de maig de 2021
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MES DE JULIOL

dissabte 10
DOCUMENT 7

ACTA núm. 152, de la Junta Directiva de l'Associació Josep Climent

S'hi reuneixen els socis següents:

Guillem Badenes Franch, president
Avel·lí Flors Bonet, vicepresident
Rosa Maria Claros Marqués, tresorera
Agustí Peris Leonisa, vocal 
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Batiste Porcar Gómez, vocal
Nati Alcañiz Gascó, vocal
Vanessa Fraga Clofent, vocal 
Dolors Mas Alegre, secretària

Seguint el corresponent ordre del dia  es tracten els assumptes consignats a la convocatòria, 
sobre els quals es prenen, per unanimitat, els acords següents:

1. Aprovar l'acta de la sessió del proppassat dimecres 12 de maig de 2021
2. Aprovar la sol·licitud a l'Ajuntament de Castelló de la Subvenció a Entitats Juvenils 2021, que
han redactat aquesta secretària i les vocals Rosa Clarós i Amparo Grifo.

De què, com a secretària, en done fe. Dolors Mas Alegre
Vist i plau, Guillem Badenes Franch, president

Castelló de la Plana, 10 de juliol de 2021

MES DE SETEMBRE

diumenge 12
DOCUMENT 8

LAUDATIO

Fa trenta anys que la nostra associació Josep Climent, de Castelló de la Plana, dedica una humil
distinció a aquella  beneïda porció,  l'evangeli  en diria  'petit  ramat',  de valencians que encara
conserven la pròpia llengua per dirigir-se a Déu o per a sentir-ne la Paraula de vida. Vam triar el
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nom de Josep Climent perquè ell  reunia unes condicions especials:  fill  de Castelló,  format a
València, d'on seria canonge de la seu i mestre a l'estudi general, i, finalment, bisbe de Barcelona.
Des de Castelló, però, darrerament, se'ns acabaven els noms d'esglésies i de persones que fossen
del nostre estil.  Inútilment anàvem buscant amb la llum d'un cresol qui podria ser el  pròxim
HONOR PENTECOSTA. Pràcticament no  quedaven rastres dels nostres ideals i projectes.  El vent
de ponent, a poc a poc, ha anat agostant les poques  resistències del país. Han passat anys sense
notícies d'esglésies o de persones valencianes sensibles al mandat apostòlic de fer-se tot a tots,
'jueu amb els jueus, grec amb els grecs ...' si exceptuàvem la redacció de la revista SAÓ, el grup
de preveres del Dissabte, o el Fòrum de Cristians de València. A Castelló mateix, amb els canvis
de  rector,  anaven  morint  les  darreres  misses  en  valencià.  Podeu  imaginar,  doncs,  que
darrerament podíem tenir motiu sobrats per a estar molt desanimats. 

El miracle, però, arribaria per sorpresa amb la tribulació de la COVID 19 i el corresponent
confinament, quan començàrem a sentir-nos com a casa connectant amb esta petita meravella
que és la missa que ÀPUNT començà a retransmetre'ns els diumenges, des de la parròquia de la
Marededeu de l'Assumpció de Torrent, presidida pel vicari episcopal Mn. Salvador Jesús Corbí. A
Castelló, l'escoltaven molts més que no eren assidus a la missa de les onze a la cocatedral de
Santa Maria, l'única que respecta el mandat de ser, per uns instants, església catòlica, aquella
que sant Agustí definia com l'autèntica perquè parla la llengua de tots els pobles. 

El nostre camí (parle de l'associació Josep Climent), durant prop de cinquanta anys, ha
estat sempre amenaçat, com diria Pau de Tars, per: '...  perills de part dels pagans, perills a la
ciutat i perills en els pobles, perills de part de falsos germans, treballs i fatigues, sovint nits en
blanc ...' No enteníem per què una causa tan noble, tan neta, com la coherència de la pentecosta
entre  litúrgia  i  llengua,  podia  trobar  tanta  oposició  en  estes  sofrides  terres  valencianes
exposades  sovint  a  ventades  de  ponent.  A  Castelló  vam  passar  trenta  anys  de  relativa
tranquil·litat, arran del concili II del Vaticà (1962-1265), amb dos excel·lents bisbes (Pont i Gol i
Cases d'Ordal). Vosaltres, ací, patíreu el terrabastall de la batalla de València que s'endugué per
davant el treball pacienciòs d'un generació de gent coratjosa i compromesa que volia retornar la
normalitat  de  pentecosta  a  la  terra.  Al  començament  dels  anys  setanta,  personalment
freqüentava sovint la capella dels teòlegs del seminari metropolità de Montcada: sobre l'altar hi
tenien el missal català. Tot se n'anà, però, en orris quan el ponent decidí fer enemics dos pobles
germans. El que aleshores era el superior de teòlegs vindria, el 1996, com a bisbe a la diòcesi de
Sogorb-Castelló amb el mandat de fer desaparèixer tot rastre del bon treball dut a terme pels
seus antecessors, com si haguessen estat un malson. Perillà la missa en la nostra llengua en les
poques esglésies que la celebraven; per orde d'ell es tornaren paper reciclat les caixes amb els
catecismes valencians que acabava d'aprovar el seu antecessor, i, després, tinguérem l'intent de
fer inviable la publicació de la Bíblia Valenciana Interconfessional. 

El mal major, però, encara havia d'arribar quan nosaltres vam anar sent marginats de la
plaça de l'església on prestàvem el  nostre humil  servei  litúrgic,  catequètic,  educatiu i  social.
L'única missa (a tot el  bisbat de Sogorb-Castelló)  que conservava la llengua del poble era la
nostra, i ha estat, any darrere any, en perill  de desaparèixer perquè, segons l'autoritat,'no hay
textos aprovados',  una circumstància  gravíssima  en bon dret canònic. L'intent de fer servir les
adaptacions valencianes, aprovades per tots els bisbes valencians el 1973, concretades en aquell
ja  venerable  Llibre  del  poble  de Déu  [1975]  quedaven  en  res.  Estranyament  la  província
eclesiàstica valentina comprèn també les diòcesis de les illes, Mallorca, Menorca i Eivissa, que fan
servir,  amb  el  vist  i  plau  dels  seus  bisbes  [la  majoria  d'ells,  valencians],  els  textos  catalans
aprovats per Roma, amb les adaptacions pròpies. Personalment vaig tenir l'honor de representar

32



comunió d'església i llengua

la diòcesi de Sogorb-Castelló, juntament amb don Manuel Sanchis Guarner per la de València i
Vicent Berenguer per la d'Oriola-Alacant, a la comissió de traducció dels textos litúrgics al català.
Un treball que acabaria resultant invalidat per als valencians; i així, tot el país Valencià esdevenia
cas a part; els valencians tots no teníem res a veure amb els nostres veïns del nord, aquells que
ens inculturaren la fe i la llengua. El nostre patró, el bisbe Josep Climent, fill de Castelló, canonge
de la seu i mestre a l'estudi general de València, quan prengué possessió de la seua diòcesi, a la
catedral de Barcelona, predicava així [en el castellà normatiu que imposava el govern borbònic]:
'...  Fuera de estos motivos, hermanos míos, encuentro otro particular y muy poderoso para amaros,
en el beneficio que vuestros mayores hicieron a Valencia, mi patria, librándola de la dura esclavitud
de los mahometanos y en la memoria de que la  poblaron sus gloriosos conquistadores. De suerte
que, si bien se mira, Valencia puede llamarse con propiedad una colonia de Cataluña; casi todos los
valencianos somos catalanes en el origen, y, con corta diferencia, son unas mismas las costumbres y
una misma la lengua de los naturales de ambas provincias. Bajo cuyo concepto debéis reconocerme
por paisano vuestro, y creer que os amo con la misma fuerza y ternura con que amo a Valencia, mi
patria; y aún mayor después que la divina Providencia me ha elegido padre y pastor vuestro. Oh! si
yo, viniendo a ser vuestro obispo, pudiera agradecer, com es razón, el  benficio que hicieron a mi
patria los hijos de este principado, qué prelados suyos plantaron en ella la religión cristiana ...'

Des de Castelló, confiem que un dia la societat  i l'església de València reconeguen la
responsabilitat que han tingut en el desficaci cultural i lingüístic que infestà el nostre poble els
darrers trenta anys del segle passat. Sabem, en efecte, que en moltes sacristies de la diòcesi de
València es va coure la guerra, amb incidents sacrílegs, que acabà fent emmudir la nostra parla
en totes les misses del país i convertí persones més que honorables, en enemics públics. En un
poble de la Marina es va consumint el mallorquí Pere Riutort,  religiós dels Sagrats Cors,  que
havia donat vida i patrimoni al nostre poble per facilitar-li una ferramenta per la celebració de la
la litúrgia. Confiem que, algun dia, una nova església valenciana, més lúcida, rehabilite algunes
de les persones que, en esta lluita, caigueren pel camí.

Però ara, per sort, en aquest procès de rehabilitació de l'església, germans entranyables
de Torrent,  tenim l'honor de comptar  amb la vostra admirable parròquia de la Marededéu de
l'Assumpció i amb est venerable rector, Mn. Salvador Jesús Corbí, un home de Déu i d'església,
que porta més de trenta anys servint pobles i ciutats. Albaida l'ha reconegut merescudament
com a fill adoptiu; Algemesí encara ara el plora, després de tretze anys de servei apostòlic; i ara
és Torrent, la segona ciutat més important de la diòcesi, la que té la sort de comptar amb el seu
servei ministerial. 

No sé com vos les vau empescar, Jesús, per tirar endavant esta missa de bona veritat del
cel. Amb ella heu donat una forta campanada a l'església del país. No és estrany, perquè, per
mèrits propis, hauríeu de ser proclamat campaner major del Regne de València; perquè, per a
vós,  no hi  ha campana que se vos puga resistir:  les  dobleu només arribeu,  com vàreu fer  a
Albaida i a Torrent. I nosaltres vos desitgem que, com les campanes, pugueu doblegar voluntats,
resistències i inèrcies heretades d'un passat que ha impedit que el poble valencià alce el cap
amb dignitat com la nova Jerusalem del regne. Ja n'hi ha prou, diríem amb el salm [123, 4]:
'Compadiu-nos, Senyor, compadiu-nos, estem farts de tants menyspreus. La nostra ànima n'està
ben saturada dels escarnis dels altius, dels menyspreus dels insolents!' Tant de bo un dia s'alce,
entre nosaltres,  un home (o una dona) que puga reprendre les paraules del rei Martí I l'Humà,
que, en les Corts de Perpinyà [29 de gener de 1406],  aplicà a Catalunya les paraules del salm
[86]: 'S'han dit de tu, ciutat de Déu, oracles gloriosos. Compte Egipte i Babilònia entre els fidels
que em coneixen. A Filistea, a Tir, i a Etiòpia, els dic: fills de Sió. Diuen d'ella: 'És l'Altíssim mateix
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qui l'ha fundada; aquest i aquell altre són fills de Sió'. El Senyor va escrivint al registre dels pobles:
'fill de Sió'. Martí l'Humà referia estes paraules al seu poble, que, tot i ser tan insignificant en el
concert universal de les nacions, un dia arribaria a presidir-ne una multitud. Per cert, als pocs
anys, ja no seria Catalunya, sinó la ciutat i el regne de València els qui presidirien la glòria cultural
i política, i  també el principat eclesiàstic, d'arreu del món. I així València, la ciutat i  el Regne,
esdevindria mare d'una multitud de pobles.

Permeteu-me, germà, admirable HONOR PENTECOSTA 2021, Salvador Jesús Corbí, rector
ara d'esta benaurada parròquia de la Marededéu de l'Assumpció de Torrent, que us desitgem
més altes responsabilitats en una església necessitada de bons servidors, humils i clarividents
que facen fora tantes foscors. En la vostra predicació, benvolgut germà, hi veem sempre una
espurna evangèlica, un bri  d'esperança, un crit a l'amor solidari. Per això us voldríem al front de
tot, d'una església i d'un poble, envoltat de sang jove, país amunt, església amunt, cel amunt! i
on no falte la glòria de l'amor als més pobres, els innocents, els desemparats, que en això els
valencians som els més entesos.

El text del guardó, que ara us lliurem com a memòria d'aquest acte entranyable, diu així:
'Fa  dos  mil  anys,  vora  el  llac  de Galilea,  Jesús de Natzaret,  parlant  en un arameu provincià,
inaugurà una eterna pentecosta, transmetent a la humanitat el misteri insondable de Déu i el
camí de la fe i l'amor que salven. Dos mil anys després, hui, ara i ací, entre nosaltres, tornem a
sentir-ne el missatge en el miracle d'una missa nova que enamora celebrada en la dolça parla
valenciana. I és per això que l'Associació Josep Climent proclama la parròquia de l'Assumpció de
la Mare de Déu de Torrent i el seu àngel Salvador Jesús Corbí Vidagany HONOR PENTECOSTA
2021. Torrent, 12 de setembre de 2021'. Moltes gràcies.
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dimecres 22 
DOCUMENT 9

ACTA núm. 153, de la Junta Directiva de l'Associació Josep Climent 

S'hi reuneixen els socis següents:

Guillem Badenes Franch, president
Avel·lí Flors Bonet, vicepresident
Rosa Maria Claros Marqués, tresorera
Agustí Peris Leonisa, vocal 
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Batiste Porcar Gómez, vocal
Dolors Mas Alegre, secretària
Excusen la seua assistència: 
Nati Alcañiz Gascó, vocal
Vanessa Fraga Clofent, vocal 

Seguint el corresponent ordre del dia  es tracten els assumptes consignats a la convocatòria, 
sobre els quals es prenen, per unanimitat, els acords següents:

1. Aprovar l'acta de la sessió del proppassat dissabte 10 de juliol de 2021
2. Valorar positivament la celebració de la colònia i el campament AMUNT 21.
3. Es dóna a conèixer i s'aprova la previsió d'activitats per als pròxims mesos

Esplai:  es  programa una trobada de formació per  a  futurs  monitors   els  dies  16 i  17
d'octubre d'enguany al refugi de Pereroles. 
No es faran trobades setmanals amb els infants de l'esplai per la situació sanitària; es programen
eixides mensuals. Aquest primer trimestre, el dia 6 de novembre, al Pinar i  el dissabte, 11 de
desembre, al Bartolo.
S'aprova subscriure l'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil per a tot l'any.

Sambori:  comença  les  seues  activitats  el  dilluns  4  d'octubre.  L'horari  d'enguany  serà
dilluns, dimarts i dimecres de 17:30 a 19:00 h

Catequesi: Cinc infants es preparen per prendre l'any 2022 la comunió. Començaran la
catequesi el diumenge 3 d'octubre.
Està oberta la matriculació per als que prendran la comunió l'any 2023.

Cor Pentecosta: Enguany no comptarà amb la directora Ada Moliner. Es faran càrrec de la
direcció José Luis Guardiola,  Juan Ramón Peña i  Avel·lí  Flors.  Participaran en el  cicle Nadal a
Castelló organitzat per l'ajuntament. 

4. S'informa que, a causa d'un problema informàtic, no es va poder presentar la sol·licitud de
subvenció a l'ajuntament dins del termini previst, encara que es va enviar per correu. Estem a
l'espera d'una comunicació per part de l'ajuntament  per presentar les nostres al·legacions.
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5. Es valora molt positivament l'acte de concessió de l'Honor Pentecosta a la parròquia de Torrent
el diumenge 12 de setembre, al qual van assistir un nombrós grup de membres de l'associació
que hi van ser molt ben acollits.
6. Es programa la concessió de l'Honor Societat a la cadena Àpunt per al dimarts 28 de setembre
a les 11:00 h del matí a la Casa dels Caragols.
Es convidarà a l'acte la sra. Rosa Agost i Fernando Vilar.

Sense més assumptes a tractar es va cloure la sessió a les 21:00 h del dia de la data 

De què, com a secretària, en done fe. Dolors Mas Alegre

Vist i plau, Guillem Badenes Franch, president
Castelló de la Plana, 22 de setembre de 2021

MES D’OCTUBRE

diumenge 24
DOCUMENT 10

CALENDARI DE REUNIONS DE REFLEXIÓ SOBRE EL PROCÉS SINODAL

mes dia treball

X

24 Presentació de materials 
i calendari de reunions

31 Sessió 1 Visquem la comunió i la missió  
amb esperança

31 Entrega de respostes

XI
28 Sessió 2 Primer anunci

30 Entrega de respostes

XII
19 Sessió 3 Acompanyament

24 Entrega de respostes

I
23 Sessió 4 Processos formatius

30 Entrega de respostes

II
20 Sessió 5 Presència en la vida pública

27 Entrega de respostes
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DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS

Preparació prèvia i personal
1.- Il·luminació des del magisteri
2.- Lectio divina dels Fets dels Apòstols

✔ Llegir el text. Què diu el text?, què passa en aquest passatge?
✔ Meditar. Què em diu Déu a mi en aquest text? Què em diu a mi personalment o a la 

meua parròquia o moviment.
✔ Orar. Què li vull dir jo a Déu a partir del text?
✔ Contemplar. Contemplar en silenci l’amor de Déu. Discernir a quina conversió ens invita
✔ Actuar. Què fer com a resultat de l’oració?

Sessió en grup
1.- Oració inicial
2.- Compartir breument el compromís a què em porta la lectio divina
3.- Plantejament del tema
4.- Discerniment sobre la nostra realitat concreta

✔ Reconéixer (veure) On estem ? Com estan les nostres comunitats? Aspectes positius i 
negatius que trobem

✔ Interpretar (jutjar)  Quines actituds hem de treballar? Quines necessitats trobem? 
Quines dificultats hi ha? Quines prioritats establim?

✔ Triar (actuar) Per on caminarem? Il·luminació des de les aportacions del congrés de laics 
(És convenient llegir totes les preguntes d’un bloc i contestar-les unitàriament perquè unes 
complementen a les altres)
5.- Oració final

✔ Lectura de l’Evangeli
✔ Parenostre

diumenge 31
DOCUMENT 11

REFLEXIÓ COMUNITAT MISSA D’ONZE
SESSIÓ 1: VISQUEM LA COMUNIÓ I LA MISSIÓ AMB ESPERANÇA

1. Reconéixer (veure)
Estem  immersos  en  una  societat  que  ha  deixat  de  creure  en  l’església,  en  Jesucrist  i  en
l’existència de Déu; pràcticament antieclesiàstica, anticristiana i atea.
L’església és percebuda per la societat actual com una institució anquilosada en el passat.
En general la societat és aliena a l’església. Moltes vegades només s’interessen quan passa algun
fet negatiu per criticar-la.
Necessitem  obrir-nos  a  certs  col·lectius  de  gent  que també  busquen  ajuda  i  respostes,  una
comunitat on sentir-se volguts i escoltats.
Ens falta el  sentiment de pertànyer a l’església diocesana,  no ens coneixem entre nosaltres i
abans de començar a estimar-nos ,hem de començar per conèixer-nos.
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2. Interpretar (jutjar)
No ens hem d’estranyar de la situació que vivim, situació en la qual els que volem seguir Jesús,
conformem un petit ramat, cridats a escoltar la paraula del mestre, provant d’estimar-nos i de
perdonar-nos les ofenses.
Actituds:
• acolliment cap als creients i els que no ho són
• humilitat
• servei
• ser pacients i no defallir en l’esperança
• respecte a com interpreta cadascú la seua relació amb Déu
Necessitats:
• necessitem motivació, exemples de persones que s’entreguen amb alegria als altres
• obrir espais de participació
Dificultats:
• falta de connexió entre l’església i la societat, especialment els més joves, falta d’un
llenguatge compartit
• clericalisme
• autoritarisme
• anar per lliure
Prioritats:
• viure l’evangeli en tots els àmbits personals i socials
• crear mitjans de participació dels fidels
• donar responsabilitats als laics
• formació dels seglars

3. Triar (actuar)
Cada comunitat ha d’actuar per a començar a semblar-se a la dels primers cristians

• hem d’escoltar, escoltar i escoltar per després poder dialogar
• fer consells de pastoral parroquials i diocesans que funcionen
• crear espais de participació diocesana perquè la diòcesi no siga, només, una estructura
• administrativa.
• fiar-se dels laics, valorar-los i agrair-los la seua feina
• corresponsabilitat per poder participar dels processos de decisió
• els responsables de la comunitat han de ser acollidors i animadors de les iniciatives que

es produeixen dins de la comunitat.
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MES DE NOVEMBRE

diumenge 21
DOCUMENT 12

Ha mort  Pere Riutort  Mestre,  apassionat  per  la  llengua del  poble,  distingit  i  estimat pel  seu
alumnat  i  capaç  d’il·lusionar-lo  i  de  fer-lo  estimar  la  llengua,  creant  escola  de  deixebles
enamorats de la nostra llengua. Ha rebut grans distincions pel seu treball,  junt a figures com
Sanchis Guarner o Enric Valor. Tanmateix ha estat marginat i maltractat a la nostra diòcesi de
València malgrat el seu gran esforç i la seua aportació a l´Església valenciana en traduir els textos
i les pregàries litúrgiques, quan presidia la comissió de litúrgia de la diòcesi, per tal que tot el
poble poguera parlar amb Déu sense sentir-se estranger en la pròpia casa.  Gràcies a la seua
perseverança  ens  proporcionà  l’únic  text  que  actualment  està  aprovat  oficialment  per  a  la
litúrgia en valencià: el missal “Llibre del poble de Déu”, costejat fonamentalment per ell mateix.
Gràcies,  bon i  admirable amic Pere Riutort perquè, enmig de tanta oposició i  tanta batalleta
política,  ideològica  i  eclesiàstica,  tu  no  hi  entrares.  Gràcies  perquè,  per  la  teua  aportació  i
constància, has possibilitat, als pobles de l’arxidiòcesi, pregar comunitàriament i celebrar la fe
dignament dirigint-nos al bon Pare-Mare en la llengua de les nostres mares i dels nostres pares.
Com un enamorat de la llengua anares superant els obstacles que et posaven polítics i jerarques
eclesiàstics. Descansa en pau, benvolgut Riutort. 
Diguen el que diguen, la teua obra roman a l’abast de tothom. Gràcies per la teua vida i pel teu
testimoniatge.

EN LA MORT DE PERE RIUTORT MESTRE

Associació Josep Climent

Ens  ha causat  molta tristor la  mort  del  bon amic  i  germà Pere Riutort  Mestre,  que ens han
comunicat aquest matí. Degué morir ahir, diumenge 21, al seu refugi de Tàrbena (com ell solia
dir,  'al  seu santuari'),  i   serà soterrat demà, dimarts,  a migdia,  a la parroquial de Tàrbena. No
sabem si hi podrem ser. El cel amenaça pluja abundosa; la salut, la tenim pou malmesa, i  un
compromís indefugible ens obliga a ser a Castelló demà al vespre. A ell dediquem estes paraules:

La pena ens afeixuga, Pere. Fa una setmana que ens tocares, i et vàrem sentir sense esma;  potser
ens demanaves coses que no gosaves ni  formular. Gustosament hauríem vingut a veure't per
saber què ens volies. Ara ja no hi podem fer res, amic. El cel se t'ha endut, a tu, amb els plans i els
propòsits. Com als pobres, només ens queden pregàries al Déu amagat que s'enduu els vells
amics, a l'hora impensada. Deu ser per a quedar-se'ls amb ell.  Allí  tu, amagadet, estaràs molt
millor,  bon amic,  en companyia de Llàtzer,  el  pobre.  Tu que en vida ho  donares tot  (o t'ho
llevaren,  no  ho  sabem,  no  ho  hem  pogut  saber  mai).  A  la  taula  dels  rics,  de  tant  en  tant,
pidolaves les miques; i només uns pocs et llepaven les nafres. Creem per la fe que ja seus a la
taula, al santuari del cel, millor que el que somniaves ací.
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Des hui, cada any, el 21 de novembre, els valencians  celebrarem la memòria de sant Pere
Riutort,  mestre  sincer,  profeta  de  veritats  incòmodes,  pregoner  de  pentecosta,  treballador
incansable, sembrador d'esperança. La teua llavor florirà un dia, sant Pere; des del teu nou lloc, al
regne del cel, no oblides el poble que tant estimares!

Tàrbena, 23 de novembre de 2021

diumenge 28
DOCUMENT 13

REFLEXIÓ COMUNITAT MISSA D’ONZE
SESSIÓ 2 PRIMER ANUNCI

1. Reconèixer (veure)
Veiem massa comunitats cristianes tancades en elles mateixes. 
Generalment no sentim, personalment o en comunitat, una crida a anunciar Jesús.
La societat contemporània no té interés pel món de la fe.
Moltes vegades estem desorientats i tenim por d’entrar en la intimitat de l’altre, potser ens falta 
passió, convenciment o gosadia per anunciar obertament la Bona Nova
Sentim la necessitat de ser fidels a Jesucrist amb la nostra vida i pensem que és amb l’exemple 
que podem atraure als altres cap a Jesús. Molts estem en disposició d’ajudar i col·laborar en 
catequesi, Càritas, esplais, campaments, HOAC..

2. Interpretar (jutjar)
En general som pocs conscients del compromís evangelitzador que tenim com a cristians.
Les actituds que necessitem: convicció, servei, humilitat, confiança en Déu, l’alegria de l’evangeli,
acolliment, respecte, generositat, testimoni de vida i entrega desinteressada.
Moltes vegades l’anunci és cansat i decebedor perquè no se’n veuen els fruits.
Hem d’incidir en

✔ els infants i els joves
✔ la nostra família i els que estan més a prop nostre
✔ els més desfavorits
✔ els descartats
✔ les perifèries

Hem d’obrir-nos a noves experiències evangelitzadores d’arreu del món, aprofitar les noves 
tecnologies i buscar un nou llenguatge per transmetre la nostra fe a la societat actual.

3. Triar (actuar)
Una de les prioritats són els infants i els joves, parlar-los de Jesús i acompanyar-los en la seua 
experiència és fonamental. En aquest sentit la nostra comunitat està implicada en la catequesi, 
esplai i colònies i campaments on s’anuncia la Bona Nova de Jesús. 
Creiem que la parròquia hauria d’aprofitar la catequesi d’infants per a convidar les famílies a 
reprendre el seu contacte amb l’església i tornar a fer-los l’anunci de la fe.
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Altres iniciatives que ens pareixen interessants i en les quals estem vinculats:
✔ oratori d’infants
✔ curs Alpha
✔ grups obrers
✔ moviments populars
✔ comunitats de base
✔ Frater (fraternitat cristiana de persones amb discapacitat)

El més important és el testimoni de vida que done la comunitat. Dels primers cristians dien 
«mireu com s’estimen» i aquest testimoni valia més que una predicació.

MES DE DESEMBRE

dimecres 15
DOCUMENT 14

ACTA núm. 154, de la Junta Directiva de l'Associació Josep Climent

S'hi reuneixen els socis següents:

Guillem Badenes Franch, president
Avel·lí Flors Bonet, vicepresident
Rosa Maria Claros Marqués, tresorera
Agustí Peris Leonisa, vocal 
Amparo Grifo Benedicto, vocal
Batiste Porcar Gómez, vocal
Dolors Mas Alegre, secretària
Excusen la seua assistència: 
Nati Alcañiz Gascó, vocal
Vanessa Fraga Clofent, vocal 

Seguint el corresponent ordre del dia  es tracten els assumptes consignats a la convocatòria, 
sobre els quals es prenen, per unanimitat, els acords següents:

1. Aprovar l'acta de la sessió del proppassat dimecres 15 de setembre de 2021
2. Es dónen a conéixer i s'aproven les activitats realitzades el darrer trimestre

Esplai: s'ha fet una trobada de formació per a futurs monitors  els dies 16 i 17 d'octubre al
refugi de Pereroles.
S'ha fet una eixida a Les Santes per als infants de primària i secundària a la qual van assistir més
de 60 infants, acompanyats per 20 monitors.
Els  dies  11 i  12 de desembre tingué lloc una excursió de cap de setmana a Morella.  Hi  van
participar 30 joves de secundària acompanyats de 20 monitors. L'eixida per a infants de primària
es va suspendre a causa de la Covid. La valoració és positiva.
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Sambori: ha realitzat les seues activitats els dilluns, dimarts i dimecres de 17:30 a 19:00 h.
Hi participen 40 infants atesos per 25 voluntaris. Enguany s'hi han integrat voluntaris estudiants
de batxillerat que fan una bona tasca.

Catequesi:  Huit  infants participen en la catequesi.  Cinc es preparen per prendre l'any
2022 la comunió. Tres xiquetes s'han matriculat enguany i prendran la comunió el 2023. 

Cor Pentecosta: Enguany compta amb la directora Yanie Castaño que es fa càrrec de la
direcció  els  divendres.  Avel·lí  Flors  assaja  el  Cor  els  dimarts.  Participaran en el  cicle  Nadal  a
Castelló organitzat per l'ajuntament amb un concert el diumenge 19 a les 19:00h a la parròquia
de  la  Santíssima  Trinitat  i  una  actuació  el  diumenge 26  a  les  12:00h  a  la  plaça  Na  Violant.
Cantaran la missa en la trobada dels GOA el dia 9 de febrer a la parròquia de sant Cristòfol.

Subvencions: Hem rebut una subvenció de 275€ de la Fundació Huguet. El Cor té una
subvenció  de  960€  per  cantar  els  dos  concerts  de  nadal.  No  admeteren  la  sol·licitud  de
subvenció a l'ajuntament de Castelló que, a causa d'un problema informàtic, no vam presentar
dins del termini previst. Hem posat un recurs de reposició i esperem resposta.

Es  valora  positivament  l'acte  de  concessió  de  l'Honor  Societat  a  la  cadena  Àpunt  el
dimarts 28 de setembre a les 11:00 h del matí a la Casa dels Caragols.
3. La Casa dels Orfes a partir del 10 de desembre ha deixat de ser residència d'estudiants i ha
tancat les seues portes. Per aquesta causa haurem de canviar la seu de l'associació. Proposarem a
l'Assemblea el canvi de domicili a l’avinguda del Mar, 14, baix.
4. També a causa del tancament de la Casa dels Orfes hem hagut de contractar un apartat postal
per a rebre la nombrosa correspondència de l'associació. 
5. S'acorda obrir un nou compte corrent a Cajamar i anar tancant el compte de Bankia que ens
dóna molts problemes per a operar. S'autoritza a operar Guillem Badenes, president; Avel·lí Flors,
vicepresident; Rosa Clarós, tresorera i Dolors Mas, secretària.
6. S'acorda convocar l'assemblea general ordinària per al dia 30 de gener a les 12:00h als locals
de la parròquia de Santa Maria, carrer Pescadors, 19.
7. S'acorda escriure a Àpunt lamentant que ha deixat d'emetre  la missa dominical en valencià.

Sense més assumptes a tractar es clou la sessió a les 21:00h del dia de la data 

De què, com a secretària, en done fe. Dolors Mas Alegre

Vist i plau, Guillem Badenes Franch, president
Castelló de la Plana, 15 de desembre de 2021

42



comunió d'església i llengua

diumenge 19
DOCUMENT 15

REFLEXIÓ COMUNITAT MISSA D’ONZE
SESSIÓ 3 ACOMPANYAMENT

1. Reconèixer (veure)
La comunitat que es reuneix al voltant de la missa d’onze pensem que és una comunitat 
acollidora. No és un grup d’amics, no obstant això, si es creen llaços entre els seus membres; cal 
considerar que és per obra de l’Esperit Sant.
La nostra comunitat és conscient que forma part d’una parròquia i d’una diòcesi, però el nostre 
sentiment de pertinença és feble i trobem a faltar una relació més càlida.
Realitzem diverses tasques d’acompanyament:

✔ atenció als infants de la catequesi i a les seues famílies
✔ atenció als infants del Sambori de Càritas
✔ grups d’esplai d’infants i adolescents
✔ atenció als pobres 
✔ interès pels assidus a la missa d’onze

2. Interpretar (jutjar)
Actituds necessàries per a un bon acompanyament

• escolta activa: no sentir només les paraules sinó posar-se en la pell de l’altre, no donar 
massa consells sinó escoltar i comprendre

• la urgència de la missió no ens permet saltar-nos etapes. La cura i l’acompanyament no 
lliga bé amb les presses ni amb les urgències. Igualment ser testimonis d’un Déu ple de 
tendresa demana lentitud.

• evitar paternalismes
• evitar prejudicis

Com a principal dificultat senyalaríem la falta de temps i les presses, que ens dificulten estar 
atents a les necessitats dels altres. 

3. Triar (actuar)
Pensem que l’església, per a ser més acollidora, ha d’eixir cap a fora, ha de recolzar les 
preocupacions dels diversos sectors de la societat i mostrar d’una manera més apassionada els 
valors cristians
Hem de fer de l’església la casa de tots
De la llista de prioritats proposades destacaríem

• acompanyament en situacions de sofriment, en la soledat, la precarietat, la vulnerabilitat, 
i la diversitat

• ens sembla molt adient la idea d’una escola d’acompanyants, perquè no és suficient amb 
la bona voluntat. Cal estar preparat per a cuidar i acompanyar en situacions humanes que
poden ser molt dures.

• acompanyament a les famílies que s’apropen per la catequesi dels seus fills
• acompanyament als joves en la seua formació
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Per últim, el diàleg fe-cultura no hauria de ser com l’epíleg imposat d’una llista de bons 
propòsits. Qualsevol acció cristiana és encontre i diàleg amb la cultura contemporània.

  

diumenge 19
DOCUMENT 16

REPERTORI
CONCERT DE NADAL

PARRÒQUIA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT
DIUMENGE 19, 19:00h 

Adeste fideles, melodia gregoriana, 
harmonització de J. Reading

La flor més bella es bada, Michael Praetorius
Joia en el món, George F. Haendel

O magnum mysterium, Pedro de Cristo
Pels fills d'Adam i Eva, nadala popular francesa

Nit benaurada, nadala popular suïssa
Pastors d'Andorra, nadala tradicional catalana

Càntics, cançó de nadal popular polonesa
La pastora, nadala tradicional catalana

Tres grans majestats, nadala popular danesa
Jesús és nat, nadala popular dels indis hurons

Quan torna Nadal, nadala popular nord-americana
Nit de vetla, cançó de nadal tradicional catalana
L'àngel i els pastors, nadala tradicional catalana

Dorm dorm, cançó de nadal popular francesa
Cançó de l'estrella, nadala popular francesa

Santa nit, nadala popular alemanya

Yanie Castaño Martín, directora
Oscar Campos Micó, teclat
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IN MEMORIAM
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Enguany dediquem la nostra IN MEMORIAM a deu bisbes que han mantingut contacte amb
nosaltres, i que considerem especialment dignes de tal nom. Quatre d'ells han estat distingits
amb  l'honor  Pentecosta,  d'altres,  entre  valencians  i  catalans,  els  valorem  i  els  estimem
singularment per la seua ideologia i l'actitud que mantingueren al front de les esglésies que
serviren. Aclarim, en primer lloc,  què vol dir 'bisbe' i quin és el paper que representa dins les
comunitats dels fidels.

La  paraula  BISBE  prové  del  grec  EPÍSKOPOS,  passant  pel  llatí  EPISCOPUS  després
d'experimentar uns lleugers canvis fonètics (elisió o afèresi de la E- inicial, sonorització de la -P-
entre les vocals E-I en B,  caiguda de la primer síl·laba síl·laba postònica KO/CO, juntament amb la
caiguda de la segona postònica POS/PUS que també sonoritza la P entre les vocals O-O, i acaba
afegint la vocal E de suport per fer pronunciable la segona síl·laba del mot). El resultat del procés
és  el  mot  tradicional  i  actual  català  BISBE.  Els  diccionaris  grec  i  llatí  tradueixen  la  paraula
EPÍSKOPOS/EPÍSCOPUS  amb  les  equivalències  següents:  'guardià',  'protector',  'vigilant,  'tutor,
'explorador', ''observador', 'inspector', 'superintendent' ...

Els  mots EPÍSKOPOS/EPISCOPUS i  EPISKOPE/EPISCOPATUS apareixen,  en primer lloc,  al
llibre dels Fets dels apòstols (1, 20 i 20, 26) relacionats amb l'elecció de Maties per ocupar el lloc
de Judes Iscariot i, més endavant, en el escrits pastorals atribuïts a sant Pau, les cartes Primera a
Timoteu (3,  1-2)  i  a  Tit (4,  7)  i  la  carta  Primera  a  Pere (2,  25).  En  tots  els  casos  el  mot
EPISCOPOS/EPISCOPUS/BISBE fa referència a la funció de vigilància de les primeres comunitats
que començaven a posar-se en camí. Esta missió de supervisió  és significativa del càrrec que
ocupa la figura del bisbe dins aquelles primeres comunitats que solien anar acompanyades pels
ministeris  dels  preveres  [PRESBÍTEROI/PRESBÍTERI],  ancians  o  consellers,  i  els  diaques
[DIAKONOI/DIACONI], servidors de la caritat als germans.

A finals del segle I i començaments del II,  ja tenim constància documental d'estes tres
funcions ministerials en el si de les comunitats orientals. És, per exemple, el cas de l'organització
de les esglésies que descriuen les cartes de sant Ignasi d'Antioquia, camí de la capital de l'imperi,
a les esglésies d'Efes, Magnèsia, Tral·les, Roma, Filadèlfia i Esmirna. Ignasi hi descriu la figura del
EPISKOPOS com destacada per damunt de la dels PREVERES i els DIAQUES, com exercint-hi una
funció monàrquica, a imatge de la trinitat, tot i  compartir amb ells la responsabilitat de la missió.
Així,  per  exemple,  Ignasi  escriu  als  magnesis:   'Afanyeu-vos   a  fer-ho  tot  amb  una  sagrada
concòrdia, sota la presidència del bisbe, que ocupa el lloc de Déu; dels preveres, que ocupen el
lloc del  senat dels apòstols;  i  dels diaques (pels quals  sent una tendresa especial)  a  qui  han
confiat el servei de Jesucrist ...'

Centrant-nos  en  les  localitats  més  pròxim  a  nosaltres,  cal  que  parlem  dels  primers
testimonis episcopals d'algunes de les nostres ciutats. El primer seria el del bisbe de Tarragona,
del segle III, sant Fructuós, mort a la foguera de l'amfiteatre de Tàrraco el dia 21 de gener de 253.
Del segle IV, podríem citar els testimonis dels bisbes Valeri de Saragossa  [290-315], de Pretextat
[347]  i  Pacià  [360-390]  de  Barcelona,  i  Himeri  [366-390]  de  Tarragona;  del  segle  V,  Sever  de
Menorca [418]; i, ja del segle VI, Justinià [527-547] de València, Ursus [516] de Tortosa, Joan de
Bíclar [591-621] de Girona, Just [527-546] d'Urgell, i Nebridi [516-540] d'Egara.

Passats els segles, a darreries del segle XX i començaments del XXI tenim els valents, a
vegades heroics, testimonis d'alguns bisbes que considerem nostres, per la proximitat territorial
o la sintonia ideològica,  en la línia del concili II del Vaticà. D'aquests, hem triat singularment els
següents.
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JOSEP PONT I GOL
BISBE DE SOGORB [1951-1960]

BISBE DE SOGORB-CASTELLÓ [1960-1972]
ARQUEBISBE DE TARRAGONA [1972-1983]

HONOR PENTECOSTA 1990

Josep Pont i Gol (Bellpuig, Urgell, 1907), terminats els estudis eclesiàstics al seminari de Solsona,
es trasllada a Roma per doctorar-se en teologia i dret canònic a la Universitat Gregoriana [1926-
1931]. L'any 1929 s'ordena de prevere a la catedral de sant Joan del Laterà i celebra la primera
missa a les catacumbes de sant Calixt. Tornat a Catalunya, és nomenat vicari de Palau d'Anglesola
[Pla d'Urgell]  on visqué els anys de la guerra civil refugiat a casa d'uns dirigents republicans.
Passada la contesa bèl·lica, passa aviat a Solsona com a secretari de cambra i govern del bisbe
Vicent Enrique Tarancon [1945-1963].  L'any 1948 és nomenat canonge doctoral  de la  seu de
Solsona, treballa intensament per la unitat pastoral dels bisbats catalans i impulsa els secretariats
de catequesi, de missions i Acció Catòlica.

Preconitzat bisbe de Sogorb [1951], treballa en la remodelació del bisbat fins que el papa
Joan XXIII constitueix la nova diòcesi de Sogorb-Castelló [1960], de la qual serà el primer bisbe
[fins el 1972]. Participa en el II concili ecumènic del Vaticà [1962-1965] que marca per sempre el
seu estil pastoral: obert, dialogant, pròxim, renovador, evangelitzador i participatiu. Cal recordar
que, des del palau episcopal de Castelló, es féu la millor edició dels textos conciliars [en la versió
original llatina i la doble traducció catalana i castellana] amb els millors comentaris, segons la
crítica  de  teòlegs  aquells  anys.  Finalment  el  papa  Pau  VI  el  nomena  arquebisbe  primat  de
Tarragona [1970-1971]. El 1976 fa la primera visita ad limina amb tots els bisbes de la província
tarraconense. 

Des de la nova seu, com a màxim representant de l'església catalana manté freqüents
relacions amb  Josep Tarradelles,  el president català a l'exili, amb qui acorden mantenir sempre
un 'clima de mútua independència i sana cooperació'. Amb entusiasme impulsa el retorn de les
despulles  del  cardenal  Francesc  Vidal  Barraquer,  mort  a  l'exili  [1943],  des  de  la  cartoixa  de
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Valsainte  [Suïssa]  a  la  catedral  metropolitana,  amb un  cenotafi  en  recordança  del  seu  bisbe
auxiliar Manuel Borràs, immolat en la revolta civil [1636]. Rep de la Generalitat de Catalunya la
creu de sant Jordi [1981], i el papa Joan Pau II accepta, gustosament, la renúncia que presenta
per raó d'edat [1983]. La ciutat de Tarragona el nomena fill adoptiu [1988], honor que no pogué
repetir-se a la ciutat de Castelló de la Plana, tot i el desinteressat treball de l'Associació Josep
Climent, per la manipulació d'un partit polític (que després desapareixeria), instigat per l'odi d'un
canonge que li era contrari. Els darrers anys de la seua vida transcorregueren entre Tarragona,
Solsona i,  sobretot,  Bellpuig,  a  casa dels  seus familiars;  mor,  finalment,  a  l'hospital  Arnau de
Vilanova de Lleida el dia de sant Francesc d'Assís [1995].

Josep Pont, tot i ser un home literàriament molt preparat, no escrigué cap llibre, però sí
infinitat de cartes que un dia haurien de veure la llum. Són conegudes, també, moltes de les
seues intervencions a la premsa i a la ràdio, a banda bastants  homilies i conferències entre les
quals destacaríem Les veus de l'església de Tarragona en el pontifical de presa de possessió de la
seu metropolitana [Tarragona, 1971], i dues intervencions significatives:  La llengua de l'església
[Reus, 1975], i L'església a Catalunya, quins camins? [Mollerussa, 1976]. Sobre la seua persona i el
seu treball pastoral, destacaríem els títols dels llibres següents:  Vint-i-cinc anys de presència i de
fidelitat [Tarragona,  1976],  Converses  radiofòniques  del  doctor  Josep  Pont  i  Gol  arquebisbe  de
Tarragona [Tarragona, 1981], Presència i fidelitat encara [Tarragona, 1987] i Miscel·lània arquebisbe
Pont i Gol [ Tarragona, 1998]

CASTELLÓ DEDICA UNA PLAÇA AL SEU NOM
Per iniciativa  de l'Associació  Josep Climent,  l'ajuntament  de Castelló  de la  Plana,  quan n'era
alcalde el socialista Daniel Gozalbo, decidí dedicar al bisbe Josep Pont i Gol, una plaça, tal com
apareixia en la premsa de 30 de març de 1989. Estranyament, però, en la votació a favor de la
seua  nominació  com  a  fill  adoptiu  de  Castelló,  la  proposta  de  l'alcalde  socialista  no  seria
aprovada. Tothom es demanava de qui seria la culpa de tan estranya votació, quan prèviament
tot els partits havien  indicat que aprovarien la proposta. La veu general apuntava al grup Centro
Democrático Social (CDS),   darrere el qual s'amagaria l'integrista canonge de Sogorb José Maria
Guinot Galan. El dia següent apareixia, a la premsa de la ciutat, un significatiu article de Josep
Miquel  Francés  Camús,  intitulat  'Y  cantó  la  gallina',   que  sense  aclarir-ne  res,   mostrava
l'estranyesa de tan inesperada contrarietat a l'ajuntament de la ciutat.
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A les festes de la Marededéu de Lledó de l'any següent [1990], però, Pont i Gol tornava a
la  ciutat  per  presidir  la  missa  coneguda  com  'de  les  famílies',  el  dia  5  de  maig.  Tot  foren
felicitacions  i  benvingudes.  Valguen,  per  totes,  les  paraules  de  l'alcalde  de  la  ciutat,  Daniel
Gozalbo: 

'En nom de la ciutat, eminentíssim senyor, em pertoca l'alt honor de saludar-vos en la vostra
vinguda amb ocasió de les festes de la Marededéu de Lledó i per moltíssims motius tinc la satisfacció
de felicitar-vos. En primer lloc perquè justament aquest florit mes de maig s'escau el trenta aniversari
de la creació de la nova diòcesi de Sogorb-Castelló, amb què es feia realitat una vella aspiració de la
ciutat d'esdevenir seu episcopal. En segon lloc, sobretot, per la sort que tingué Castelló de tenir-vos
per primer bisbe residencial,  pel  vostre compromís humà i  espiritual amb els nostres ciutadans.  I
voldria subratllar, especialment, aquell compromís amb el poble senzill, amb els treballadors, aquell
u de maig, al costat de la classe obrera, celebrant la diada en un  temple catòlic, aquella  defensa
aferrissada de la llibertat davant l'autoritat, aquell esperit de renovació de tot i de tots, aquell aire
fresc que duguéreu de Roma quan tornàreu de dialogar, amb l'episcopat universal, el nou rumb de
l'església catòlica'.

'Castelló no  podrà  oblidar  mai  el vostre  servei  inestimable, el  vostre  gest  sempre  obert  a
tothom, el vostre encert a  l'hora d'interpretar els signes dels temps,  la  vostra humanitat que féu
amable als homes aquella església que renaixia del concili II del Vaticà. La ciutat vos necessitava en
aquells moments, i no fallàreu en la cita amb el vostre poble'.

'Quan ara torneu, ho feu amb l'aurèola del millor servei acomplert, amb el prestigi del ciutadà
responsable que sempre va saber estar a l'alçada del temps, del pastor que va saber unir les coses
humanes i les divines, el  misteri amb la realitat del món. En el vostre servei episcopal, com tothom
sap,  no hi va haver res humà que fos estrany al vostre afecte. Tot allò que tractàreu es tornava en  vós
sagrat i amable. Estimàreu especialment la llengua i la cultura del nostre poble, que era també el
vostre, i tothom, al vostre costat, va sentir-se en família, com a casa. Perquè teniu el  carisma del savi
pagès que amera la terra i la conrea amb tendresa'.

'Castelló viurà sempre vinculat al vostre record i us deurà sempre un segment important de la
seua  història.  Per  tot  això,  i  per  moltes  coses  més,  en  nom  de  la  ciutat,  sigueu  benvingut  entre
nosaltres. Us esperem de nou per fer-vos aquell homenatge que us deu el vostre Castelló'.

Amb estes paraules,  l'alcalde Gozalbo es referia veladament a la polèmica votació per
atorgar-li  el  títol de fill  adoptiu de Castelló i,  que es perdé, estranyament,  com hem apuntat
abans. Aviat, però, tornaren a haver-hi dificultats en la urbanització de la plaça. Ajuntament i
Conselleria  d'Obres  Públiques  hagueren  de  mantenir  reunions  per  trobar  solució  a  la
problemàtica de la plaça; es paralitzaren les obres  tot esperant la delimitació dels edificis que
l'envoltarien i la seua volumetria. Una volta desbloquejada la creació de la plaça, l'any 1992 hi
hagué converses entre el bisbat i l'ajuntament per tal d'escatir a qui pertanyia el pagament de les
obres de condicionament de la plaça. El 1993 es resolia el contenciós sobre el finançament de les
obres  de  la  plaça,  caigueren  les  parets  que  envoltaven  l'antic  hort  de  tarongers  del  palau
episcopal del bisbe Salinas; i, a començaments de 1994, s'accelerava el ritme de les obres que es
podien  considerar  acabades  a  començament  de  maig  d'enguany  quan  se'n  preveu  la
inauguració.

El  dia diumenge 15 d'octubre de 1994 (memòria de santa Teresa de Jesús),  té lloc la
inauguració de la plaça que la ciutat de Castelló dedica al seu primer bisbe residencial, Josep
Pont i Gol, arran de la nova estructuració de les anteriors diòcesis de Tortosa i de Sogorb, que
donà pas a la formació de la nova diòcesi de Sogorb-Castelló. L'acte quedà deslluït per la pluja
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que caigué,  abundosa,  durant l'acte  que calgué celebrar amb major discreció a l'interior  del
palau episcopal, amb presència de les autoritats municipals, molts preveres diocesans i d'altres
diòcesis catalanes i de nombrós públic laic. Hi era present l'homenatjat, que acompanyaven els
seus familiars més íntims; també el bisbe de Solsona, Antoni Deig Clotet, i el bisbe amfitrió Josep
Maria Cases d'Ordal. L'alcalde de la ciutat, Josep Lluís Gimeno, hi digué, entre altres coses:

'Avui la ciutat de Castelló ... salda un deute de gratitud que tenia amb l'arquebisbe Josep Pont
i Gol: li dedica una plaça cèntrica ... ben poca cosa per agrair tantes coses que va fer ell, ací a Castelló,
durant els anys del seu pontificat ... El doctor Pont i Gol va saber estar sempre al lloc just per governar
la  diòcesi  amb  un  amor  i  un  zel  just.  Castelló  es va  beneficiar  del  seu  seny  català  i  de  la  seua
clarividència, que naixia de la seua fe i de la seua condició de ciutadà i de pastor ...' I seguí recordant
fets  importants  del  seu  pontificat  a  Castelló:  habitatges  socials  als  barris,  noves  parròquies,
col·lectius obrers, festes de la santa Troballa, Seminari de la Mare de Déu, el seu amor a la llengua
i la cultura'. I acabà afegint significativament: 

'Tal vegada Castelló no havia tingut un eclesiàstic tan arrelat a la ciutat com des del temps de
Mn. Joan Cardona Vives'. I, com un desgreuge, acabà adreçant-se li amb estes paraules: 'Doctor
Josep Pont i Gol, en nom de la ciutat de Castelló, de la seua ciutat, on l'estimem com un fill més, ...
gràcies, moltes gràcies'.
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EL MEU JOSEP PONT I GOL, BISBE I AMIC

Amb tot l’afecte pel seu nebot Josep Pont 
i la seua esposa Lluïsa Albiol

Em permet presentar la imatge que jo m'he fet d'aquest home i bisbe excepcional  i de fer-ho
des de la meua experiència personal. El mateix dia que entrava a la ciutat, el bisbe Josep Pont i
Gol enamorà i entusiasmà els fills de Castelló. D'una banda era llargament desitjada la dignitat
de capital diocesana per a la ciutat, i, de l'altra, la figura del nou bisbe era tan atractiva, natural i
pròxima, que desfermà l'entusiasme dels presents  a l'acte de presa de possessió del nou bisbat.

Poques hores després,  els  seminaristes (els  del meu curs anàvem a iniciar els  anys de
teologia) passàrem al palau episcopal, que havia fet edificar el  bisbe Salinas [1790-1814], per
saludar personalment el nou bisbe. L'efecte que ens causà a tots fon esplèndid: un bisbe tot ell
naturalitat,  parlant  com  nosaltres  la  mateixa  llengua,  amb una  proximitat  desconeguda  fins
aleshores. Veníem de presenciar, a Tortosa, una persona episcopal distant, talment un príncep
d'aquest  món,  amb una llarga  capa,  i  un  posat  seriós  que semblava  amenaçar-nos,  incapaç
d'adreçar-nos una paraula amiga. El bisbe de Tortosa, el menorquí Manuel Moll i Salord, infonia
por i respecte. Josep Pont i Gol era a les antípodes. L'hauries abraçat per dir-li: gràcies, amic, ens
has retornat la imatge que havíem perdut; que bé estarem amb tu!

I  així  van  ser  aquells  anys  que  vam  compartir  vida  i  servei  a  l'església  de  Castelló.
Personalment em vaig sentir com a casa. Sembla que, aleshores, alguns companys em tingueren
mania perquè creen que el bisbe em tenia especial   predilecció. De fet, quan era a la Pobla
Tornesa  de  rector  [1965],  em  vingué,  de  part  del  bisbe,  el  professor  Josep  Perarnau  per
comunicar-me que m'havia de preparar per anar a Roma, a fer la llicenciatura en teologia. Em
sobtà la proposta, perquè jo no havia destacat com a bon estudiant i m'entenia poc intel·ligent;
però no anava a contrariar una disposició que venia del meu superior. Així vaig complí el tràmit
que em demanaven, i l'any següent [1967] tornava de Roma amb la llicenciatura. Naturalment
era previsible que aquell  curs [1967-1968] aniria de professor de teologia al  seminari mal dit
Mater Dei [tocaria dir de la Mare de Déu]. Però no, els meus companys [Josep Burgos Casares i
Ricard Pla Silvestre], eren destinats al seminari com a professors, mentre el meu bisbe m'enviava,
sense cap explicació, de capellà a Sant Joan de Moró. Esta contrarietat,  aleshores,  me la vaig
prendre com una prova, millor dit  una sort,  la de ser perseguit per la justícia, sent innocent,
mentre  m'arribava  de  Roma  un  doble  reconeixement:  la  medalla  de  plata  de  la  universitat
Gregoriana i la sol·licitud perquè passés a estudiar a la Pontifícia Acadèmia Eclesiàstica de Roma.
La medalla, me la donaren en una reunió de preveres que no es devien alegrar especialment per
la distinció. A la sol·licitud de passar a estudiar diplomàcia a Roma (que li demanaven des del
col·legi espanyol de Roma), vaig respondre al meu bisbe que jo em devia al servei de la diòcesi
de Sogorb-Castelló, i que allí em quedava.

Als dos anys [1969], Pont i Gol m'enviava a Vila-real amb l'encàrrec d'iniciar els tràmits per
a la constitució de la nova parròquia de santa Isabel d'Aragó.  L'any següent [1970], quan el papa
Pau VI ja havia preconitzat Josep Pont i Gol  arquebisbe primat de Tarragona, ell encara assistí a la
inauguració de la parròquia que m'havia encarregat d'iniciar. El mes de gener següent [1971],
una  munió  de  parroquians  de  santa  Isabel  d'Aragó  de  Vila-real  omplien  la  plaça  davant  la
catedral metropolitana de Tarragona, amb pancartes, amb motiu de la presa de possessió del
nou arquebisbe, primat de les Espanyes. Des d'aleshores, naturalment, vaig mantenir una relació
distant, però cordial, amb el meu vell amic. Hi havia massa coses que havíem compartit, i molt
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també havíem patit, cada u pel seu compte. Mai, però, vaig demanar-li comptes per la decisió
que prengué un dia sobre mi,  tot  i  que esta marcaria  ben decisivament el  meu rumb  dins
l'església.

Amb  ocasió  del  meu  posterior,  i  perllongat,  procés  de  secularització  [1979-1986],
reemprenguèrem aquella relació que havíem interromput durant anys, amb una llarga i intensa
correspondència epistolar, que un dia voldria fer pública. Amb Maria Dolors i la nostra filla Dolça
visitàrem el bisbe Josep Pont al 'seu' monestir de Poblet [1987]. Mai no havia plorat tant en la
meua vida.   Després ens tornaríem a veure sovint a Tarragona, a Poblet, a Bellpuig d'Urgell i a
Castelló, fins que la malaltia  superà el bon bisbe Josep Pont que moria, un trist 4 d'octubre de
1995 a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Encara férem vetla a les seues despulles,  en la
capella ardent instal·lada al palau episcopal de Tarragona, i assistírem, commoguts, a les seues
exèquies a la catedral primada. 

Procuràrem que es mantingués sempre viva la seua memòria en la placa ceràmica que
representa la seua entrada a la ciutat de Castelló. Per això encara ara la podem contemplar en
esta plaça, vora la paret de la residència sacerdotal Casa de Natzaret; hi figura finançada per la
fundació Dávalos Fletcher: és fals. En realitat fon promoguda i finançada exclusivament per la
nostra associació Josep Climent. Com que nosaltres no érem  (ni som) ningú, en aquell moment
poc propici políticament a les causes que nosaltres estimàvem (teníem el PP a la Generalitat
Valenciana i a la ciutat de Castelló), preferírem que hi figurés com a promotora una entitat de
prestigi de la ciutat. Que així es conten moltes històries.

Avel·lí Flors Bonet
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JOSEP MARIA CASES D'ORDAL
BISBE DE SOGORB-CASTELLÓ [1972-1996]

HONOR PENTECOSTA 1996 i 2019

Josep Maria Cases d'Ordal naix a Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona, Catalunya, 1919) féu els seus
estudis  eclesiàstics  al  seminari  de  Vic.  Ordenat  prevere  a  Roma  [1943]  i  destinat  a  diverses
parròquies, exercí durant anys el càrrec de director espiritual al seminari de Girona; i, finalment,
el papa Pau VI el nomenà per a presidir la diòcesi de Sogorb-Castelló [1972].

Reestructurà el bisbat de Sogorb-Castelló en zones pastorals [1973] després d'un període
de reflexió comunitària suscitada per les ponències del doctor Boulard, canonge pastoralista de
París, i després d'escoltar el dictamen de la comissió que ell mateix creà per estudiar la reforma,
dividint la diòcesi en quatre zones pastorals, al front de les qual, hi instituí la figura del vicari
episcopal territorial.

El bisbe Cases es caracteritzà per ser un home molt pròxim a la gent, especialment als
més  pobres  i  necessitats,  amb  particular  dedicació  als  malalts.  Home de  profunda  i  sincera
espiritualitat,  primà en ell la dedicació prioritària a la pregària; en aquest sentit, abans de ser
destinat al bisbat de Sogorb-Castelló, havia instituït [1969] els Grups d'Oració i d'Amistat que
tingueren una discreta expansió a les diòcesis de Girona i de Castelló (i, també, a altres diòcesis
de l'estat) d'acord amb l'estil modest del seu fundador.

Profundament arrelat en la cultura del seu país, no desdenyà mai la llengua del poble en
què predicava quan la situació ho permetia o aconsellava.  En aquest sentit  seria favorable a
l'adaptació  dels  textos  catalans  a  la  litúrgia  en la  versió  del  Llibre  del  Poble  de  Déu [1975]  i
tingueren discreta repercussió les seues declaracions sobre l'autonomia del  país  Valencià i  la
seua llengua, així com el sermó que dedicaria al rei Jaume I en la celebració del VII centenari de la
seua mort [1976]. Al final del seu pontificat [1996] aprovà els tres catecismes valencians per a
infants i facilità l'edició de la Biblia Valenciana Interconfessional.

La presència d'un bisbe català, però, incomodava l'església espanyola. I la Roma del papa
Joan Pau II,  plegada davant  la  política  conservadora de l'estat  espanyol,  en  mans  del  partit
popular  [1996],  forçà  el  seu  cessament,  amb  l'excusa  del  compliment  de  la  seua  edat
reglamentària de jubilació. Lamentablement el seu successor, complint ordes político-religioses
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de dalt,  entre altres  mesures,  posà tots  els  entrebancs  possibles  a  l'obra del  seu antecessor,
prohibí l'ús dels catecismes que ell havia aprovat el seu antecessor i frenà l'expansió de la versió
valenciana de la Biblia Valenciana Interconfessional.

El  bisbe  Josep  Maria  Cases,  jubilat,  dedicà  els  seus  darrers  cinc  anys  de  vida  a
l'espiritualitat,  a la propagació dels seus Grups d'Oració i d'Amistat i  a un humil servei a una
comunitat de religioses clarisses a Fortià (Alt Empordà). Moria en la pau del Senyor a Figueres (Alt
Empordà) un 21 d'abril de 2002 als seus huitanta dos anys. El seu cos reposa ara a la cripta de la
cocatedral de Castelló de la Plana, on foren sepultades les seues venerables restes, després d'una
celebració multitudinària en què el poble de Castelló mostrà tota l'estima i admiració que sentia
per ell, tant en vida com en mort.

COMUNICAT DEL CONSELL DE GOVERN I ARXIPRESTATS
SOBRE LA AUTONOMIA I LA LLENGUA DEL PAÍS VALENCIÀ

El  bisbe,  amb el  consell  de Govern i  d'Arxiprests  de la  diòcesi  a  tots  els  preveres i  fidels  de
l'església de Sogorb-Castelló.

Estimats germans: la nostra diòcesi, com a part integrant del País Valencià, no pot restar
aliena a la noble aspiració del poble de recuperar la identitat col·lectiva i de refer el país en les
seues institucions públiques, en la seua cultura i en la seua llengua.

No  voldríem  que  interpretàsseu  estes  consideracions  que  avui  vos  oferim  com  una
intromissió allà on ningú no ens demana. El nostre poble ja comença a tenir els seus polítics,
legítimament llegits, i són ells els tècnics de la nostra convivència. Ens adrecem a vosaltres en
nom d'aquell que ens aplega en la comunitat d'amor i de vida que és l'Església.

Fa dotze anys que acabà el concili II del Vaticà. Un entre els nombrosos acords d'aquella
assemblea eclesial fon el d'introduir l'ús de les llengües vernacles en la litúrgia ( Sacrosantum
Concilium,  36-39,  54 i  63):  Encara que esta disposició del  Vaticà II  s'ha acomplert  pel  que fa
referència al castellà, cal reconèixer que el valencià, a la nostra diòcesi, no és emprat a la litúrgia
amb l'assiduïtat que caldria esperar. Per això vos preguem a tots vosaltres, preveres i fidels del
poble de Déu, que fomenteu l'ús de la nostra llengua en les vostres assemblees eucarístiques, en
l'administració dels sagraments i en la catequesi, als llibres dels vostres arxius parroquials i a les
vostres publicacions.

Cal  fer  un  esforç  en  aquest  sentit  per  tal  d'eixir  de  la  inèrcia  de  tants  anys  de
castellanització; fóra un signe clar de la presència compromesa de l'església en la sensibilitat i en
les aspiracions del nostre poble. Quan  les tropes borbòniques de Felip V envaïren les nostres
terres, també l'església fon sotmesa al despotisme i el regalisme d'aquells monarques, els quals
saberen hàbilment servir-se'n per  imposar al nostre poble l'ús de la llengua castellana, llevant el
valencià de la litúrgia. És per això que hui ens pertoca, a nosaltres, de restituir al nostre poble
creient  la  possibilitat  d'expressar-se  i  de  pregar  en  la  llengua  pròpia  en  les  seues  reunions
litúrgiques.

Aquest treball de normalització litúrgica en la litúrgia és més dificultós que no sembla.
Molta gent es queixa, allà on s'ha començat a dir alguna missa en valencià, de l'esforç que li cal
fer per a poder seguir-la. No ens ha d'estranyar. Això, però, és un senyal més de la deformació en
la pràctica de molts fidels, que tot i expressar-se familiarment en valencià, ho fan en castellà a
l'hora d'adreçar-se a Déu. Els efectes d'aquest dualisme no són bons per a l'espiritualitat de gran
part del nostre poble creient. S'hauria d'establir la influència que aquest fenomen ha exercit en la
divisió entre la fe i la vida de molts fidels. La pregària, tant la personal com la comunitària, ha
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estat desproveïda d'aquell to de familiaritat i d'intimitat que la llengua pròpia li confereix. Vos
encoratgem perquè no vos desanimeu si esta dificultat se vos presenta. 

Caldria,  tanmateix,  que la implantació d'aquests nous hàbits en la litúrgia no es feren
sense una catequesi prèvia. Fóra molt útil aprofitar l'ocasió per recordar a les nostres comunitats
el  sentit  de  la  pregària  i  de  l'eucaristia,  i  no  reduir  esta  catequesi  només  a  una  presa  de
consciència de la importància que té la llengua com a element litúrgic.

L'església diocesana continuarà vetlant perquè a la gran quantitat d'aquells que tenen el
castellà com a llengua familiar, els siga respectat el dret a pregar i a expressar-se a l'església en la
llengua que ells  parlen.  Això,  caldrà que ho tinguen molt en compte aquelles parròquies on
siguen majoria aquests feligresos, germans nostres de parla castellana i que han vingut d'altres
terres per buscar el pa i el treball que en la seua pròpia regió els eren negats. Amb això afirmem
la nostra comunió amb les altres regions d'Espanya.

A tots vosaltres, fidels de les comarques, on teniu el castellà com a llengua familiar, vos
demanem que sapieu mirar amb bons ulls i amb cor obert la litúrgia en la llengua dels vostres
germans de la Plana, el Maestrat i l'Alcalatèn. Potser vosaltres, ja que no vos afecta, no acabeu
d'entendre  l'abast  del  problema  d'esta  llengua  vernacla;  però  donaríeu  una  prova  d'esperit
democràtic  i  de  germanor  evangèlica,  si  sabíeu  contemplar,  lliures  de  qualsevol  recel,  les
mesures que es puguen dictar per a les comarques de parla valenciana en matèria litúrgica.

I  a  tots  els  preveres  i  fidels,  en  general,  vos  demanem  que  porteu  tot  aquest  afer
comunitari  sense  intransigència  ni  inhibicions,  en  tot  afavorint  la  unitat  de  la  comunitat
diocesana, ja que tots professem la mateixa fe en un mateix Senyor, el qual ens uneix a tots per
damunt de tota llengua, poble i nació. Esta unitat que naix de la diversitat és l'autèntic signe de
la catolicitat de l'església (Lumen Gentium, 13;  Gaudium et Spes, 58). I tot allò que feu, que siga
amb amor (1Corintis 16, 14). Josep Maria, bisbe.
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SOBRE L'AUTONOMIA DEL PAÍS VALENCIÀ
Els consells de Govern i d'Arxiprestats, presidits pel seu bisbe, Josep Maria Cases d'Ordal, han
decidit de fer públic el següent comunicat:

1. La catolicitat de l'església demana la inserció d'esta en les angoixes i esperances de tots els
pobles. I esta universalitat és més manifesta quan més assumeix els valors propis de cada poble, i
més amb ell es compromet. Per això no ens és estrany cap dels problemes que els valencians
tenim avui plantejats com a poble. 
2. Una de les qüestions més urgents actualment, al País Valencià, és la de recuperar la nostra
personalitat  col·lectiva,  ja  que fa  més  de  dos  segles  que foren  suprimides  les  nostres  lleis  i
institucions  autòctones,  que  el  dret  a  autogovernar-nos  ens  fon  negat  i  la  nostra  llengua,
prohibida com a vehicle d'ensenyament i de cultura.
3. El regalisme setcentista i la inèrcia posterior van fer de la nostra església un instrument més de
castellanització  del  País  Valencià.  Avui,  però,  el  magisteri  de  l'Església  (Concili  II  del  Vaticà,
Gaudium et Spes, 29,53, 54, 55, 58, 459.60 i 63; Ad Gentes, 4, 21 i 26; Pius XI Mit brenneder Sorge,
152; Joan XXIII Pacem in terris, 88-91 i Pau VI Populorum Progressio, 40) ha precisat la tasca que la
comunitat eclesial  ha d'efectuar en la defensa dels drets  humans i  de les minories ètniques,
culturals i nacionals.
4. És per això que aquests Consells es fan solidaris de l'aspiració (malauradament no sempre
conscient) del poble valencià a autogovernar-se, i creuen que l'autonomia del País Valencià és un
element  important  per  tal  de  reparar  la  identitat  col·lectiva  malmesa  per  tants  anys  de
centralisme.
5. Manifestem el nostre desig que tots els homes i dones que han vingut des d'altres pobles i
regions d'Espanya a treballar i viure entre nosaltres, troben en tots els valencians uns sincera
acollida,  i  que  l'establiment  de  l'autonomia  els  siga  un  motiu  més  d'integració,  perquè  no
tinguen sensació de forasters, sinó d'estar en sa casa, i que, en definitiva, el país no els siga dur.
6. Pel que fa referència a l'idioma, la diòcesi estudiarà una normativa adequada que faça servir
també el valencià als escrits pastorals i de premsa del bisbat i de les parròquies, i que establirà
l'obligatorietat  del  seu  estudi  i  conreu  als  nostres  seminaris.  A  títol  experimental,  esta
obligatorietat ja ha estat establerta, en l'actual curs, al seminari Mater Dei. Castelló de la Plana, 13
de gener de 1978. 
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VALENCIANS, CRISTIANS, CIUTADANS
Per a la publicació diocesana Hoja parroquial de 9 d'octubre de 1988, el bon bisbe Josep Maria
Cases escrivia aquest editorial que reproduïm:

'El  9  d'octubre  celebra  l'entrada  triomfal  de  Jaume  I,  el  Conqueridor,  a  la  ciutat
musulmana de  València.  La  crònica  dels  seus  fets  ressalta  l'interès  que tingué el  rei  perquè
'sabessen los cristians que nostra era València ... i que metessen nostra senyera en la torre que és ara
del  Temple'.  I  continua,  emocionadament:  'I,  quan  vérem  nostra  senyera  dalt  en  la  torre,
descavalcàrem del cavall, i ens giràrem cap orient, i ploràrem amb els nostres ulls, i besàrem la terra
per  la  gran  mercè  que  Déu  nos  havia  feta'.  Era  el  compliment  del  pla  aprovat  a  Alcanyís  de
conquistar el regne musulmà de València per a la fe cristiana 'a servici de Déu'.

Així, amb aquesta conquesta terminava el regne musulmà de València, i se n'iniciava un
altre  de  nou,  netament  orientat  a  Europa  i  fonamentat  en  la  fe  cristiana.  La  fe  es  troba
íntimament vinculada a aquests fets d'armes que anomenem la conquista del regne de València.
I  des  d'aleshores,  la  nostra col·lectivitat  s'ha vist  amerada de sentit  religiós  o,  si  més  no,  de
sovintejades referències culturals cristianes. Per a constatar-ho, només cal escoltar com parla la
nostra gent, per saber com està teixida, la llengua del poble, de referències a Déu, als sants, a
l'església, a les festes religioses, etc.

Els  catòlics valencians,  en la  festa del  9 d'octubre,  ens hem de preguntar:  quina és  la
nostra  missió  dins  d'aquesta  realitat  social  que  hui  anomenem  comunitat  Valenciana?  La
resposta és  ben senzilla:  els  catòlics  valencians som els  més directes  hereus de la  conquista
cristiana. València fou conquistada per tal de reinstaurar-hi la fe cristiana 'a servici de Déu'. Però la
fe descansa sobre un poble concret. No pot haver-hi poble de Déu, com ha ensenyat el concili
Vaticà II, si no tenim una comunitat humana que se sent poble diferenciat. En aquest sentit els
valencians, gràcies a Jaume I, vam nàixer com a poble diferenciat, fill d'Aragó i de Catalunya, però
no un nou Aragó o una nova Catalunya. Els catòlics valencians d'ara hem de ser fidels al nostre
fet diferencial. La conquista serví també per dotar el nou estat d'una mateixa llengua que encara
hui compartim amb les altres comunitats de l'antiga corona d'Aragó. Els actuals valencians no
podem malbaratar aquesta gloriosa herència cultural; l'hem de valorar i fer servir en la vida de
cada dia, i, també, en la celebració de la fe i en la transmissió d'aquesta als nostres fills.

De manera més específica, però, els actuals cristians valencians ens hem de sentir, dins la
complexa societat valenciana, com a sal i llum dels nostres compatriotes. I això, oferint-los un
triple servei: el de la veritat per no enganyar els altres amb falsejaments enganyosos; el de la
justícia  per  promoure sempre i  en tot  lloc  el  naixement  d'un home i  d'una societat  lliure;  i,
sobretot, el servei de l'amor per mostrar als germans l'amor mateix del Déu i pare de nostre
Senyor Jesucrist. Si els cristians valencians prestàvem a la nostra societat aquest triple servei, mai
no faríem nosa a la societat, sinó que hi seríem indispensables. I, a més, demostraríem allò que
l'home d'ara s'entesta a posar en dubte: que Déu existeix i que el Crist ressuscitat viu en la seua
església. Amb aquest desig us encoratge a viure el nostre 9 d'octubre com a ciutadans de la
Comunitat Valenciana i com a fidels del Senyor. + Josep Maria, bisbe.
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HOMILIA EN EL VII CENTENARI DE LA MORT DEL REI JAUME I
Amb ocasió del VII centenari de la mort del rei,  el bisbe Josep Maria Cases demanà al rector del
seminari Major de la diòcesi  que li facilités un guió per a l'homilia que havia de pronunciar a la
basílica de Lledó el mes d'octubre de 1976.  Est és el text que acabà pronunciant i que reproduí a
revista quinzenal Documents d'església, de l'abadia de Montserrat:

'Germans, ens reunim per recordar aquell gran home que fou Jaume I. La diòcesi de Sogorb-
Castelló vol unir-se al record i a l'agraïment per l'obra d'un gran rei. Al santuari de la Marededéu
de Lledó venim a donar gràcies pels beneficis que la nostra terra ha rebut a través d'ell. I també
volem reflexionar mirant la seua vida en un moment important de la nostra història.

Els textos de la missa que acabem d'escoltar ens hi ajuden de veritat: 'Escolta, Israel, el
Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l'únic'.  'Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota
l'ànima, amb tot el pensament, amb totes les forces'. El segon és: 'Estima els altres com a tu mateix'.

Comencem recordant Jaume I com el polític que té com a guia la llum de la fe. Només cal
obrir la primera pàgina de la seua Crònica per trobar-nos amb esta afirmació de principis: 'Retrau
monsenyor sant Jaume que fe sens obres morta és; esta paraula volc nostre Senyor complir en los
nostres  feits  ...  E  quan  nostre  Senyor  Jesucrist,  que  sap  totes  coses,  sabia  que  la  nostra  vida
s'allongaria tant que faríem ajustament de bones obres amb la fe que nós havíem ... no volc encara
que moríssem tro açò haguéssem complit ... E la mercè del Senyor de glòria ha feit a nós en aquesta
semblança perquè es cumple la paraula de sent Jaume: que, a la darreria de nostres anys, vol complir
que l'obra s'acordàs amb la fe.

Efectivament  Jaume I,  home passional  tota  la  vida,  buscava l'amistat  amb Déu.  I  així
[davant la conquista de Múrcia] demanà confessió al bisbe de Barcelona [que l'acompanyava] i
prometé deixar de mantenir vida marital amb dona Berenguera: 'E nos dixem-li que amb aquella
fe entraríem en la batalla, que eixiríem de pecat mortal o per una guisa o per altra; que serviríem tant
Déu en aquell dia e en aquella conquista, que ens perdonaria'.

Totes les conquistes del rei Jaume I són inspirades per la seua fe, amb la clara intenció de
guanyar noves terres per a la fe catòlica. És particularment emotiva la descripció de l'entrada que
féu a la ciutat de València, segons la tradició de la ciutat, el dia 9 d'octubre de 1238, fet atribuït
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totalment a la gràcia de Déu [com refereix la mateixa  Crònica]:  'E quan açò fo feit,  e haguem
menjat e begut e dormit en un reial que era prop de la nostra albergada, enviam per l'arquebisbe e els
bisbes e els rics hòmens e l'arquebisbe de Narbona que hi fo. E, quan tots foren denant, nos dixem-los
com nostre Senyor nos havia feites moltes gràcies; e, entre les altres, havia'ns-en feita ara una que
nós e ells devien molt [a]grair; e quant en aquest bé nostre [ells] havien gran part, volíem-los-ho fer
saber per tal que ells se n'alegrassen: que València era nostra ... E dix l'arquebisbe de Tarragona: 'Açò
és obra de Déu, e jo no creu que de tres coses que en vós no n'haja una: o que vós hajats servit Déu, o
que ara lo  sirvats  o que·l servirets'.  E  dix  Ramon Berenguer  d'Àger:  Molt  devem [a]grair  a nostre
Senyor l'amor que·ns mostra, car ço que vostre llinatge e vós havets desitjat, e que ara·s comple per
vós,  molt  ho  devem  [a]grair  a  nostre  Senyor ...  E,  quam  vim  nostra  senyera  sus  en  la  torre,
descavalcam del cavall e endreçam-nos vers orient, e ploram de nostres ulls e besam la terra per la
gran mercè que Déus nos havia feita'. 

Dins l'estil politicoguerrer del nostre rei conqueridor, la pau també hi juga un paper important.
En ell es podrien complir les paraules evangèliques que auguren la felicitat als qui treballen per
la pau. I, així, des del començament, [Jaume I] procura restaurar la pau amb l'Església que potser
podia haver-se sentit ferida pel comportament de son pare, el rei Pere I el Catòlic; per ell es fan
també els tractats amb Castella i amb França sobre els límits de les fronteres dels propis dominis
i les futures conquestes. La mateix conquesta del nostre país fou bàsicament una marxa pacífica
a la recerca de tractats de pau amb els sarraïns. I,  a la fi de la seua  Crònica,  Jaume I refereix
l'entrevista  que  manté  amb  el  papa  Gregori  X,  el  qual  projectava  iniciar  una  croada  per
reconquerir els sants llocs. Jaume I es mostra partidari dels plans del pontifex, i li promet ajuda,
dient-li coratjosament: 'Us anagaré [animaré] los altres que no han cor de servir nostre Senyor, e dir-
hi he tant jo e hi faré que per açò s'hauran a anagar  [animar].  És curiosa la reacció del papa i els
cardenals davant les paraules del monarca: E de aquesta paraula preseren-se a riure l'apostoli e els
cardenals, per ço car ho havíem tan bé dit.

Jaume I pot ser tingut com un pare del nostre país que constituí en regne independent i
amb personalitat pròpia davant les aspiracions de la noblesa aragonesa; li donà uns furs propis
sobre el  model del  dret canònic i  dels  Usatges de Barcelona. Des d'aquell  moment,  València
començà a formar unitat, dins la confederació catalano-aragonesa, presidida per un sol monarca;
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unió no mai trencada, ni tan sols a la seua mort, en què es dividiren els territoris peninsulars i
insulars. Esta unió política, dins una diversitat expressament volguda, tingué també expressió en
la  vida eclesiàstica  del  país  que,  des  del  principi,  formà unitat  amb la  província  eclesiàstica
Tarraconense fins que el papa Alexandre VI, el 1492,  constituí la seu metropolitana de València.
Fins i tot aleshores, però, les comarques del nord del regne de València continuaren integrades
dins la província tarraconense amb la diòcesi de Tortosa, i així encara hi continua integrada part
del territori, després de la constitució del nou bisbat de Sogorb-Castelló.

La connexió dels valencians amb Catalunya, des dels orígens, és constant, tant en l'ordre
cultural (sobretot lingüístic), com en l'espiritual i polític. Així ho predicava l'il·lustre fill de Castelló,
Josep  Climent  Avinent,  el  dia  de  la  presa  de  possessó  del  bisbat  de  Barcelona,  el  primer
diumenge d'advent de 1766: Tu nombre, juntament con tu voz apostólica, resonó por todas partes.
Tu lengua, la lengua valenciana que comunmente hablamos, y que entonces era la lengua de nuestra
corte,  se  hizo  lengua  verdaderamente  universal  pues,  hablándola  Vicente  [Ferrer], la  entendían
naciones de diferentes lenguas. Y, al oir al apóstol valenciano, todos hablaban de tí, ciudad ilustre,
con el mayor aprecio, todos aplaudían tu felicidad, bien lejos de envidiarla, te agradecían el bien que
les habías hecho dándoles un bienhechor tan insigne ...  Fuera de estos motivos,  hermanos míos,
encuentro  otro  particular,  y  muy  poderoso,  para  amaros  en  el  beneficio  que  vuestros  mayores
hicieron a Valencia, mi patria, librándola de la dura esclavitud de los mahometanos, en la memoria
de que la poblaron sus gloriosos conquistadores. Casi todos los valencianos somos catalanes en el
origen,  y,  con cortas diferencias,  son unas mismas las costumbres y  una misma la lengua de los
naturales  de  ambas  provincias.  De  fet,  catalans  foren  tots  els  reis  que  governaren  la  nostra
confederació fins que, pel compromís de Casp, entraren a presidir la corona d'Aragó reis de la
dinastia castellana dels Trastámara.

Especialment important seria la influència dels frares dominicans el quals, juntament amb
els mercedaris i els franciscans, foren els evangelitzadors de les noves terres que marcaren amb
un esperit d'estricta romanitat, ortodòxia i mesura. Sant Ramon de Penyafort i sant Pere Nolasc,
dos sants que són a la base del nostre poble, marcat per l'esperit evangèlic. La nostra terra, que
havia conegut la fe cristiana ja en temps de les persecucions (com ho demostra el martiri de sant
Vicent a València), reviscola ara amb la florida de nous sants: des de sant Pere Pasqual, fill (pel
que sembla) d'una família mossàrab de València, fins a sant Vicent Ferrer que encengué la nostra
terra amb el foc abrandat de la seua paraula, plena de gràcia i d'esperit.

Castelló de la Plana aleshores passava més aviat desapercebuda a recer   de la ciutat de
Borriana. Aviat, però, pren embranzida i se situa al front del concert de les terres del nord del
regne de València. Al cap d'una centúria, Castelló de la Plana figura al costat de les millors viles
del Regne formant part de les Corts i  la Generalitat Valenciana. Espiritualment Castelló esdevé
capaç  d'edificar  una  bellíssima  església  gòtica  i  un  campanar renaixentista  que  encara  hui
desperta pertot admiració. I un estol d'ordes religiosos hi vénen a obrir convents i monestirs.

Cada any Castelló commemora, a les festes de la Magdalena, el tradicional romiatge al
bressol original dels seus pares. Segons la seua tradició, el mateix Jaume I donaria [1252] l'ordre
de traslladar el vell Castelló de la Magdalena al pla, que esdevindria així el nou Castelló de la
Plana,  hui cap i  casal  de moltes  i  fecundes terres al  nord del  país,  territori  de trobada entre
Catalunya i València. Jaume I poblà el país de focus irradiadors de vida espiritual. En primer lloc,
el monestir de Benifassà, que dotà de monjos cistercencs vinguts de Poblet; i el Puig de Santa
Maria, lloc on Jaume I, posat en peu, feia la solemne promesa que refereix en la seua  Crònica:
'Nos prometem ací a Déu e a aquest altar, que és de la sua mare, que nós no passarem Terol ne·l riu
de Tortosa, tro que València hajam presa; e enviarem per la regina [Violant d'Hongria], nostra muller,
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e per nostra filla [Violant d'Aragó i d'Hongria], que és ara regina de Castella [muller del rei Alfonso X
el Sabio], que vinguen per ço que entenats que major volentat hinc havem d'aturar e de conquerre
aquest Regne que sia a servici de Déus'....

En esta solemne commemoració del VII centenari de la mort del nostre rei Jaume I, ens
trobem reunits en un temple dedicat a la Mare de Déu. Tot el nostre país està sembrat d'ermites,
capelles i esglésies en honor a la Mare de Déu, aquella devoció que apareix en totes les pàgines
de les memòries, en la Crònica del nostre rei. És meravellós de retrobar-nos, la generació actual,
que viu del fruit de la conquesta dels nostres pares, reunits en la mateixa fe que donà força al seu
braç i intel·ligència a la seua política. Som continuadors de la seua fe; amb estricta fidelitat als
orígens, al projecte inicial de la conquesta. Tenim un deure sagrat que cal complir: mantenir la
llàntia  encesa  de la fe  del nostre  rei,  obrir  la nostra  terra  que  perilla  de  negar-se  en  el
materialisme, als valors pels quals lluitaren els guerrers i els sants en aquella bella edat mitjana.

Potser el cos d'infant que engendraren ells, aquell segle XIII, ara s'ha tornat adolescent i es
rebel·la contra els orígens que en marquen l'estructura com a poble. L'església, al nostre país, té
el deure de mantenir la serenor i la fidelitat més estricta a aquella fe amb obres que agermanà
Jaume I, i que anà completant humilment al llarg de la seua vida.

La Marededéu de Lleó ens dóna la lliçó: a l'arrel d'un arbre es troba la petita imatge d'una
Verge; com si diguéssem que,  en els orígens del nostre poble, hi havia la fe. Maria fon la dona
creient, la verge fidel, la mare fecunda. El nostre país té ara una doble tasca: la de mantenir la
virginitat  i  la puresa  de  la  seua  personalitat  històrica  que  comporta  la fe,  i  la  d'esdevenir
constantment mare fecunda que infante un nou país, cada volta més humà, lliure i fort. En l'arrel
del nostre poble, la humil mare de Jesús continua mostrant-nos Jesús, fruit beneït del seu ventre.
Només per Crist, amb ell i en ell, el nostre poble serà plenament gloriós. 

Una gran força desperta en el cos social del nostre país; l'església s'alegra de tota vida.
'L'home ple de vida és la glòria de Déu', proclamava sant Ireneu, bisbe de Lió, aquell llunyà segle III.
L'església, ara i ací, vol aportar a la nova vida la llum de la fe que la història demostra ser capaç de
grans empreses.  'Poble valencià, posa't a caminar', cridava un eslògan entre joves valencians.  Sí,
cal posar-se a caminar humilment, al costat de tots aquells que volen un poble Valencià millor.
Cal que els creients estiguen presents en tot moviment noble, just i bo; cal que, com a creients,
repetim la voluntat de Jaume I d'animar molts perquè s'acaben decidint a fer un poble al servici
de Déu.

Continuem l'eucaristia, per a la qual trobe plenament adient el text de Moisès que hem
llegit  a la  primera  lectura:  'Reverencia  el  Senyor,  el  teu  Déu, compleix  durant  tota  la  vida  els
manaments que et dóna, tant tu com els teus fills i els fills dels teus fills. Així viureu anys i més anys.
Escolta, Israel, mira de posar en pràctica això que et mane. Així seràs un poble feliç i nombrós en un
país que regala llet i mel, tal com el Senyor va prometre als teus pares'.
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ANTONI DEIG CLOTET
BISBE DE MENORCA [1977-1990]
BISBE DE SOLSONA [1990-2001]

HONOR PENTECOSTA 2000

Natural de Navàs (Bages, 1926), féu els estudis eclesiàstics al seminari de Solsona i es llicencià en
dret Canònic a la universitat de Salamanca. Ordenat prevere [1949], passà la major part dels seus
anys de ministeri  com a secretari  particular  del  bisbe Josep Pont i  Gol,  que el  papa Pius  XII
nomenà bisbe de Sogorb [1951] i, huit anys després [1960], primer bisbe residencial de la nova
seu  de  Sogorb-Castelló;  sempre  al  seu  costat  fins  quan  aquest  fon  nomenat  arquebisbe  a
Tarragona [1970-1983]. El papa Pau VI nomenà Antoni Deig Clotet bisbe de Menorca [1977], on
desplegà una gran labor en el món catequètic; hi propulsà la creació de la província eclesiàstica
de les Balears, treballà per fer disminuir les barreres que separaven les tres bisbats de les Illes
(Mallorca, Menorca i Eivissa) i sembla que també deixà la seua empremta al bisbat de Mallorca,
aleshores presidit tan dignament pel valencià  Teodor Úbeda Gramatge.

L'any 1990, el papa Joan Pau II  nomenava Antoni Deig Clotet bisbe de Solsona [1990-
2001], seu vacant arran de la mort del bisbe Miquel Montcades Noguera [1977-1989]. Fon ell un
dels impulsors de la campanya per la creació d'una conferència episcopal Catalana, proposta que
després seria debatuda al concili provincial de Tarragona [1995]. Féu bandera de la llengua i la
cultura catalana i protagonitzà alguns enfrontaments amb alguna jerarquia eclesiàstica perquè
sempre  expressà  obertament  el  seu  tarannà  nacionalista  que  mai  no  separà  de  les  seues
conviccions  cristianes  ni  del  seu  paper  de  pastor  de  l'església.  Fruit  de  la  seua  popularitat,
intervingué sovint en diversos mitjans de comunicació i impartí conferències arreu del país. En
complir els setanta-cinc anys, el papa Joan Pau II li  acceptà immediatament la renúncia, i fon
substituït, al front de la seu de Solsona,  pel bisbe Jaume Treserra Conillera [2001-2010].

L'Associació Josep Climent el distingí amb l'Honor Pentecosta [2000], en un acte íntim, en
un restaurant de ciutat vella de Barcelona, amb una reduïda  representació de l'Associació, del
qual no posseïm ni tan sols cap memòria gràfica. Ja bisbe emèrit, la Generalitat de Catalunya el
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guardonà amb la creu de sant Jordi [2002]. Moria el 12 d'agost de 2003, als setanta-huit anys,
després d'ingressar a l'hospital de sant Joan de Déu de Manresa, a causa d'un càncer a l'estòmec.
Dos  dies  després  l'enterraven  a  la  catedral  de  Solsona,  en  un  acte  multitudinari  de
reconeixement a la seua figura, coherent amb la seua ideologia, i al seu excel·lent servei pastoral.

Mereixen ser recordades algunes de les seues declaracions en favor de la nacionalitat
catalana. Bona part del seu compromís amb els drets nacionals de Catalunya i la seua llengua
figuren en el llibre Jo no sóc espanyol  [1999] de Víctor Alexandre.  D'entre les seues obres, en
destacaríem  les  següents:  D'unes  i  altres [1976],  La  paraula  i  el  ritme [1980],  O  Menorca
[1982], Glosses quaresmals [1994], El nacionalisme és pecat? [1996] i Què pensa Antoni Deig? [1996]
Entre  altres  mèrits  literaris,  recordem la  seua magnífica traducció  (i  introducció)  de la  Regla
pastoral del  papa  Gregori  I  el  Gran  [Edicions  Proa,  col·lecció  'Clàssics  del  Cristianisme',  21.
Barcelona, 1991]

EL POETA ANTONI DEIG 
A banda el seu tarannà obert i diàfan, caldria subratllar els dots poètics del nostre bisbe,

de què féu gala en algunes composicions religioses. Com una mostra, aquest bellíssim poema
que compongué el bisbe Antoni Deig  glossant la resurrecció del Senyor, que musicaria després
el tarragoní Mn. Miquel Barberà:

'Matí de pasqua florida, matí de tota una vida.
1. Matí que ets nit i matí, fosca i llum a la vegada,

llum només, llum llambregada que il·lumina sense fi.
2. Floriran els ametlersi les roses i atzavares,

floriran totes les cares de somriures cridaners.
3. I vindrà, plena de vida, per les places i carrers

la llum santa, refulgida de tenebra, de no res.
4. Matí de pasqua florida!Jesús ha ressuscitat.

Tot el món extasiates desperta a nova vida.
5. El sepulcre resta buit com el gra de la sembrada
la terra ja és esbotzada per a donar el millor fruit

6. Per la glòria del Pare, pel Fill i l'Esperit Sant,
cantem tots avui encara l'al·leluia triomfant!

ATENTS A L'ESPERIT SANT
El  bisbe   Antoni  Deig  era  amic  de  la  nostra  Associació.  Quan  li  demanàrem  una

col·laboració per a la nostra publicació,  de seguida ens atengué. I estes foren les paraules que
ens adreçà i que publicàrem immediatament al núm. 3 de PENTECOSTA [1993]:

'El dia de Pentecostès fou un acabament i un començament. La vinguda de l'Esperit Sant
sobre els apòstols en aquella primera Pentecosta, esclatant de foc i de coratge, posà fi a la missió
de Jesús en la seua vinguda a la terra, i engegà l'Església, com a començament d'una missió que
durarà 'fins que ell torne'.

'Quantes pentecostes, des de llavors, al llarg de la vida de l'Església, en jornades també
esclatants pel foc i el coratge de l'Esperit! Perquè és l'Esperit qui rejoveneix, embelleix, dirigeix i
actua en la seua Església, conduint-la pels camins que ell vol'.
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'M'agrada poder adreçar unes paraules als lectors d'aquesta revista que porta per nom
PENTECOSTA, volent-nos recordar l'impuls que l'Esperit va donar al començament i que encara
continua  donant  ara.  Es  compleixen  les  paraules  de  Jesús:  'L'esperit  que  jo  us  enviaré  us
ensenyarà totes les coses i us farà recordar tot allò que us he dit' [Joan 14, 26]. Per això l'Església
s'ha de preguntar  contínuament  què ens demana l'Esperit  per  poder  discernir  com hem de
posar-nos a les seues mans per encertar la ruta que ens vol fer seguir, sense rèmores ni destorbs,
segons  els  signes  dels  temps  que  ell  mateix  va  proporcionar-nos  a  través  de  tantes
circumstàncies i esdeveniments'.

'Aquesta  revista,  que  vaig  llegint  amb fruïció,  convé  que  vaja  recordant  que l'Esperit
encara actua i que nosaltres hi hem d'estar atents per recordar i per portar a terme la bona nova
de Jesús. Vull encoratjar, doncs, l'Associació Josep Climent, que publica esta revista PENTECOSTA,
per tal que vaja escampant per mitjà seu aquelles llavors pastorals que l'Esperit cuidarà de fer
fructificar  per  a  bé dels  seus  lectors.  Endavant,  doncs,  sempre sota  el  guiatge d'aquells  que
l'Esperit va posar per a conductors de la seua Església. Antoni Deig Clotet, bisbe de Solsona.
Solsona,  juny de 1992'.

64



comunió d'església i llengua

TRADUCCIÓ DE LA REGLA PASTORAL DEL PAPA GREGORI I EL GRAN
El bisbe Antoni Deig Clotet era un bon coneixedor del llatí, i esta cultura clàssica li serví per fer
una excel·lent traducció de la gran obra Regla pastoral del papa sant Gregori I el Gran (Roma 540-
604) que publicaria Edicions Proa, a la col·lecció 'Clàssics del Cristianisme', 21 (Barcelona, 1991). 

No podem deixar de pensar que la seua predilecció per aquest papa i la seua obra es
devien a la vocació del traductor a la mateixa vida pastoral. La gent corrent, com els seminaristes,
del bisbat de Sogorb-Castelló teníem Mn. Anton Deig com el company inseparable del bisbe
Pont i Gol, el seu xofer, el seu secretari, el seu amic inseparable, l'administrador dels béns del
bisbat,  l'ecònom;  i,  també,  si  voleu,   el  professor  de  dret  canònic  despreocupat  de  detalls
superflus (instintivament ens ve a la memòria aquella resposta que solia donar a la pregunta dels
alumnes quan volien saber quin era el cànon que feia referència al tema tractat: 'canon mil i pico';
molt bé, sí, senyor mestre). És per això que no l'assimilàvem a una funció pastoral, no el podíem
imaginar com a rector de parròquia o com a bisbe d'una diòcesi. 

Però aquell  gran prevere,  amic  de tots  els  capellans,  duia dins  un bon pastor  que es
destaparia feliçment, per sorpresa, a les diòcesis de Menorca [1977-1990] i de Solsona [1990-
2001]. Tenia ben assimilada la funció pastoral que havia  begut de la font del bon papa Gregori. I
ens  atreviríem a  dir  que esta  funció,   la  tenia  ben  assimilada perquè ell  se  sentia  reflectit  i
identificat amb les qualitats personals (diguem-ne carismes) que calia per exercir-la. Animem els
lectors a endinsar-se en la lectura de la introducció que hi dedica el bon bisbe Deig i a la nítida
traducció de la Regla pastoral del bon papa Gregori I el Gran. És  una font inesgotable de seny i
de prudència pastoral, que continua sent vàlida als nostres dies.
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RAFAEL SANUS ABAT
BISBE AUXILIAR DE VALÈNCIA [1988-2001]

HONOR PENTECOSTA 2001

Nascut  a  Alcoi  [Alcoià,  1931],  el  jove  Rafael  Sanus  cursà  els  estudis  eclesiàstics  al  seminari
metropolità de València, després d'haver completat els estudis de dret civil. Llicenciat en teologia
per la universitat Gregoriana de Roma, s'ordenà prevere [1958], durant molts anys fon professor a
la facultat de Teologia sant Vicent Ferrer de València, després d'exercir de director del col·legi de
sant  Joan de Ribera,  de Burjasot  [l'Horta,  1960-1969],  de rector  del  seminari  metropolità  de
València [1969-1976], de rector de col·legi-seminari del Corpus Christi de València [1985-1989] i
després de ser ordenat bisbe auxiliar primer de l'arquebisbe mallorquí de València Miquel Roca
Cabanelles  [1988],  i,  després,  de l'arquebisbe  Agustí  Garcia  Gasco,  el  qual  el  condemnaria  a
l'ostracisme.

El bisbe Rafael Sanus era un home lliure, dialogant, amable i afable, que sabia escoltar i
aconsellar amb seny i prudència. La majoria del clero valencià el tenia pel seu pare espiritual.
Allunyat de postures intransigents i actituds fonamentalistes, va ser un bisbe que, en paraules
de Rafa Roca (periodista del consell de redacció de la revista Saó) era un referència obligada per
a tots els qui ens estimem una església valenciana. Fon rector del seminari major de València i
col·laborador de les revistes  Saó i  Cresol, que defensen la necessitat de fer valenciana l'església
del país Valencià.  

Home  d'una  gran  noblesa  i  bonhomia,  destacava  per  la  necessitat  d'aconseguir  la
independència entre l'església i l'estat. I així, en un article [2005] escrivia: 'L'estat confessional no
solament no constitueix un ideal per a l'església, sinó que fàcilment esdevé un obstacle'. I per
això, en sintonia amb allò que havia defensat el cardenal Vicent Enrique i Tarancon, demanava
que  l'església  fes  un  esforç  per  canviar  la  mentalitat  i  assumir  les  conseqüències  de
l'aconfessionalitat de l'estat'. La postura del bisbe Sanus era valenta i plenament evangèlica, i es
preguntava així: 'Què passaria si l'església renunciava a l'ajuda econòmica de l'estat? Res: que
estaria més a prop de la primera de les benaurances i guanyaria en llibertat'. I continuava: 'Si
l'església vol ser lliure, ha de tallar els llaços que la lliguen a l'estat'.
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Amb un llenguatge senzill  i  pròxim, i  gens autoritari,  el  bisbe Sanus sabia transmetre
l'evangeli  amb  una  veu  lliure.  Era  conscient  que  el  document  Dignitatis  humanae sobre  la
llibertat religiosa, del concili II del Vaticà, havia de provocar en l'església un gir de 180º en la seua
relació amb la societat civil, plural i democràtica; i creia fermament que calia 'despertar els bisbes
espanyols,  embolcallats  en  el  núvol  del  nacionalcatolicisme,  del  seu  somni  dogmàtic'.  Per  a
Rafael Sanus,  el  document  conciliar  sobre la llibertat humana contenia el nucli  essencial de
l'antropologia moderna: la dignitat de la persona humana, fonamentada en la llibertat. I és que,
per a ell, el problema de l'església, no era la moral sexual, ni la bioètica, ni la defensa de la vida,
sinó despertar la set de Déu que tenen els homes  del nostre temps'.

Rafael  Sanus patia per la situació de l'església,  perquè 'alguns bisbes parlen amb una
arrogància i seguretat i amb un to autoritari que produeixen al·lèrgia en aquells que els escolten.
Sembla que sempre parlen contra algú!  No és  eixe l'estil  de Jesús en la paràbola de l'ovella
perduda!

Lamentablement  Rafael  Sanus,  per  la  seua  llibertat  evangèlica,  va  haver  de  dimitir,
després de huit anys de 'relació tempestuosa amb l'arquebisbe Garcia Gasco, encara que ell no
va revelar els detalls d'esta desavinença'.  La seua dimissió, com ell explicava en privat, va ser
deguda al fet que havia de triar 'entre la fe i el bisbat; i decidí quedar-se amb la fe'. Mentrestant
hagué de patir humiliacions i injustícies, com recordava el periodista Alfons Garcia. L'any 2000,
després de nadal,  l'any que va dimitir,  va rebre la notificació que havia de deixar el  col·legi-
seminari del Corpus Christi, on vivia feia més de vint anys'. Una altra humiliació que patí fon l'any
2002 quan el PP valencià, amb Eduardo Zaplana al capdavant, rebutjà la candidatura del bisbe
per al Consell Valencià de Cultura en una llista de consens. Bisbe del diàleg i la solidaritat, el bisbe
Rafael Sanus fon un home del poble que sofrí injustament moltíssim.

I, naturalment, Rafel Sanus defensà clarament la celebració de la litúrgia en la llengua del
poble. En el seu últim article públic (Saó, 2001), demanava a l'arquebisbe Osoro que reunís els
bisbes de les diòcesis valencianes per aprovar el missal valencià, tot demanant-li, també, que no
seguís l'exemple d'indiferència envers la llengua del poble de l'etapa de (l'indigne madrileny)
Agustín Garcia Gasco (i, caldria afegir, de l'indigne  mallorquí  Miguel Roca Cabanelles).

Rafel Sanus fon un home ple de bondat que somiava una església valenciana oberta a
l'esperança, que fes possible un camí de diàleg i d'entesa. Somiava una església allunyada de la
crispació, de la connivència amb un partit polític concret i de la confrontació sistemàtica amb la
societat. Passats tants anys després de la seua mort, ja seria hora que l'arquebisbat de València
protagonitzàs un homenatge a aquest bon pastor que fon fidel a la seua conciència, i que sabé
acollir i encoratjar molt preveres en moments difícils; com seria també interessant que, encara
que no fos més que a títol pòstum, la Generalitat Valenciana li atorgàs la més alta distinció per
haver estat un servidor fidel i prudent, home i conseller comprensiu, amic dels seus amics, fidel
servidor de l'evangeli i dels homes.

En aquell context tumultuós que hagué de patir, la nostra associació Josep Climent decidí
proclamar el bon bisbe Rafael Sanus Abat Honor Pentecosta 2001. Amb esta ocasió, vingué a
Castelló i presidí la missa de les Onze del dia de Pentecosta, a la cocatedral de Santa Maria, on
pronuncià  una  preciosa  homilia.  A  continuació  reproduïm  un  magnífic  article  sobre  la  seua
venerable persona.
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RAFAEL SANUS, EL OBISPO MANCO
A don Rafael, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Valencia de 1988 a 2000, le faltaba un brazo,
debido  a  un  accidente  sufrido  durante  su  juventud.  Le  llamaban  el  obispo  manco.  Pero  a
diferencia de otros eclesiásticos, no fue manco ni espiritual ni intelectualmente. Tuvo una mente
íntegra  y  lúcida,  siempre abierta  al  diálogo,  a  la  cual  no le  faltaban ni  brazos,  ni  piernas,  ni
cabeza. Lo cual le valió ser condenado al ostracismo durante los últimos años de su vida. Pues
parece ser un principio inexorable en la vida de Iglesia que sus mejores hombres, aquellos que
no tienen miedo de hablar con la libertad de los hijos de Dios, tengan que sufrir incomprensión y
ser marginados por otros hombres de Iglesia que no superan la medianía y logran hacer carrera
eclesiástica precisamente debido a su mediocridad, su falta de amplitud de miras, sus silencios
cómplices  o  sus  actitudes  conformistas  y  aburguesadas,  dándose  por  satisfechos  con
interpretaciones  eclesiásticas  de la  fe  que han perdido  vigencia  y  que ya  no son  eco de la
frescura  y  la  rotundidad  siempre  nuevas  de  los  Evangelios,  y  que  a  veces  se  traducen  en
actitudes  conflictivas  e  incendarias,  intransigentes  y  cerradas  al  diálogo,  condenatorias  sin
distinciones del mundo, las cuales poco o nada tienen que ver con el rostro auténtico de Jesús.

Rafael Sanus Abad (1931-2010), nacido en Alcoy (Alicante), fue rector del Colegio Mayor
San Juan de Ribera de Burjassot de 1960 a 1969, profesor y rector del Seminario Metropolitano
de  Moncada  de  1969  a  1976,  director  del  Convictorio  Sacerdotal,  rector  del  Real  Colegio
Seminario del Corpus Christi de Valencia de 1985 a 1989, vicario general del Arzobispado de
Valencia de 1978 a 1984 y presidente delegado del Sínodo Diocesano de Valencia de 1986 a
1989. El 3 de febrero de 1988 fue designado obispo auxiliar para la arquidiócesis de Valencia.
Recibió la ordenación episcopal el 12 de marzo del mismo año en la Catedral Metropolitana de
Valencia. Al fallecer en accidente de tráfico el arzobispo Miguel Roca Cabanellas el 8 de enero de
1992, fue designado administrador diocesano, hasta el 3 de octubre inmediato en que tomó
posesión el nuevo arzobispo Agustín García-Gasco.

De  mentalidad  nacionalcatolicista  y  conservadora,  García-Gasco  tomó  una  actitud
beligerante y conflictiva hacia el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a la vez
que  prestó  su  colaboración  al  derechista  Partido  Popular  (PP),  del  cual  recibió  cuantiosas
donaciones  para la  Iglesia.  Rodríguez Zapatero lo señaló como uno de los  responsables  del
envenenamiento de las relaciones entre la Iglesia católica española y el Gobierno. Al igual que
muchos sectores ultramontanos de la Iglesia, los temas del aborto, el matrimonio homosexual, el
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divorcio y la asignatura de Educación para la Ciudadanía tuvieron prioridad en su agenda. Según
un  testimonio,  la  arquidiócesis  la  gobernó  como  un  monarca  absoluto,  considerando  a  sus
subordinados como ejecutores antes que como colaboradores, lo cual terminó por generar un
alejamiento entre gran parte del presbiterado y el Arzobispado. Esta administración, que ha sido
calificada de “pésima” y “nefasta”, terminó haciendo mella en don Rafael, quien estaba más bien a
favor de una Iglesia alejada del poder, dialogante y al servicio de los hombres.

El 17 de noviembre de 2000 dimitió debido a las desaveniencias con el arzobispo García-
Gasco, alegando «falta de comunión episcopal», aunque también tuvo que ver su interés por el
uso del valenciano en la liturgia, pasando a ser obispo auxiliar emérito. Nunca quiso revelar los
detalles de una tormentosa relación de ocho años. Prefería explicarlo con un dilema: era elegir
entre  seguir  de  obispo  o  la  fe,  que  sentía  que  peligraba.  Escogió  lo  segundo  y  se  fue  del
despacho del Palacio Arzobispal. No fue la primera vez que presentaba su renuncia. Pero en esta
ocasión sí que fue aceptada.

Además de que el arzobispo García-Gasco le había prohibido administrar el sacramento
de la confirmación, el  8 de enero de 2001, don Rafael fue expulsado del Colegio del Corpus
Christi, donde residía desde hacía 24 años. Para el nuevo rector, don Joaquín Pascual, no tuvo
ningún peso en esta decisión el hecho de que don Rafael hubiera conseguido años atrás una
donación providencial  para salvar  el  colegio-seminario.  Ni  tampoco que la  presencia de una
mente tan clara y profunda como la del clérigo valenciano fuera beneficiosa para los alumnos y
sacerdotes, quienes lo llamaban el obispo compañero. Ni siquiera entraron a hallar razones de
orden caritativo, considerando la avanzada edad de don Rafael y el hecho de que no dispusiera
inmediatamente de un hogar propio adonde ir. Simplemente se aplicó a rajatabla una antigua
norma de 1610 que había  caído en desuso y que decía literalmente:  «Item que de ninguna
manera se admita persona, de cualquier estado y condición que sea, por huésped en esta Casa,
pues de esto se seguirían muchos inconvenientes, así en quebrantamiento de la clausura como
en perturbación de los exercicios de toda la Casa.»

Por  supuesto,  el  arzobispo  García-Gasco  no  dijo  ni  pío  al  respecto,  ni  tampoco  se
preocupó por que don Rafael contara con un lugar decente adonde irse a vivir, no obstante que
el Código de Derecho Canónico en el canon 402 estipula que la obligación principal de que se
disponga lo necesario para la conveniente y digna sustentación de un obispo dimisionario recae
sobre la misma diócesis a la que sirvió. Don Rafael tuvo que buscar por cuenta propia un lugar
dónde pasar los últimos años de su vida. Vivió manteniendo un perfil bajo en la casa que había
heredado de su madre, en silencio y sosiego, recibiendo cordialmente a todo aquel que quisiera
visitarlo. Su figura fue creciendo en la sombra y se convirtió en un referente “oculto” de la Iglesia
valenciana.

Don Rafael fue amigo del Cardenal Vicente Enrique y Tarancón (1907-1994), quien fuera
presidente  de  la  Conferencia  Episcopal  Española,  recordado  por  sus  disputas  con  Francisco
Franco y posteriormente por su papel conciliador durante la transición española. Cuando don
Rafael fue consagrado obispo en Valencia, fue Tarancón quien le llevó el báculo. Y fue don Rafael
quien escuchó la última confesión de Tarancón en su lecho de muerte y le administró la unción
de los enfermos. Al igual que Tarancón, don Rafael tuvo ideas de avanzada para el catolicismo
español  tradicional,  siendo  defensor  de  la  libertad  y  de  una  institución  eclesial  dialogante,
abierta al pueblo y respetuosa del Estado laico, en contraposición al nacionalcatolicismo, que
proponía una unión entre Iglesia y Estado, aunque ello significara avalar una dictadura y hacerse
de la vista gorda respecto a los abusos y crímenes cometidos, como ocurrió durante el gobierno
del Generalísimo Francisco Franco.
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Sería exagerado designar a don Rafael como un obispo progresista, pues a semejanza de Mons.
Oscar Arnulfo Romero (1917-1980), arzobispo de San Salvador que defendió a los pobres y murió
asesinado por denunciar proféticamente los atentados contra los derechos humanos cometidos
por el gobierno, tenía un bagaje intelectual y teológico tradicional y una fidelidad sin fisuras a la
Santa Sede. Pero al igual que el arzobispo salvadoreño, [dons Rafael Sanus] también tuvo el valor
de ser coherente con las enseñanzas de Jesús contenidas en los Evangelios y hablar sin tapujos
con la libertad de los hijos de Dios, cuando era necesario. «Fue un hombre muy libre para decir lo
que ha creído conveniente en todo momento», diría de él Mons. Carlos Osoro, arzobispo que
sucedió a Mons. García-Gasco en la sede arzobispal de Valencia, el cual le dio un abrazo público
de reivindicación el mismo día de su toma de posesión, el 18 de abril de 2009, en una catedral
abarrotada de fieles y lo invitó tomándolo de la mano a ocupar el sitio que siempre le había
correspondido.

Don Rafael murió de un ataque cardiaco en Burjassot (Valencia) el 13 de mayo de 2010.
«Sabía  decir  las  cosas,  sabía pedir  perdón,  sabía amar a los  demás»,  fueron las  palabras  del
arzobispo Osoro  durante  los  funerales  de  don Rafael,  el  14  de  mayo de  2010,  en una Misa
concelebrada por 120 sacerdotes. «Fue capaz con su trabajo, con su acción y con la confianza
que le dieron los obispos, de hacer un clero con un altura de miras especial, con una dimensión
intelectual muy profunda, y espiritualmente muy honda.»

A manera de epitafio, valen la palabras de José Manuel Vidal,  director del informativo
Religión Digital: «Don Rafael fue un símbolo de libertad, de respeto a la propia conciencia y a las
propias convicciones, sin romper la comunión eclesial.»
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VICENT ENRIQUE TARANCON
BISBE DE SOLSONA [1945-1963]

ARQUEBISBE D'OVIEDO [1964-1969]
CARDENAL ARQUEBISBE DE TOLEDO [1969-1971]

CARDENAL ARQUEBISBE DE MADRID-ALCALÀ [1971-1983]
PRESIDENT DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA [1969-1981]

Nascut  a  Borriana (Plana Baixa,  1907)  en el  si  d'una família  de tradició  camperola,  seguí  els
estudis eclesiàstics al seminari de Tortosa; doctorat després  en teologia i ordenat prevere [1929],
passa  immediatament  a  Madrid,  on  s'integra  en  els  equips  propagandístics  que,  durant  la
Segona República, promovien els moviments d'Acció Catòlica, que eren la nineta dels ulls del
papa Pius XI.  Terminada la guerra civil  [1936-1939],  després d'exercir de rector-arxiprest a les
parròquies de l'Assumpció de Vinaròs [Baix Maestrat] i de sant Jaume de Vila-real [Plana Baixa],
amb  trenta-huit  anys  era  promogut  bisbe  de  Solsona  [1945],  on  romandria  fins  l'any  1964,
castigat pel govern del general Franco per una de les seues pastorals, la famosa 'El pan nuestro de
cada día dánosle hoy' [1950] que disgustà profundament el govern de la dictadura pel seu caire
contestatari i social. El seu pensament, l'ha estudiat amb profunditat el pedagog Artemi Fabregat
Deusdat. 

Designat arquebisbe d'Oviedo [1964] pel papa Pau VI (que véu en ell la peça clau per al
canvi político-religiós de l'estat espanyol), Vicent Enrique Tarancon, elevat també al cardenalat,
passa, finalment, a ocupar les seus decisòries de Toledo [1969] i de Madrid-Alcalà [1971] alhora
que  és  elegit,  per  unanimitat,   president  de  la  conferència  episcopal  espanyola,  càrrec  que
ocuparia fins l'any 1981. Durant  els anys de la transició política, Vicent E. Tarancon seria una peça
clau  en  el  canvi  de  rumb,  en  un  sentit  modernitzador  que,  durant  un  cert  temps,  adoptà
l'església catòlica, en coherència amb els debats que hi hagueren al concili II del Vaticà, del qual
fon un fidel executor. Hagué d'enfrontar l'agressiva irritació dels dirigents franquistes, adoptant
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un important  paper  conciliador  durant els  anys finals  de la  dictadura  i  el  pas  de la  societat
espanyola cap a un sistema democràtic, defensant, d'una banda, la independència de l'església
davant l'estat, i, de l'altra,  donant suport a la consolidació de la nova legalitat representada en la
constitució de 1978. Especial impacte tingueren les seues homilies en el funeral per la mort del
dictador i en la proclamació de Joan Carles I com a rei d'Espanya, a l'església dels jeronis de
Madrid, homilies que caldria considerar tot un símbol de l'inici de la transició política, en què
demostrà ser un destacat protagonista i hàbil interlocutor entre els nous poders polítics i  els
estaments eclesiàstics.

El 1983, el Papa Pau VI acceptà la seua renúncia a la seu de Madrid-Alcalà, oficialment per
motius  d'edat,  tot  i  que  ell,  sempre  lleial  a  la  jerarquia,  es  perfilava  ja  com  una  persona
discretament desencantada pel fre que l'església oficial tornava a adoptar, abocant-se novament
a postures cada volta més conservadores. I així, es retirà a la finca de la seua família adoptiva, al
Termet  de la  Marededéu de Gràcia,  a  Vila-real,  en  companyia  de les  seues  velles  amistat  de
Borriana i Vila-real; i moria dicretament  a la ciutat de València [1994]; el seu cos descansa a la
col·legiata de sant Isidre de Madrid.

Escriptor incessant, sempre en castellà, entre les seues obres cal esmentar La renovación
total en la vida cristiana [1954], Los seglares en la iglesia [1958], Sucesores de los apòstoles [1960],
La parroquia hoy [1961],  La iglesia en el mundo de hoy [1965],  El sacerdocio a la luz del concilio
Vaticano II  [1966],  La crisis de fe en el mundo actual [1968],  Liturgia y lengua del pueblo [1970],
Unidad  y  pluralidad  en  la  iglesia [1970],  Cartas  a  un  cristiano [1987]  i,  finalment,  les  seues
Confesiones [1990].  Discretament  l'Associació  Josep  Climent  li  dedicaria  el  número  16  de
Pentecosta [octubre-desembre de 1996]

El cardenal Vicent E. Tarancon fon membre de la Real Academia de la Lengua Española;
membre del consell  valencià de Cultura, i  fon investit  doctor  honoris  causa per la Universitat
Politècnica de València. Vila-real el nomenà fill adoptiu [1969] i li dedicà una important avinguda,
més el centre associat de la Universitat a Distància, a banda un solemne monument. La ciutat de
Castelló també li dedicava una plaça important, i, naturalment, la seua ciutat natal, Borriana, no
podia quedar darrere en el reconeixement al seu fill predilecte.

Cal agrair-li la seua signatura, amb ocasió de la polèmica sorgida a la ciutat de València en
relació  amb la  identitat  lingüística  del  valencià  que ell  rubricà,  juntament  amb  molts  altres
acadèmics  de  la  Real  Academia  Española,  la  identitat  de  valencià  i  català,  afegint-hi,
significativament, estes paraules: 'No entiendo cómo se puede opinar de otra manera'. En la seua
estada,  però,  a  Solsona  [1946-1964],  sempre  emprà  el  castellà  en  les  seues  intervencions
públiques, predicacions i en  documents escrits, com ho havia fet també el seu antecessor, el
caputxí valencià Lluís Amigó Soler, també bisbe i procurador apostòlic de Solsona [1907-1913].
Els diocesans de Solsona només  recorden el seu bisbe Tarancon actuant en català en resposta a
unes  provocacions  de  signe  espanyolista  contra  la  cultura  catalana;  fon  en  una  celebració
solemne, on es presentà revestit de pontifical, amb mitra i bàcul, i predicant en català. Un gest
típic d'un bon borrianenc!'.

De la seua bondat, podríem referir anècdotes diverses. Valga, per totes, el seu gest, davant
els problemes econòmics d'un prevere de l'arxidiòcesi d'Oviedo que, per salvar-lo d'una situació
compromesa,  Vicent  Enrique Tarancón es  vengué l'única  finca que tenia  a  nom seu,  perquè
aquell prevere pogués saldar el deute que havia contret. De fet, sabem que morí ben pobre, en
mans només dels seus amics incondicionals.
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Del  nostre  cardenal  podríem  dir  molt;  no  tant,  però,  com  ell  va  escriure.  Per  això
reproduïm ací un comentari substanciós sobre la seua carta pastoral 'El pan nuestro de cada dia
dánosle  hoy'  (1950)  que  provocà  la  indignació  del  govern   autocràtic  del  moment  que,  en
resposta al seu atreviment, jurà que no eixiria, mai de la vida, de Solsona. L'altre document és
l'homilia que pronuncià (1975) a l'església dels Jeronis de Madrid, com a arquebisbe cardenal de
Madrid-Alcalà, en l'acte de proclamació de Joan Carles I com a rei d'Espanya. I també volem que
conste ací una famós document, d'especial ressò en aquell moment, sobre la identitat catalana
de la llengua dels valencians.

EL CARDENAL VICENT ENRIQUE TARANCON SIGNA EL MANIFEST COL·LECTIU DELS MEMBRES DE
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

I DE l'ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA HISTORIA 
SOBRE LA IDENTITAT DE LA LLENGUA DELS VALENCIANS

Vint-i-tres acadèmics de la Llengua i de la Història respongueren ja a esta qüestió el 1975. Ara
[1980], quan els qui estan en desacord amb la seua posició han arribat a l'agressió i l'insult, és
convenient que en recordem la seua autoritzada opinió en esta important declaració. 

'LA LENGUA DE LOS VALENCIANOS'
'Los  firmantes,  miembros  de  número  de  las  Academias  Española  y  de  la  Historia,

habiendo conocido la peculiar controversia que durante meses pasados se ha hecho pública en
diversos órganos de prensa valencianos, acerca del origen de la lengua hablada en la mayor
parte de las comarcas del País Valenciano, y a petición de personas interesadas en que demos a
conocer nuestra opinión sobre este asunto, científicament aclarado desde hace muchos años,
deseamos expresar, de acuerdo con todos los estudiosos de las lenguas románicas':

'Que el valenciano es una variante dialectal del catalán, es decir del idioma hablado en las
islas Baleares, en la Cataluña francesa o española, en una franja de Aragón, en la mayor parte del
País Valenciano, en el principado de Andorra y en la ciudad sarda del Alguer'.
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'Por todo ello,  nos causa sorpresa ver este hecho puesto públicament en duda, y aún
ásperamente impugnado por  personas que claramente utilitzan sus propios prejuicios  como
fuente de autoridad científica, mientras pretenden ridiculizar e incluso insultar a personalidades
que, por su entera labor, merecen el respeto de todos y en primer lugar el nuestro'.

'Se hace fàcil suponer que tras estas posiciones negativas se ocultan consideraciones y
propósitos que en nada se relacionan con la verdad de un hecho suficientemente claro para la
filología y para la historia'.

'Es culturalmente aberrante todo intento (como el que contemplamos) de desmembrar el
País Valenciano de la comunidad idiomática y cultural catalana; por la que, como escritores e
intelectuales  españoles,  no  tenemos  sino  respeto  y  admiración,  dentro  de  la  cual  el  País
Valenciano ha tenido y tiene un lugar tan relevante'.

Signat  pels  acadèmics  següents:  'Dámaso  Alonso,  presidente  de  la  Real  Academia
Española; Jesús Pabón, presidente de la Real Academia de la Historia; Agustín Millares, Miguel
Delibes,  Vicente  Aleixandre,  Emilio  Alarcos  Llorach,  Fernando  Lázaro  Carreter,  Antono  Buero
Vallejo,  Alonso  Zamora  Vicente,  Tomás  Navarro  Tomás,  Salvador  de  Madariaga,  Luis  Rosales,
Miguel Batllori, Pedro Sainz Rodríguez, señor Marqués de Lozoya, Ramon Carande, Pedro Laín
Entralgo, José Maria Pemán y Camilo José Cela'.

'Todos los valencianos pertenecientes a ambas academias firmaron este documente: José
Antonio Maravall (Xàtiva), Rafael Lapesa (Valencia) y Manuel Alvar (Benicarló).

Aparte reproducimos, por su especial interés, la carta de adhesión del cardenal Vicente
Enrique i Tarancon:

'El cardenal arzobispo de Madrid-Alcalá: 30 de junio de 1975'
'Firmo con mucho gusto el documento presentado por mis compañeros de Academia, y no

tengo ningún inconveniente en que  hagan pública mi adhesión. No comprendo, de verdad, cómo se
puede defender la postura contraria. Atentamente. Vicente, cardenal Enrique y Tarancón, académico
de número de la Real Academia Española'.

Moltes gràcies, cardenal. Sempre heu estat a les caigudes!

LA  PASTORAL EL PAN NUESTRO DE CADA DIA DÁNOSLE HOY
El pedagog Artemi Fabregat Deusdat (Vilafranca dels Ports, 1939-les Coves de Vinromà, 2021),
preparà un resum de la seua tesi doctoral sobre el pensament del nostre cardenal arquebisbe,
que ens autoritzà de publicar al núm. 16 de la nostra revista PENTECOSTA, Cardenal Vicent Enrique
Tarancon [octubre-desembre  de  1996].  I  ara  que  ha  mort,  aquest  notable  pedagog,  ens
permetem de tornar-lo a reproduir ací:

'La carta pastoral del bisbe de Solsona que es divulgà pertot arreu, el mes de març de
1950, El pan nuestro de cada día dánosle hoy, presenta unes característiques peculiars que en fan
un document excepcional, de manera que pot ser considerada en ella mateixa, aïllada de la resta
de  la  producció  taranconiana.  Apareix  configurada  per  una  sèrie  d'elements,  dins  la  seua
personal concepció antropològica que la fan única, irrepetible, dins el seu ample magisteri. Entre
els  elements  peculiars  que  configuren  el  document,  cal  esmentar  els  següents:   l'actitud
profètica  de  l'autor,  la  subconsciència  de  situació  de  cristiandat  i  de  nacionalcatolicisme,  el
contingut, l'opció per l'home o posicionament dins allò que s'anomenarà després teologia de
l'alliberament.

Però aquest breu comentari no pot sinó aportar algunes observacions sobre el primer
dels apartats, és a dir l'actitud profètica de l'autor. De la carta pastoral extraurem estes paraules:
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'Quan Jeremies descriu amb visió profètica en les seues  Lamentacions 4, 4 (i,  també, 2, 12) la
ruïna i desolació de la ciutat santa i enumera les calamitats que ha de patir la ciutat, diu: 'La
llengua dels infants de pit s'encasta de set al paladar; els petits demanen pa i no hi ha qui els en
done' .

L'evocació del profeta no pretén únicament la cita d'esta breu expressió. L'al·lusió a les
paraules del profeta mostren que el mateix Tarancon se sent i pren l'actitud del profeta davant
una situació en què el poble pateix una mena d'infidelitat i de traïció, en què el govern del poble
es comporta com a infidel als propòsits i projectes que expressaren al principi de justificar-se
com a govern amb dret  a  ser-ho.  L'actitud profètica  del  bisbe  de Solsona esdevé denúncia,
actitud  netament  profètica.  I  la  crida  a  la  denúncia  no  arriba  a  Tarancon  per  una  visió
sobrenatural, sinó a través del clamor popular. Per això escriu allò de 'No podem callar. No hem
de callar per més temps. Arriben fins a les nostres orelles el clamor de les multituds. Parteixen el
nostre cor de pare les angoixes i les estretors que pateixen els nostres fills, i un deure ineludible
posa la ploma en les nostres mans'. En realitat Tarancon s'alça com a veu dels sense veu, com a
veu dels qui no són escoltats.

D'altra banda, la seua denúncia arriba a l'anatema, una actitud que no és corrent en ell.
Així arriba a dir: 'No ens apartem de la conducta del Mestre quan llancem el nostre anatema
contra tots aquells que siguen culpables que als obrers i als pobres els falte el pa que necessiten
per a viure'. El mateix Tarancon, molt més tard, qualificarà el to profètic d'estes paraules d'oratòria
pròpia de l'època. Malgrat tot, la missió i l'actitud profètica tenen en ell dos característiques: creu
que és un deure sagrat de fidelitat al poble i un element irrenunciable de la seua autoritat o de
fidelitat al  sacerdoci.  De dos camps li  ve la urgència:  del patiment del poble i  de l'opció del
Mestre pels pobres. Tarancon crida, amb oratòria ampul·losa, en defensa de la justícia social com
un deure de la missió evangèlica. El profeta nou, com el vell, es troba davant els causants de la
situació, que ell acusa d'infidels, i per això es veu sotmès a la persecució.

Tarancon denunciava un fet que situava a la seua diòcesi de Solsona, però això mateix
ocorria en les altres diòcesis. El clamor era unànime. Però els altres bisbes o no tenien ulls o hi
tancaren la consciència i la boca. Davant la situació d'injustícia social gairebé institucionalitzada
políticament, els bisbes se'n desentenen. Només el bisbe de Solsona té els ulls oberts i manté
lliure la paraula per posar-la  al  servei d'una denúncia amerada de bona notícia de l'evangeli
autèntic on els pobres són evangelitzats'. Els seus mateixos germans en l'episcopat, tret de Mons.
Pildain, bisbe de Canàries, el blasmaren i el marginaren perquè consideraven que la seua actitud
era imprudent. Tarancón, referint-se al papa Lleó XIII, lamenta que l'opció per l'home arribés a
l'església del nostre temps amb cinquanta anys de retard, i,  a la jerarquia d'Espanya, bastants
anys més tard encara.

Darrere la  denúncia,  hi  endevinem, larvats  i  assumits,  determinats  conceptes sobre la
situació sociopolíticoreligiosa de la societat del moment.  Tarancon se sent profeta davant un
govern que es té per catòlic, i del qual accepta la legitimació si compleix el seu deure cívicosocial
catòlic. Volem dir que, en el Tarancon de 1950, valen els conceptes de civilització cristiana, de
país i de societat catòlics, de govern catòlic obligat al compliment del missatge social cristià: se
sent profeta en defensa d'un poble catòlic, súbdit d'un govern catòlic, la història del qual s'ha
anat edificant segons els valors cristians. És a dir, se situa en ple nacionalcatolicisme, en plena
concepció de cristiandat. Així l'actitud profètica de Tarancon sembla molt a la del vell Testament
quan, en el poble de Déu, els valors religiosos i polítics tenen el mateix origen i la mateixa raó de
ser,  quan l'autoritat  religiosa  i  civil  tenen la  mateixa  arrel.   En  moltes  ocasions la  missió  del
profeta del vell Testament se centra en la denúncia a les autoritats per l'incompliment de les
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clàusules de l'aliança amb Déu i, també, la depravaciò i el castic del poble. En aquest sentit el
profetisme de Tarancon a El pan nuestro de cada dia dánosle hoy sembla al dels profetes clàssics.
En  el  seu  cas,  se  situa  dins  l'estructura  interna  del  sistema  políticoreligiós,  sistema  de
col·laboració i col·laboracionisme entre govern i església.

En  definitiva, Tarancón es comporta talment un bisbe, des de la consciència d'autoritat
religiosa, de mestre de la veritat i de la justícia, des de la consciència de defensor d'un poble
catòlic condemnat a la inòpia de béns materials necessaris per part del mateix govern catòlic.
Malgrat tot, el profetisme que endevinem en esta pastoral que comentem, Tarancon s'inclina per
usar la prudència en la formulació, per reduir els enfrontaments, per usar frases de disculpa. No
es comporta, doncs, com un provocador amb deler de notorietat (encara que sobre això ell havia
dit una vegada que 'això no se sap mai'). No es predicava a ell mateix, cridava i defensava els
drets  de  l'home  segons  la  visió  cristiana,  almenys  segons  la  seua  visió  cristiana,  en  la  qual
certament s'amalgamaven, sense confondre's, l'humanisme, la justícia i la caritat.

HOMILIA EN L'ESGLÉSIA DE SAN JERONIMO EL REAL DE MADRID
AMB MOTIU DE L'EXALTACIÓ DEL REI JOAN CARLES I AL TRON D'ESPANYA

El dia 27 de novembre de 1975, a la setmana de la mort del general Francisco Franco, el cardenal
arquebisbe de Madrid-Alcalà, pronunciava un històrica homilia, que transcrivim tot seguit: 

'Majestades, escelentísimos señores ... hermanos'. 
'Habeis querido, Majestad, que invoquemos, con vos al Espíritu Santo en el momento en

que accedeis al trono de España. Vuestro deseo corresponde a una antigua y amplia tradición: la
que, a lo largo de la historia, busca la luz y el apoyo del espíritu de sabiduria en la coronación de
los papas y de los reyes, en la convocación de los cónclaves y de los concilios, en el comienzo de
las actividades culturales de universidades y academias, en la deliberaciòn de los consejos. Y no
se  trata,  evidentemente,  de  ceder  al  peso  de  una  costumbre:  en  vuestro  gesto  hay  un
reconocimiento  público  de  que  nos  hace  falta  la  luz  y  la  ayuda  de  Dios  en  esta  hora.  Los
creyentes sabemos que, aunque Dios ha dejado el mundo a nuestra propia responsabilidad y a
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merced de nuestro esfuerzo y nuestro ingenio, necesitamos de él para acertar en nuestra tarea:
sabemos que, aunque es el hombre el protagonista de su historia, difìcilmente podrá construirla
según los planes de Dios, que no son otros que el bien de los hombres, si el espíritu no nos
ilumina y fortalece. El es la luz, la fuerza, el guia que orienta toda la vida humana, incluída la
actividad temporal y política.

Esta peticion de ayuda a Dios subraya, además, la excepcional importancia de la hora que
vivimos y también de su extraordinaria dificultad. Tomáis las riendas del Estado en una hora de
tránsito, después de muchos años en que una figura excepcional, ya histórica, asumió el poder
de  forma  y  en  circunstancias  extraordinarias.  España,  con  la  participación  de  todos  y  bajo
vuestro cuidado avanza en su camino, y será necesaria la colaboración de todos, la prudencia de
todos, el talento y la decisión de todos para que sea el camino de la paz, del progreso, de la
libertad  y  del  respeto  mutuo  que todos  deseamos.  Sobre  nuestros  esfuerzos  descenderá  la
bendición de quien es el dador de todo bien. El no hará imposibles nuestros errores, porque
humano es errar; ni suplirá nuestra desidia o nuestro inhibición, però sí nos ayudará a corregirlos,
completará nuestra sinceridad con su luz y fortalecerá nuestro empeño.

Por eso hemos acogido con emocionada complacencia este vuestro deseo de orar junto a
vós en esta hora. La iglesia se siente comprometida con la patria. Los miembros de la iglesia de
España son tambien miembros de la comunidad nacional y sienten muy viva su responsabilidad
como tales. Saben que su tarea de trabajar como españoles y de orar como cristianos son dos
tareas distintas, pero en nada contrapuestas y en mucho coincidentes. La iglesia que comprende,
valora y aprecia la enorme carga que en este momento echáis sobre vuestros hombros, y que
agradece  la  responsabilidad  con  que  os  entragáis  al  servicio  de  la  comunidad  nacional,  no
puede, no podría, en modo alguno, regatearos su estima y su oración.

Ni tampoco su colaboraciòn, aquella que les es específicamente propia. Hay una escena
en los  Hechos de  los  Apóstoles  que quisiera  recordar  en este  momento.  La  primera vez que,
después de la resurrección de Cristo, se dirigia san Pedro al templo, un paralítico le tendió la
mano hacia él pidiéndole limosna. Pedro, mirándolo atentamente, le dijo: 'No tengo oro ni plata;
lo que tengo, eso te doy: en nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda' (3, 6) El mendigo pedía
una limosna y el  apòstol  le  dió mucho más:  la  curación.  Lo mismo ocurre en la  iglesia:  son
muchos los que tienden la mano hacia ella pidiéndole lo que la iglesia no tiene ni es mision suya
dar, porque no dispone de todo eso. La iglesia sólo puede dar mucho más: el mensaje de Cristo y
la oración.

Este mensaje de Cristo, que el concilio Vaticano II actualizó y que recientes documentos
del episcopado español han adoptado a nuestro país, no patrocina ni impone un determinado
modelo de sociedad. La fe cristiana no es una ideología potítica ni puede ser identificada con
ninguna de ellas, dado que ningún sistema social o político puede agotar toda la riqueza del
evangelio ni pertenece a la mision de la iglesia presentar opciones o soluciones concretas de
gobierno en los campos temporales de las ciencias sociales, económicas o políticas. La iglesia no
patrocina ninguna forma ni ideología política;  y,  si  alguien utiliza su nombre para cubrir sus
banderías, está usurpándolo manifiestamente.

La  iglesia,  en  cambio,  sí  debe  proyectar  la  palabra  de  Dios  sobre  la  sociedad,
especialmente cuando se trata  de promover  los  derechos humanos,  fortalecer  las  libertades
justas o ayudar a promover las causas de la paz y de la justicia con medios siempre conformes al
evangelio. La iglesia nunca determinará qué autoridades deben gobernarnos, però sí exigirá a
todas  que  estén  al  servicio  de  la  comunidad  entera;  que  respeten  sin  dicriminaciones  ni
privilegios los derechos de la persona; que protejan y promuevan el ejercicio de la adecuada
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libertat  de  todos  y  la  necesaria  participación  común  en  los  problemas  comunes  y  en  las
decisiones  de  gobierno,  que  tengan  la  justicia  como  meta  y  como  norma  y  que  caminen
decididament hacia una equitativa distribución de los  bienes de la  tierra..  Todo esto,  que es
consecuencia del evangelio, la iglesia lo predicará, y lo gritará si es necesario, por fidelidad a ese
mismo evangelio y por fidelidad a la patria en la que realiza su misión.

A cambio de tan estrictas exigencias a los que gobiernan, la iglesia asegura con igual
energía,  la  obediencia  de  los  ciudadanos,  a  quienes  enseña  el  deber  moral  de  apoyar  a  la
autoridad legítima en todo lo que se ordena al bien común. Para cumplir su misión, señor, la
iglesia no pide ningún tipo de privilegio; pide que se le reconozca la libertad que proclama para
todos;  pide el  derecho a predicar el  evangelio  entero,  incluso cuando su predicaciòn puede
resultar  crítica  para  la  sociedad  concreta  en  que  se  anuncia;  pide  una  libertad  que  no  es
concesión discernible o situación pactable, sinó el ejercicio de un derecho inviolable de todo
hombre. Sabe, la Iglesia, que la predicación del evangelio puede y debe resultar molesta para los
egoistas, pero que siempre será benéfico para los intereses del país y la comunidad. Este es el
gran regalo que la iglesia puede ofreceros. Vale más que el oro y la plata, más que el poder y
cualquier  otro  apoyo  humano.  Os  ofrece  también  su  oración,  iniciada  ya  con  esta  misa  del
espíritu Santo. En esta hora tan decisiva para vos y para España, permitidme, señor, que diga
públicamente lo que quien es pastor de vuestra alma pide para quien es, en lo civil, su soberano.

Pido para vos, señor, un amor entrañable y apasionado a España. Pido que seáis el rey de
todos los españoles,  de todos los que se sienten hijos de la madre pàtria,  de todos cuantos
desean convivir, sin previlegios ni distinciones, el mutuo respeto y amor. Amor que, como nos
enseñó el Concilio, debe extenderse a quienes piensan de manera distinta de la nuestra, pues
nos 'urge la obligación de hacernos prójimo de todo hombre'. Pido, tambén, señor,  que si en
este  amor  hay  algunos  privilegiados,  éstos  sean  los  que  más  lo  necesitan:  los  pobres,  los
ignorantes, los despreciados; aquellos a quienes nadie parece amar. Pido para vós, señor,  que
acertéis  a  la  hora  de  promover  la  formaciòn  de  todos  los  españoles  para  que,  sintiéndose
responsables del bienestar común, sepan ejercer su iniciativa y utilizar su libertad en orden al
bien de la comunidad. Pido para vos acierto y discreción para abrir caminos del futuro de la
patria para que, de acuerdo con la naturaleza humana y la voluntad de Dios,  las estructuras
jurídico-políticas  ofrezcan  a  todos  los  ciudadanos  la  possibilidad  de  participar,  libre  y
activamente, en la vida del país, en las medidas concretas de gobierno que nos conduzcan, a
través  de un proceso  de  madurez  creciente,  hacia  la  patria  plenamente  justa  en lo  social  y
equilibrada en lo económico.

Pido, finalmente, señor, que nosotros, como hombres de iglesia, y vos, como hombre de
gobierno, acertemos en unas relaciones que respeten la mutua autonomía y libertd sin que ello
obste nunca par la mutua y fecunda colaboración desde los respectivos campos.  Sabed que
nunca os faltará nuestro amor, y que éste será aún más intenso si alguna vez debiera revestirse
de formas discrepantes o críticas. También en este caso contaréis, señor, con la colaboración de
nuestra honesta sinceridad. Dios bendiga esta hora en que comenzáis vuestro reinado. Dios nos
dé  luz  a  todos  para  construir  juntos  una  España  mejor.  Ojala  un  día,  cuando  Dios  y  las
generaciones futuras de nuestro pueblo, que nos juzgarán a todos, enjuicien esta hora, puedan
también bendecir los frutos de la tarea que hoy comenzáis y comenzamos. Ojalá pueda un día
decirse que vuestro reino ha imitado,  aunque sea en la  modesta escala de las  posibilidades
humanas, aquellas cinco palabras con las que la liturgia define el infinitamente más alto reino de
Cristo: reino de verdad y de vida, reino de justicia, de amor y de paz. 
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Que reine la verdad en nuestra España, que la mentira no invada nunca nuestras instituciones,
que la  adulación no entre en vuestra casa,  que la  hipocresía no manche nuestras relaciones
humanas. Que sea vuestro reino un reino de vida, que ningún modo de muerte y violencia lo
sacuda, que ninguna forma de opresión esclavice a nadie, que todos conozcan y compartan la
libre  alegría  de  vivir.  Que  sea  el  vuestro  un  reino  de  justicia,  en  el  que  quepan  todos  sin
discriminaciones, sin favoritismos, sometidos todos al imperio de la ley, y esté siempre la ley al
servicio verdadero de la comunidad. Que sea el vuestro un reino de amor donde la fraternidad
sea la respiración de las almas; fraternidad que acoja las diferencias, y, respetándolas, las ponga
todas al servicio de la comunidad.

Que, sobre todo, sea el vuestro  un reino de paz, una paz libre y justa, una paz ancha y
fecunda, una paz en la que todos puedan crecer, progresar y realizarse como seres humanos y
como hijos de Dios. Esta es la oración, señor, que, a través de mi boca, eleva hoy la iglesia por vos
y por España. Es  una oración transida de alegre esperança. Porque estamos seguros de los altos
designios de Dios y de la fe inquebrantable que anida en vuestro joven corazón para emprender
ese camino. Que el Padre de la bondad y de la misericordia ponga su bendición sobre vuestra
augusta persona y sobre todos nuestros esfuerzos. Así sea!

79



pentecosta

TEODOR ÚBEDA GRAMATGE
BISBE D'EIVISSA [1972]

BISBE DE MALLORCA [1973-2003]

El valencià Teodor Úbeda Gramatge, natural d'Ontinyent (la Vall d'Albaida, 1931) féu els estudis
eclesiàstics al  seminari  diocesà de València.  Ordenat prevere [1955] a la catedral de València,
terminava els estudis per la llicenciatura de teologia a la universitat de sant Tomàs (o Angèlic) de
Roma [1961]. Quan era vicari episcopal de l'arxidiòcesi de València, el papa Pau VI el nomenà
bisbe d'Eivissa [1972], i, l'any següent, bisbe de Mallorca [1973], amb el significatiu lema 'Fer-se
tot per a tots'; i, de fet, es dedicà en cos i ànima a l'aplicació, en la seua diòcesi, de les decisions
del concili II del Vaticà.

Significativament, amb el bisbe Miquel Montcades de Menorca [1969-1977], publicà una
declaració sobre la responsabilitat dels cristians en la promoció de la nostra llengua i cultura
[1975], treballà decididament en l'aplicació de la normativa lingüística en la litúrgia i encoratjà i
prologà les edicions en català, per a les illes Balears, d'un  Nou Testament [1987] i de la versió
illenca de la Bíblia catalana interconfessional  [1994]. Orientà els fidels, amb diversos comunicats,
en els moments de la transició democràtica, en el moment de l'aprovació de l'estat d'autonomia
[1983], de les diverses eleccions polítiques, tot mantenint sempre la independència d'opcions i
de partit.

Amb els altres bisbes de les illes Balears (Miquel Montcades i Antoni Deig per Menorca i
per Eivissa) demanà a la cúria Romana la creació d'una nova província eclesiàstica de les illes
Balears.  Interessat  per  l'acció  social  de  l'església,  creà  la  delegació  diocesana  d'Acció  Social
[1979]; fundà després la Sapiència [1976] que donaria lloc a la creació de l'hospital de Nit [1981], i
promogué  el  projecte  Home  [1985].  Propicià  la  federació  de  grups  d'esplai  [1978]  i  erigí,
finalment, l'associació Justícia i Pau [1980].

Encoratjà  la  presència missionera de preveres,  religiosos i  seglars  al  Burundi i  al  Perú;
fomentà  l'ecumenisme  atenent,  sobretot  religiosament,  els  turistes,  singularment  de  les
esglésies anglicana, luterana alemanya i sueca; contribuí poderosament a la inauguració de la
sinagoga de Palma [1087]. Rebé la medalla d'Or de la comunitat autònoma de les illes Balears
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[2002]. L'any següent moria a Palma [2003], als setanta dos anys. Fon enterrat a la capella de sant
Pere  de  la  seu,  al  lloc  on  havia  promogut  la  intervenció  de  l'artista  Miquel  Barceló.
Simbòlicament  els  veïns  d'Ontinyent  enviaren  una  poc  de  terra  de  la  Serreta  perquè  fos
sepultada amb el bisbe.

Amb ocasió dels vint-i-cinc anys del seu pontificat, el bisbat de Mallorca publicà un llibre
miscel·lani  sobre  el  seu  treball  pastoral,  Don  Teodor  Úbeda,  25  anys  bisbe [Mallorca,  1995],
encapçalat per la felicitació que li trameté el papa Joan Pau II  el 12 d'octubre de 1995, on podem
trobar ampla informació sobre el treball pastoral i humà que el bisbe Teodor Úbeda desplegà en
esta terra germana de ses Illes. Nosaltres sempre el sentirem ben nostre. Per massa motius.

EL BISBE ÚBEDA A MALLORCA DURANT LA TRANSICIÓ (1973-1979)
L'historiador i professor d'història a la Universitat de les Illes Balears, Pere Fullana Puigserver, en el
seu  article  'L'església  mallorquina  (1973-1979):  el  compromís  dels  catòlics  amb  el  procès
democratitzador'  dins el llibre PELAI PAGÈS I BLANCH (dir.):  La transició democràtica als països
Catalans: història i memòria (València, Universitat de València, 2005), escriu encertadament:

'A  Mallorca  hi  havia  un  cert  consens  que  Teodor  Úbeda  havia  estat  el  catalitzador  de  la
metamorfosi de l'església mallorquina i un element clau en el procés democratitzador i polític a
nivell local. Ell, una volta acomplides les funcions protocol·làries, després de la mort del general
Franco, féu costat decididament als sectors més dinàmics i progressistes de la societat, i hagué
de distanciar-se significativament del governador civil,  amb motiu de l'ocupació,  el  gener de
1976, del temple de sant Miquel, a Palma; i també va moure molt de personal per tutelar els
drets dels qui lluitaven a favor dels més pobres.  L'actitud dels representants de l'església,  en
aquells afers, van servir per deixar ben clar, definitivament, que l'església mallorquina defensava
els drets de la ciutadania i que trencava els ponts que la lligaven al passat.
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Al  voltant  de  1975,  Teodor  Úbeda  ja  havia  confiat  bona  part  de  les  responsabilitats
diocesanes a una generació de preveres que tenien en comú una sèrie de referents fonamentals:
havien guanyat la batalla de la reforma conciliar, sobretot en l'àrea lingüísticolitúrgica, atés que
la llengua catalana, pròpia de les illes balears, era ja un element de consens generalitzat; havien
incorporat categories de la teologia de l'alliberament (interioritzades en les seues missions al
Perú i a Burundi) al seu compromís a favor de les llibertats civils,  polítiques i socials, i  havien
integrat aquella experiència al discurs profètic i  evangèlic que tenia com a principal objectiu
alliberar el poble de Mallorca de les esclavituds seculars; defensaven la necessitat de desvetlar el
laicat, la urgència de la seua autonomia i corresponsabilitat i l'exigència de promoure moviments
apostòlics especialitzats, prioritàriament aquells que havien divulgat la revisió de vida, com a
mètode d'anàlisi, formació i compromís evangèlic.

En  aquest  sentit,  l'església  mallorquina  qüestionà  les  organitzacions  confessionals
obsoletes, bloquejà la penetració dels nous moviments apostòlics de caire neoconservador o
amb finalitats ambigües, i promogué la creació d'una xarxa completa i plural de moviments i
organitzacions comunitaristes, arrelades a la terra i amb vocació de compromís amb el poble,
emmarcades en el context cultural i eclesial català. També donà continuïtat i suport al moviment
escolta i guiatge de Mallorca, creà l'escola Esplai i la federació de grups d'esplai de Mallorca. I
altres grups juvenils,  vinculats als ordes religiosos (com la Joventut Seràfica o la congregació
Mariana de Palma), se sumaren a l'ampli moviment d'evangelització i de renovació. Fundaren
també les comunitats cristianes de Mallorca que començaren a publicar el seu Butlletí [1977), i es
crearen, també, els Serveis de Cultura pel Poble [1978]. 

El debat sobre el confessionalisme se saldà amb ruptura, com a alternativa laica, mentre la
majoria d'agrupacions continuà a recer de l'església. A grans trets, l'església de Mallorca assumia,
lentament,  un  perfil  renovat  i  renovador.  Estadísticament  l'església  havia  perdut  presència
pública i bona part del component de masses del passat, però maldava per inculturar-se en la
societat, transformar-la i condimentar-la, amb la profunda convicció que esta era la seua missió
en un temps de canvi i de passió democràtica. Les prioritats i els principals objectius de la nova
pastoral,  potser  per  primera volta  a  l'església,  la  inclinaven a liderar  un projecte de pastoral
nacional, imitant les línies de formació cristiana de Catalunya i en contacte directe amb els seus
moviments apostòlics, tot trencant els lligams dels passat que la unien a una tradició espanyola i
ultramontana.

La reflexió i el compromís a favor de la llibertat i la democràcia sorgí entre preveres i laics
vinculats, sobretot, al món de la cultura, l'hostaleria, la immigració i el sindicalisme. La reflexió i el
compromís polític es posaren de manifest en el col·lectiu de preveres progressistes, entre els
quals cal destacar el paper  de la seu de Mar-6, a Palma, que, com altres, serviren de paraigua per
a molts grups polítics o sindicals de la darrera clandestinitat, entre els quals cal esmentar Cura,
Lluc i la  Real. Amplis i diversos sectors de l'església mallorquina col·laboraren activament en el
procés  de  democratització  social,  entès  com  a  període  d'aprenentatge  democràtic.  Els
eclesiàstics  deixen  d'actuar  com  a  censors  i  correctors  socials  i  polítics  per  esdevenir
col·laboradors actius i crítics en publicacions com Cort; cedeixen les seues capçaleres de premsa
tradicional,  com  Lluc,  per esdevenir acció cultural; consells parroquials i  entitats confessionals
esdevenen espais de socialització democràtica, i els seus locals es tornen espais protegits contra
la repressió i la vigilància policial.  Atesa la fragilitat de la societat illenca i  l'omnipresència de
l'església, esta tingué un paper de primer orde en el procés de transformació de la societat. No
obstant això, a partir de 1976, molts cristians abandonaren l'església i la fe com a eix central del
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seu compromís social i  polític,  i  optaren per una militància sindical i  política, com un procés
natural i evolutiu del seu ideari personal.

A  banda  els  diversos  col·lectius  de  preveres,  implicats  en  la  renovació  conciliar  i  la
construcció  d'una  església  evangèlica,  militant  i  atenta  al  compromís  temporal,  cal  destacar
també el paper dels professors del centre d'estudis teològics de Mallorca, sobretot la d'un grup
de preveres seculars i de religiosos de la congregació de missioners dels Sagrats Cors ...'

CREDO DEL BISBE ÚBEDA GRAMATGE
Ens complau, finalment, de reproduir el seu Credo d'esperança en l'Església, que reproduïm del
capítol  'El  ser  i  el  ministeri  episcopal'  del  llibre  Don  Teodor  Úbeda.  25  anys  bisbe (Bisbat  de
Mallorca,,  Mallorca,   novembre  1995),  extret  del  punt  cinquè  'Una  església  encarnada,
evangelitzadora del món d'avui': 

'... Crec en una església més pobra i més al costat dels pobres; crec en una església creadora de
comunió entre els  homes i  els  pobles;  crec  en una església servidora  del  món;  crec  en una
església que creu en l'home i és promotora d'humanitat; crec en una església que es fia del món i
col·labora amb ell conservant la seua identitat; crec en una església que no s'imposa, sinó que
s'ofereix; crec en una església que escolta i dialoga; crec en una església que no condemna, sinó
que respecta; crec en una església que accepta de viure crucificada esperant la seua resurrecció;
crec en una església que es vol renovar i purificar perquè es reconeix pecadora. I crec en esta
església perquè Jesús està en ella i la condueix pel seu Esperit. Contra ella les forces del mal, no
en dubteu, no podran fer res'. I nosaltres diem: AMÉN!
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FRANCESC XAVIER CIURANETA AYMÍ
BISBE DE MENORCA [1991-1999]

BISBE DE LLEIDA [1999-2007]

Francesc Xavier Ciuraneta Aymí era natural de la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre, 1940) i seguí els
estudis eclesiàstics al seminari de l'Assumpció de Tortosa [1952-1964]. Ordenat prevere [1964]
exercí diversos ministeris parroquials i diocesans, finalment al front de l'arxiprestat d'Amposta
(Montsià),  fins  que  [1991]  el  papa  Joan  Pau  II,  a  requeriment  del  cardenal  arquebisbe  de
Barcelona, el valencià Ricard M. Carles, que el valorava molt, el nomenà bisbe de Menorca, on
tothom recorda l'èxit d'una seua memorable assemblea diocesana [1996-1997].

Nou anys després, nomenat bisbe de Lleida [1999], va viure un autèntic calvari amb motiu
de la partició de la seua diòcesi amb l'aragonesa de Barbastre-Montçó, regentada aleshores per
l'aragonès  Juan José Omella  Omella,  des  de 2015 (ironies  del  destí)  cardenal  arquebisbe  de
Barcelona.

Durant el seu pontificat a Lleida [1999-2007] el bisbe Ciuraneta gestionà la construcció
del nou edifici de Càritas, promogué la remodelació de l'Acadèmia Mariana i la construcció de la
casa d'Espiritualitat i erigí les noves parròquies de santa Teresa Jornet i sant Antoni M. Claret de la
ciutat. Impulsà el document  Arrels cristianes de Lleida, i promogué la causa de beatificació dels
màrtirs lleidatans durant la persecució religiosa dels anys 1931-1939. Destacà singularment per
la defensa del manteniment de les obres provinents de la franja d'Aragó, conservades al museu
diocesà de Lleida,  que havien estat adquirides legalment pels  seus antecessors,  sobretot  pel
valencià de Vallibona (els Ports), Josep Messeguer Costa [1889-1905].

El  bisbe  Francesc  Xavier  Ciuraneta  Aymí  és  creu  de  sant  Jordi  de  la  Generalitat  de
Catalunya,  medalla  de la ciutat  de Lleida per la  recuperació de l'Acadèmia Mariana i  la  seua
trajectòria pastoral i teològica a l'institut  de ciències Religioses. Morí a la seua Palma d'Ebre natal
[2020] i fon enterrat a la catedral nova de Lleida. 
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CONFLICTES AMB LA FRANJA D'ARAGÓ
Sobre el  bisbe Francesc Xavier Ciuraneta,  volem mostrar dos valents testimonis.  El  primer és
l'article 'Francesc Xavier Ciuraneta, bisbe de Lleida, i el conflicte de la Franja' de Francesc Fitter
Llevot. És una breu referència al conflicte que amargà els anys de pontificat d'aquest benemèrit
bisbe  de  Lleida,  enfrontat  amb  les  forces  centralistes,  civils  i  eclesiàstiques,  espanyoles  i
vaticanes. D'aquest extens article,   mostrem només els paràgrafs darrers, perquè el cos central
del text és un inacabable seguit de documentacions i dates que en farien feixuga la lectura.
Presentant el darrer esforç del bisbe Ciuraneta per salvar la propietat de les obres del museu
diocesà de Lleida, escriu: 

'... El 14 de setembre de 2006, el bisbe Ciuraneta havia presentat demanda davant el tribunal de
la Santa Rota Romana, suplicant que fos reconegut, al bisbat de Lleida, el dret de propietat sobre
els béns en litigi.  Una demanda que no va ser admesa a tràmit per tal  com la qüestió havia
quedat resolta pel Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica (13 de maig de 2008)'. I termina
l'article amb aquests significatius paràgrafs: 

'... Era el final de tots els esforços pel bisbat de Lleida que dugueren el bisbe Ciuraneta a
un esgotament físic sense límits i a la malaltia. Motiu pel qual, l'11 de febrer de 2007, comunicà
oficialment al papa Benet XVI el cessament en el seu càrrec de bisbe de Lleida per motius de
salut. Cal assenyalar-ho: les fortes pressions que va rebre el nostre bisbe per tal de doblegar-lo a
l'obediència vaticana i a l'acatament dels decrets per part de la Nunciatura espanyola, l'aferrissat
enfrontament amb Joan Josep Omella, aleshores bisbe de Barbastre-Montsó (ho fon des de 1999
fins  2004,  gairebé  coincident  amb  la  cronologia  del  bisbe  Francesc  Xavier  Ciuraneta)  i  ara
cardenal-arquebisbe  de  Barcelona,  i  els  estaments  vaticans,  sobretot  per  part  del  cardenal
Giovanni Battista Re, prefecte de la congregació per als bisbes, dugueren la salut del nostre bisbe
al límit, pel qual es véu obligat a dimitir. Fon l'enteresa i el convenciment que s'estava cometent
una  injustícia  contra  Lleida  la  raó  per  la  qual  el  bisbe  Francesc  Xavier  Ciuraneta  lluità  fins
l'esgotament per defensar la col·lecció artística del Museu i els drets de la diòcesi de Lleida. Fon
una batalla perduda per als interessos lleidatans, però la dignitat i  el compromís de Francesc
Xavier Ciuraneta, com a home d'església i devot de la seua diòcesi, ha esdevingut un exemple i
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un referent que els defensors i amants del patrimoni mai no oblidarem. La ciutat de Lleida, per
tot això que hem exposat, en el moment de la seua dimissió, li expressà tot el seu agraïment,
fent-li  un merescut  homenatge,  organitzat  pels  amics  del  Museu de Lleida d'aleshores,  i   la
Generalitat de Catalunya li concedí la creu de sant Jordi'. (Documents d'Església, núm. 1121,  juny
de 2021, pàg. 376-379)

El segon escrit que reproduïm, el conformen els fragments d'un simpàtic (i burlesc) escrit
del religiós claretià Jaume Sidera, C.M.F., savi escripturista, que presenta el bisbe Ciuraneta com
la víctima de les maquinacions político-religioses del bisbat de Barbastre-Montsó, aleshores en
mans de l'aragonés Juan José Omella Omella (actualment cardenal-arquebisbe de Barcelona).
L'article es titula 'Carta oberta al  bisbe de Barbastre-Montsó,  Mons.  Angel Pérez'  (Documents
d'Església, núm. 1121, juny de 2021, pàg. 383-384):

'...  En primer lloc, la meua enhorabona pel seu èxit en el litigi Lleida/Barbastre. Mereix
l'enhorabona, primer per l'èxit dels seus esforços per apropiar-se de béns que no li són propis
per omplir el museu de la capital de la seua diòcesi. I segon, per l'elegant exemple d'eclesialitat
en asseure el nostre digníssim bisbe Salvador [Giménez Valls] al banc dels acusats, tant d'acord
amb la primera carta de sant Pau als Corintis 6, 1-10. Ell va perdre la demanda, però va salvar la
dignitat'.

'Dubte que el jutge haja llegit la documentació que aquest bisbe [Salvador Giménez Valls,
des de 2015] va adduir:  es va atenir cegament al decret de la Signatura (Apostòlica).  Però la
documentació parla per ella mateixa, i no la poden silenciar sense prevaricar. Algun dia cridarà.
Tot plegat,  res clamat dominum [la cosa reclama al seu amo]. Com va escriure un autor: 'Encara
que dure segles, el temps no fa que tinga més raó quan no n'hi havia de bon començament, i la
injustícia continua sent allò que era' (Joan Brossa). Sent el català una llengua aragonesa (almenys
a la Franja de Ponent), no necessita traducció'.

'La justícia? Fabulós. Però la rapidesa (i la vergonyosa violència amb què es féu el primer
trasllat  dels  béns  procedents  de  Sixena)  fan  suposar  que  vostès  ja  consideren  ferma  una
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sentència  provisional.  Saben  que  tenen  la  justícia  eclesiàstica  i  la  civil  a  favor  seu  i  poden
procedir  amb impunitat.  Però queda l'ombra de la  prevaricació ...  per  haver dictat  sentència
sense atendre la documentació. Segons el decret de la Signatura Apostòlica, el patrimoni de les
parròquies  aragoneses  traslladades  de  la  diòcesi  de  Lleida  ha  de  tornar  a  les  parròquies
propietàries. I no dubtem que, efectivament, serà així. Tot i que estes parròquies (que certament
n'havien estat propietàries) ja no n'eren, perquè les seues peces d'antiga propietat havien estat
adquirides o degudament recompensades pel bisbe Messeguer [el valencià de Vallibona Josep
Messeguer Costa, bisbe de Lleida de 1889 a 1905]. A més a més, Lleida no podia retornar allò que
honestament va adquirir, restaurar i conservar pacíficament durant més de cent anys. En això no
és correcte el Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica, que ni tan sols es va dignar a obrir la
documentació que li va presentar l'humil i valent bisbe Francesc Xavier Ciuraneta Aymí [1999-
2007]. I això també posa aquest tribunal a punt de prevaricar. La justícia continua sent justícia. I
res clamat dominum [la cosa reclama al seu amo]. D'acord amb això tinc el consol de pensar que,
un dia,  podré visitar a Saidí la preciosa imatge venerada fins ara a l'església de sant Llorenç de
Lleida'.

'Com  a  culminació  del  meu  escrit,  m'agradaria  citar  una  frase  atribuïda   a  la  vostra
excel·lència  reverendíssima:  'Aquest  procès,  el  vam iniciar  amb humilitat  i  sense el  desig  de
prepotència  i  amb  l'única  intenció  de  justícia'.  Però,  amb  una  dotzena  de  furgonetes  de  la
Guàrdia Civil i un helicòpter sobrevolant la ciutat; i amb amenaces de fins a 600 euros de multa
per cada dia que el Museu [diocesà de Lleida] retingués allò que era seu. Ja ho veu: 'humilitat i
sense prepotència'. Gràcies, monsenyor; gràcies també per procedir en tot 'amb la voluntat de
construir  ponts  de  col·laboració  en  projectes  culturals,  artístics,  religiosos  i  econòmics  amb
Aragó, i, també, amb la comunitat germana de Catalunya'. És entranyable, monsenyor. De veritat,
entranyable. Gràcies mil'.

'Em sabria greu molestar-lo, monsenyor. El meu bisbe Salvador no m'ho perdonaria. Però
compartesc la seua profunda tristesa per haver estat  portat  a un tribunal civil  que no es  va
dignar a atendre les seues raons objectives. Perquè ell sí que es va pendre en consciència l'estudi
de la documentació. Vostra excel·lència reverendíssima pot dormir tranquil. Però els documents
rebutjats continuen parlant. Salutacions amables. Jaume Sidera, prevere claretià. Original.  Ante
todo, mi enhorabuena por su éxito en el contencioso de Lleida/Barbastre'.

Ni comentaris. Que Déu tinga el bon bisbe Ciuraneta a la glòria!
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PERE CASALDÀLIGA PLA
BISBE DE SAO FELIX DO ARAGUAIA 

AL MATO GROSSO (BRASIL) [1971-2003]

Nat a Balsareny (Bages, 1928), d'una família conservadora, molt aviat sentí la vocació religiosa i al
ministeri; i així, als 9 anys ja ingressava al seminari dels claretinans de Vic per seguir-hi els estudis
eclesiàstics.  Dels seus records de joventut dirà més tard: 'Amb la guerra vaig aprendre a escoltar
la gent gran que comentava coses greus, fins i tot vaig aprendre a callar com ells. A la vella casa
pairal, que habitava llavors l'hereu, el meu oncle Josep i els seus, moltes vegades vaig haver de
silenciar (davant els milicians, borratxos de vi i de preguntes) el parador de les monges de la
primera escola o l'amagatall dels desertors, o el pas de qualsevol sacerdot o frare amb el nom
canviat o indumentària sospitosa'.

Pere Casaldàliga va dur les primeres tasques com a prevere a Sabadell (entre el 1952 i el
1958, a Barcelona, Barbastre i Madrid, i exercí diverses funcions i càrrecs dins la comunitat dels
claretians: formador, director de la revista  Iris, responsable del seminari de Barbastre... La seua
visió d'una església 'diferent', basada en l'exercici d'una fe adulta, corresponsable, lliure, pobra i
sense jerarquies imposades, el va dur a ser pioner en una nova manera de fer comunitat.

Seguint la  seua vocació missionera,  el  1968 viatjava al Brasil  per fundar-hi  una missió
claretiana a la regió d'Araguaia, a l'estat de Matto Grosso, a l'Amazònia. Des d'aleshores no va
tornar més a Catalunya. En arribar a Araguaia, hi trobà una regió sense cap presència de l'estat,
sense metges ni escoles, on l'única llei era la 'llei del trenta-huit', imposada pels grans terratinents
contra els petits camperols sense terra i els pobles indígenes; en poc temps, Casaldàliga enterrà
mil peons 'sovint sense taüt i, moltes vegades, sense nom'.

El 1970 el papa Pau VI el nomenava administrador apostòlic de la prelatura que acabava
de fundar, i, l'any següent [1971] era nomenat bisbe titular de Sao Felix do Araguaia. El mateix
dia  que  l'ordenaven,  Pere  Casaldàliga  féu  públic  un  extens  document  on  analitzava
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detalladament cada un dels casos d'explotació i maltractament de petits camperols i indígenes
apuntant-ne responsables i causes. El document, titulat 'Una església de l'Amazònia en conflicte
amb el latifundi i la marginació social' és considerat un dels més importants de la història de la
lluita per la terra al Brasil. A conseqüència d'esta primera denúncia i del compromís obertament
assumit a favor dels camperols, peons i pobles indígenes i contra els terratinents i les empreses
de  l'agronegoci,  Casaldàliga  va  rebre  nombroses  amenaces  de  mort  i  patí  diversos  intents
d'assassinat.

Seguidor  de  la  teologia  de  l'alliberament,  Casaldàliga  va  ser  bisbe  d'esta  prelatura  a
l'Amazònia durant quaranta anys; durant aquest temps, construí una església popular, oberta,
compromesa,  coherent  i  que  opta  decididament  pels  més  pobres.  Les  seues  posicions,
obertament favorables a una profunda renovació de l'església, el van dur a tenir problemes amb
el Vaticà, durant el pontificat de Joan Pau II que el cridà al Vaticà [1988] perquè li explicàs la seua
conducta, la seua orientació pastoral i  la seua posició política. Això no obstant, més enllà de
l'acció que dugué a terme a l'Araguaia,  Casaldàliga va ser fundador i  impulsor de pastorals i
moviments socials que hui són referència mundial en la lluita per la terra i pels drets dels petits
camperols  i  indígenes,  com  ara  la  Comissao  Pastoral  de  la  Terra,  el  Conselho  Indigenista
Missionário o el Moviment dels treballadors rurals sense terra.

En complir els setanta cinc anys, Casaldàliga presentà la renúncia com a bisbe;  decidí,
però,  romandre  a  la  diòcesi  que  havia  servit  durant  prop  de  quaranta  anys  i  reclamà  la
participació de la comunitat en l'elecció del seu successor. El 2 de febrer fon rellevat, però ell
continuà treballant amb els indígenes i els camperols. Calsaldàliga, conegut com el 'bisbe dels
pobres', moria el 8 d'agost de 2020, als noranta dos anys; l'enterraren a Sao Felix do Araguaia, el
poble on passà més de cinquanta anys dedicats a la defensa de la comunitat indígena. Les seues
restes  descansen  juntament  amb les  dels  camperols  i  indígenes  en un cementeri  del  poble
karajà, a poc metres del riu Araguaia; al mateix lloc on ell enterrà centenars de camperols, moltes
vegades sense nom, el bisbe fon sepultat sota un arbre de pequi, símbol de la cultura regional.
En una cerimònia austera: el taüt del bisbe català estava acompanyat d'un rem i un barret de
palla, els estris que va triar en la seua ordenació episcopal, en comptes dels típics bàcul i mitra.
Representants  de l'ètnia xavantge,  que Casaldàliga sempre defensà,  foren els  encarregats  de
portar el taüt amb les seues restes; assitiren a la cerimònia amb el tors pintat de negre i vermell, i
col·locaren una creu de fusta damunt la seua tomba.

Pere  Casaldàliga  publicà  més  de  cinquanta  obres,  que  podem  consultar  a  internet,  i
concedí centenars d'entrevistes arreu del món. Tota esta documentació es troba, classificada, a
l'arxiu de la prelatura de Sao Fèlix do Araguaia, que conté més de tres-cents mil documents, que
són reflex de la història de la lluita per la terra a Llatinoamèrica. El 2013 TV3 estrenà una minisèrie
titulada Descalç  sobre  la  terra  vermella,  basada  en  el  llibre  homònim  que  escriví  Francesc
Escribano. Publicà obres tant en català com en castellà i portugués, entre les quals destacaríem
Yo creo en la justicia y en la esperanza [1975], Pere Llibertat [1978], Aïrada esperança [1978], Cartas
a mis amigos [1992], Sonetos neobíblicos precisamente [1996], Evangelio y Revolución i Ameríndia,
Morte e vida [2000]. 
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PRÒLEG A PENTECOSTA
Per a la nostra revista PENTECOSTA, dedicava esta bella dedicatòria que ens complau de  tornar a
reproduir ara.

'L’esperit de Déu parla la meua llengua' Aquesta afirmació hauria de ser clara com la llum
del dia, i quotidiana com el pa per a tots els qui creem amb fe cristiana. Perquè el nostre Déu és
la Trinitat Santa, u i plural, i perquè el fill de Déu es va fer vida humana en un país concret, dins
una concreta història cultural, social, política, i va parlar una llengua, i, més exactament, el seu
arameu regional'.

'Cada persona humana és imatge singular d’aquest Déu. I cada poble, amb la seua cultura
i la seua història, és imatge col·lectiva del Déu de tots els noms i de totes les llums i de tots els
camins que menen cap al Regne. L’església de Jesús (el fill de Déu té carn i història), proclamant
el  misteri  de  la  Trinitat  i  el  misteri  de  l’Encarnació  ha  de  proclamar  també  la  unitat  en  el
pluralisme  i  la  inculturació  situada.  Només sent  fidel  a  la  localitat  vital  es  pot  ser  fidel  a  la
universal catolicitat'.

'Hem  de  reconèixer  que,  després  dels  primers  temps  de  l’embranzida  de  l’Esperit,
l’església es va tornar molt analfabeta en matèria d’inculturació, i es va anar tornant molt grega i
romana,  molt  llatina  i  occidental,  massa  colonitzadora  i  poc  generosament  inculturada  a
Amèrica, a Àsia, a Africa, o a Catalunya i València ...'

'És hora de reviure la plural alegria de la Pentecosta, la gran diferenciada germanor de les
persones i dels pobles, de les cultures i les llengües. Déu encara les sap totes, i les escolta totes, i
les parla totes pel seu esperit! Casolans i universals alhora, catòlics i locals. La llengua del meu
poble  és la llet de ma mare. Jesús, el Fill, fill de la Maria de Natzaret, ens va ensenyar a invocar
Déu amb aquella balbucejant paraula primera dels infants del seu poble: Abbà! La mare església
no pot negar l’encarnació del Verb, rebutjant o oblidant la llengua pròpia de cada cor i de cada
poble. A la nostra Amèrica, finalment, la IV Conferència Episcopal, celebrada a Santo Domingo,
després de cinc cents anys de colonització, ens ha proposat la bella aventura de l’evangelització
inculturada, un desafiament pastoral que és no solament per a la nostra Amèrica, sinó per a tot
l’ecumènic món humà. Fem-la sempre més, la Pentecosta! Vine, Esperit Sant, i parla a cada cor i a
cada poble, i fes-nos parlar la teua Veritat i el teu Amor amb la nostra pròpia llengua i amb tota la
nostra pròpia vida!' + Pere Casaldàliga, bisbe de Sao Felix do Araguaia, Mato Grosso (Brasil).
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JAUME CAMPRODON ROVIRA
BISBE DE GIRONA [1973-2001]

Nat a Torelló [1926], fill d'una família religiosa,  estudià des de petit al seminari de Vic [1940-
1949].  Ordenat prevere [1949],  serví  diverses parròquies del bisbat de Vic,  va ser  director de
l'internat de sant Miquel dels Sants de la ciutat [1955] i començà a fer de professor al seminari
diocesà. Es trasllada a París per seguir els estudis de teologia [1963]; i, sense acabar el curs 1963-
1964, el bisbe de Vic [Narcís Jubany] el crida a fer-se càrrec de diferents parròquies i treballar,
com havia fet abans, en la relació entre l'església, els obrers i els laics. Rector de la parròquia de
Crist rei de Manresa [1966], hi treballa per situar esta comunitat cristiana en la línia del concili II
del Vaticà.

El papa Pau VI el nomena bisbe de Girona on fon consagrat [1973], i pren possessió de la
diòcesi el mateix dia de la consagració, en substitució del bisbe Narcís Jubany que  havia passat
com  a  arquebisbe  de  l'arxidiòcesi  de  Barcelona.  En  aquest  càrrec  es  va  mantenir  fins  a
l'acceptació de la seua dimissió, en celebrar els seus setanta cinc anys [2001] quan passà a la
jubilació, i fon substituït pel bisbe Carles Soler Perdigó [2001-2008]. Participà ben activament en
el  sínode  de  la  província  Tarraconense  i  en  la  redacció  definitiva  del  document  final  Arrels
cristianes de Catalunya.

EMOTIU COMIAT DEL BISBE CAMPRODON
A la seua mort, que tingué lloc a Girona [2016] sorprengué tothom en haver disposat, en

el seu comiat [2008], que donava el seu cos a la ciència; per què les seues despulles, de moment,
no podien ser  soterrades  a  la  catedral  de Girona,  com tothom esperava.  Aquest  comiat,  on
expressava esta decisió que havia pres sobre el seu cos, el publicava el Full parroquial de Girona,
de 8 de gener de 2017. Ací el reproduïm ara literalment, pres de Documents d'església núm. 1075
de febrer de 2017, pàg. 111-112):
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'Els dies de setmana santa conviden a reflexionar sobre el propi traspàs; ho faig avui amb molta
pau perquè tinc plena confiança en la pasqua del Senyor Jesús. D'altra banda, als vuitanta anys,
la llum del sol ponent esdevé més plàcida per contemplar la panoràmica del passat.

En primer lloc done gràcies a Déu pel do de la vida i de la fe. La vida és bella i reca deixar-
la, tot i les limitacions dels anys que l'acompanyen. La natura amb els seus encants i sorpreses ...
Milers de generacions s'han complagut a contemplar-la abans que nosaltres, i molts altres ulls
l'admiraran quan els nostres seran closos. I,  a sobre, és meravellós el treball de tants homes i
dones que, amb esperit altruista, malden un dia i un altre per traure a la llum els secrets que Déu
ha dipositat en el seu si. Si alguna cosa em dol, és no haver-ho valorat com devia. La vida és un
do inestimable, malgrat el dolor que l'acompanya. En aquests moments no puc deixar de donar
gràcies, i penso en els versos del poeta oberts al futur: 

'Un dia seré mort i encara serà tarda 
en la pau dels camins, en els prats verdíssims,

en el cel i en l'aire quietament amic,
en el pas d'aquells homes que desconec i estimo'

(Miquel Martí Pol, 'l'Arrel')

La fe, regal de Déu que confio que m'acompanyarà fins al dia que aquest cos digui prou i
em trobi cara a cara amb el Déu amor, en qui ja ara, si bé en el misteri,  vivim, ens movem i som
(Fets 17, 28). El sagrament de l'orde m'ha situat en un estat qualificat del poble de Déu, però té la
seua raó de ser i  la seua arrel en el baptisme, font inestroncable de la fe que em fa viure en
comunió amb Déu i amb aquest poble sagrament de Jesucrist, obert a tots els homes i dones de
bona voluntat. L'afirmació de sant Pau Scio cui credidi (Sé de qui m'he fiat) ha estat, des de molts
anys, un punt de referència en el camí. Quan les hores de foscor han garbellat l'esperança, estes
paraules, escrites des del captiveri, m'han fet llum, ni que sigui a través d'una escletxa. Tanmateix
mantinc la confiança d'abeurar-me un dia en la font de l'Amor:  Deixa en mans del Senyor el teu
destí: ell et mantindrà' (Salm 54, 23).

Després de Déu, dono gràcies als meus pares que m'engendraren i que, nascut de pocs
dies, demanaren el baptisme a l'església, que em va acollir i em garanteix la fe. Dono gràcies als
pares i germans, els quals foren els primers a fer-me palpable l'amor i amb qui, juntament amb la
parla catalana, vaig apendre a confegir i a resar el Parenostre i a estimar la terra. Ells han donat
suport a la meua vida en tots els  sentits,  i  estic segur que, des de l'Avui de Déu, segueixen
recolzant-me.

En una mirada retrospectiva descobreixo i recordo agraït tantes persones que, en un o
altre aspecte, m'han fet llum en el camí: els mestres de les escoles que vaig freqüentar, religioses
i laiques, els capellans de la parròquia, els professors del seminari i companys. Vull posar de relleu
tantes persones, anònimes moltes d'elles. que m'han fet llum en el camí i m'han confirmat les
paraules del Mestre: Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món (Mateu 28, 20). Per si fos
poc, en el darrer tram de la vida tinc la sort d'experimentar com es comparteix la vida, en un
clima de fraternitat i senzillesa, a la residència de les germanes dels Pobres que m'acolliren.

Contemplant el  meu recorregut,  em vénen a la memòria les  paraules de l'àngel  a les
dones que anaven al sepulcre aquell matí de pasqua. Busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat: no és
aquí: ha ressuscitat ... Aneu a dir als deixebles i a Pere: ell va davant vostre a Galilea; allà el veureu
com us va dir' (Marc 16, 69)
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Amb els anys he anat prenent consciència de l'abast d'aquest anunci. He anat descobrint
'galilea', el poble, on el Senyor es fa present enmig del dolor i a través de tantes persones que
malden per fer  costat  i  cobrir  les  necessitats  dels  altres  a  costa d'elles  mateixes.  Busqueu el
crucificat? Baixeu a Galilea i allà el veureu. Déu és entre els crucificats i entre els altruistes d'avui.
No el busqueu en el cercle dels aposentats i les parafernàlies, encara que es visten amb orles de
religiositat. També hi és, però amb les mans lligades.

En aquesta hora de comiat em dol i em penedeixo de no haver dedicat el temps degut i
més energies a ajudar a descobrir, amb la paraula i sobretot amb la pròpia vida 'els senyals del
regne', contribuint a donar una imatge més aviat velada que no pas reveladora de la faç genuïna
de Déu i  de la religió' [constitució del concili   II  del Vaticà 'L'església en el món d'avui',  19).  En
demano perdó a Déu i a l'església que justament em va ungir per ser-ne guia. En demano perdó
especialment als diocesans de l'església que pelegrina a Girona i a les persones dels llocs on he
exercit el ministeri. 'Senyor, aspergiu-me amb hisop, que quede pur, renteu-me i seré més blanc que
la neu (Salm 51, 9).

Confesso sense reticències que aquesta fe, l'he rebuda i me la garanteix, tot i les seues
deficiències,  l'església  de  Jesucrist,  una,  santa,  catòlica  i  apostòlica.  I  en  aquest  moment  de
reflexió i  vers el terme, que no deu ser lluny, tot jo vull confirmar que hi crec i l'estimo, i em
penedeixo de no haver-la estimat com devia, i en ella vull acabar els meus dies. Amb goig dono
fe que en tot el camí he tingut la companyia de Maria, la mare de Jesús i mare nostra, la qual, tot i
que més d'una vegada tampoc no entengué els plans de la Providència, la confessem com la
mare 'fidel'.

I si a algú li sorprén la decisió presa sobre el destí de les meues despulles, sapieu que ho
he decidit com una aportació a la societat de la qual he rebut tant, i com un gest de comunió
amb el pa partit i compartit en la taula de l'eucaristia.

I prou. En aquests moment s'imposa el silenci. Un silenci contemplatiu de la pròpia vida i
de la misericòrdia de Déu que es va obrint camí en cada un de nosaltres. Adéu siau i a reveure!
Setmana santa de 2008, de retorn de la vetla pasqual.
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PRÒLEG A LA PENTECOSTA DEDICADA ALS MÀRTIRS DEL TRENTA-SIS
L'Associació Josep Climent li està profundament agraït per un altre motiu  molt especial. Quan
programàrem el núm. 12. de la nostra publicació PENTECOSTA [1995] Màrtirs del trenta-sis [1936-
1939],  li  demanàrem unes paraules  de dedicatòria.  El  motiu era  perquè la  llista dels  nostres
màrtirs del trenta sis, l'encapçalava el bisbe de Sogorb, Miquel Serra Socarrats, gironí, nomenat
només  administrador  apostòlic  de  la  nova  diòcesi,  abans  de  pendre  possessió  de  la  seu,  i
afusellat, després de ser bàrbarament  torturat, a les portes del cementeri de la Vall d'Uixó. El bon
bisbe Camprodon ens escrigué immediatament el pròleg que li demanàrem; el text, però, no ens
arribaria  a  temps  de  ser  inclòs  en  el  corresponent  número  de  Pentecosta,  que  ja  era  a  la
impremta. Ho férem, però, en el I volum enquadernat de la revista [núm. 1-17]. I ací ens honorem
de reproduir-ne el text:

'... No cal dir com em complau participar en el present número de la revista PENTECOSTA, fent
memòria de l'il·lustre bisbe Miquel Serra Socarrats, fill de la ciutat d'Olot, del bisbat de Girona,
testimoni de fe en la revolució del 1936. La comarca de la Garrotxa, on nasqué el nostre bisbe
l'any 1868, és terra d'artistes i de sants. L'escola olotina de pintura li ha donat nom, i actualment
té encarrilat el procés de beatificació de tres dels seus fills. La bellesa i la santedat tenen molt en
comú.

El bisbe Serra, tot just arribat de la seu episcopal de Canàries, que regia des de l'any 1922,
per possessionar-se de la diòcesi de Sogorb, visqué la seua pasqua definitiva a la Vall d'Uixó. Una
víctima més, una mediació valuosa per a la reconciliació. Com tants d'altres, com la majoria, morí
perdonant.  La  reacció  de  les  persones  davant  de  qualsevol  esdeveniment,  gran  o  petit,  fa
avançar o entorpeix el pas de l'esperit salvador. El qui, en recordar aquells fets luctuosos, deixen
que es desfogue l'home 'vell', els resulta pedra d'ensopec. Però si en ell arribem a descobrir el
'sentit de les 'Escriptures', esdevenen font de salut per a molts.

M'abelleix retraure ací unes paraules de Joan XXIII, pronunciades al su llit de mort: 'No ens
hem aturat a recollir les pedres que ens tiraven pel camí'. I qui gosarà negar que el bon papa Joan
fon el gran signe, eficaç, de reconciliació i de comunió en el nostre temps? El testimoniatge del
bisbe Serra és una invitació incisiva de cara a una labor de solidaritat i de comunió avui entre
nosaltres.+ Jaume Camprodon, bisbe de Girona
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JOSEP CARRERA PLANES
BISBE AUXILIAR DE BARCELONA [1991-2008]

Nat  a  Cornellà  de  Llobregat  [Baix  Llobregat,  1930],  passà  la  seua  infància  a  Sant  Feliu  del
Llobregat; féu els estudis eclesiàstics al seminari conciliar de Barcelona i s'ordenà prevere [1954];
destinat successivament a les parròquies de  sant Miquel del port de la Barceloneta, a la de Llefià
(Badalona) i a la de sant Isidre de l'Hospitalet de Llobregat, treballà sempre per ajudar els més
necessitats. Aquest contacte amb la gent pobra i els immigrants li féu despertar un compromís
polític que es materialitzà quan col·laborà amb amb la joventut obrera Catòlica (JOC) i l'acció
catòlica Obrera (ACO). Esta militància política i la defensa dels drets humans i dels presos, sota el
règim franquista, provocà el fet que fos fitxat per la policia com a sospitós.

Membre de l'assemblea de Catalunya, de 1969 a 1975. Tot i que tenia contactes amb  el
PSC i amb el PSUC, va ser un dels fundadors del centre democràtic de Catalunya (CDC)  i va estar
molta prop d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC),  ja que havia conegut Jordi Pujol,  Anton
Canyelles i Josep Verde Aldea a Demòcrates Cristians (DC); va ser també membre del patronat de
la Fundació Societat i  Cultura.  Treballà intensament en diverses institucions,  especialment de
defensa dels grups humans: va crear el Grup Cristià de Promoció i Defensa dels Drets Humans
[1966-1975] i impulsà el grup Sant Jordi de Defensa dels Drets Humans. Promogué la renovació
del centre educatiu Casal dels Àngels, la creació d'un residència de gent gran al barri de santa
Eulàlia  i  una  cooperativa  d'habitatges  a  Llefià.  Del  1969  al  1975  va  ser  director  literari  de
l'editorial Nova Terra, i el 1984 va crear la Fundació d'Escoles parroquials de Catalunya. 

En el camp de la comunicació, des del 1966 col·laborà activament en El Noticiero Universal,
i participà en tertúlies radiofòniques i en programes de televisió, i, també, en la revista El Eco de
Badalona i en el diari Avui. També impulsà diverses iniciatives catòliques de comunicació, com les
revistes  Correspondència,  Quaderns  de Pastoral i  Catalunya  Cristiana,  i  Ràdio Estel.  Publicà els
llibres La canya esquerdada i Del post-concili al post-progressisme [1994]
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Joan Carrera  fon  nomenat  i  consagrat  bisbe  titular  d'Algesires  i  auxiliar  de Barcelona
[1991], amb els cardenals Ricard Maria Carles i Narcís Jubany i el nunci apostòlic Mario Tagliaferri.
Quan  Ricard  Maria  Carles  (amb  qui  va  mantenir  profundes  discrepàncies)  fon  substituït  al
capdavant de l'arxidiòcesi de Barcelona,  Joan Carrera continuà com a únic bisbe auxiliar. El seu
compromís catalanista,  amb una defensa aferrissada d'una conferència episcopal  pròpia,  fou,
segurament, un dels motius perquè no li atorguessen la titularitat d'una diòcesi del Principat.
Moria [2008]  a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, als setanta-huit anys, a causa d'un
accident vascular cerebral; instal·laren la seua capella ardent a la sala capitular de la catedral de
Barcelona.

L'església  amb  major  consciència  de  catalanitat  troba  a  faltar  un  bisbe  del  tarannà
d'aquest home amb una fe de pedra picada i plenament identificat amb el seu poble que ell
serviria tan dignament des del seu ministeri episcopal. Caldria uns quants bisbes Carrera per
redreçar tant de desficaci dretano-espanyol,  tant  a Catalunya com, sobretot,  al  país  Valencià.
Com a botó de mostra, oferim alguna de les seues paraules en actes i celebracions.

EN EL CENTENARI DEL NAIXEMENT DEL CANONGE CARLES CARDÓ
De 1984, recordem ben emotivament la celebració del centenari  del  naixement de prevere i
intel·lectual, el canonge Carles Cardó [1884-1958], per al qual Joan Carrera redactà un opuscle
titulat Aproximació a Carles Cardó en el centenari del seu naixement, on anà resseguint l'incansable
treball  del  canonge  en la  fundació  Bernat  Metge  (traducció  de  tretze  volums  de  l'obra  de
Sèneca), en la creació de la institució  Paraula cristiana  [1925],  el Bon pastor [1927], la  Fundació
bíblica Catalana i les seues col·laboracions als diaris  La veu de Catalunya,  el Matí  i la  Publicitat.
Comentant els anys immediats a la guerra del 1936, diu Joan Carrera: 

'Aquells anys foren de gran efervescència en la política espanyola i internacional: marxa
de Mussolini  sobre  Roma  [1922],  dictadura  de  Primo de  Rivera  [1923-1930],  supressió  de  la
mancomunitat de Catalunya [1925], proclamació de la II república Espanyola i restabliment de la
generalitat Catalana [1931],  accés de Hitler  al  poder d'Alemanya [1933].  Aquells  anys,  la  vida
social a Barcelona és agitada i durament conflictiva amb la sublevació miliar [1936] i l'esclat de la
guerra civil ...'

'Carles Cardó (comenta Joan Carrera), no va poder veure el concili II del Vaticà ni el retorn
de  la  democràcia  ni  la  restauració  de  la  Generalitat.  Però  la  seua  vida  i  la  seua  obra  estan
enterrades en els nostres fonaments. Com ell mateix escriuria: 'Un poble no és el resultat dels
individus que el formen, sinó de tots els qui l'han format d'ençà que existeix; cap d'ells no és ben
mort'

ARRELS CRISTIANES DE CATALUNYA
De l'any 1985, recordaríem especialment el  famós document,  de tanta repercussió en

l'àmbit eclesiàstic, Arrels cristianes de Catalunya, que la conferència episcopal catalana encarregà
de redactar al bisbe Joan Carrera, i del qual són aquests paràgrafs: 

'Ja  fa  mil  anys  que  Catalunya,  nascuda  políticament  de  la  soca  europea  carolíngia  i
projectada a partir de la marca Hispànica, es desprenia de la submissió ultrapirinenca i iniciava el
seu propi  camí a través de la història ...  Mil  any després,  hui,  el  nostre poble viu també una
situació nova. La restauració de la seua autonomia política ... configura una nova situació que els
anys  van  afiançant  ...  El  reconeixement  d'una  cultura  específica  catalana,  expressada
especialment  en  la  llengua,  s'uneix  al  reconeixement  de  la  pròpia  nacionalitat  i  al  del  dret
d'autogovern ... La majoria dels nostres cristians comparteixen indubtablement amb els altres
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ciutadans, el goig d'aquest progrés en la llibertat; molts n'han estat, fins i tot, artífexs esforçats i
valerosos durant els anys difícils ...'  Tot seguit desplega els punts primer i segon del document
'Amor i servei a Catalunya' i  'El fet de la nacionalitat catalana', on escriu significativament: 

'Com a bisbes de l'església catalana, encarnada en aquest poble, donem fe de la realitat
nacional, afaiçonada al llarg de mil anys d'història, i també reclamem per a ella l'aplicació del
magisteri eclesial: els drets i els valors culturals de les minories ètniques dins l'estat, dels pobles i
de les nacions o nacionalitats, han de ser respectats i, fins i tot, promoguts pels estats, els quals
de cap manera no poden, segons dret i justícia, perseguir-los, destruir-los o assimilar-los a una
altra cultura majoritària'. I en el capítol 'Una cultura',  fa referència al discurs de Joan Pau II a la
UNESCO [1980] tot aplicant-lo al poble de Catalunya: 

'La universalitat no ha estat mai entesa ací com el procés reduccionista de supeditació a
una  cultura  hegemònica,  sinó  com  l'envigoriment  de  cada  cultura  i  la  seua  aportació
responsable al servei de l'home. I val a dir que la història ha confirmat aquest convenciment: ha
estat en els moments de més plenitud de la cultura catalana quan Catalunya ha fet les més
brillants aportacions a la cultura universal ...'

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE NACIÓ I MAGISTERI PONTIFICI
De l'últim any de la seua vida [2008], destacaríem la seua participació en  la presentació

de la voluminosa obra Nació i Magisteri pontifici [editorial Proa, 'la mirada'. Barcelona, 2007], del
benemèrit i savi prevere de Vic, Mn. Antoni Maria Oriol Tataret [1928-2014], fonamentat en una
antologia de 380 textos del magisteri dels papes entorn del fet nacional i que abraça des del
pontificat de Pius XI [1918-39] fins al de Joan Pau II [1978-2005]. El bisbe Carrera hi comenta
oportunament:

'Permeteu-me que, com a cloenda, expresse tres desigs que sento en aquest moment,
tres desitjos que alguns anomenarien utopies: Desitjo l'assumpció plena i normalitzada, per part
dels catòlics, de la nostra catalanitat com els catòlics de totes les nacions assumeixen les seues
respectives identitats nacionals. Per tant, situar el fet nacional al marge de polèmiques i de la
pluralitat de sensibilitats eclesials, que és un fet universal. Però ací no s'hauria d'introduir aquest
element perquè algunes sensibilitats eclesials refusen la pertinença catalana com un argument'.
'Desitjo també el reconeixement per part de l'esglésies de les Espanyes, de la nostra identitat
com una realitat de base, que no significa ser millor ni ser pitjor, sinó simplement ser. Desitjo per
a tota l'església, sobretot per a la direcció de l'església universal, que la doctrina social, i en
aquest cas nacional, davalle de l'àmbit purament doctrinal i inspire tota l'acció de govern, tota
l'acció pastoral de l'església. Que aquest llibre ens ajude a continuar pel camí en el qual ens
trobem tots els qui estem ací reunits'.
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