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“Alegreu-vos i celebreu-ho”
Aquest és el títol de l´Exhortació 

Apostòlica del papa Francesc sobre la 
vocació a la santedat, un text que es va 
donar a conèixer el passat dia 9. Aquesta 
és la tercera Exhortació del papa, que, 
com les altres dues, també ressalta 
l´alegria, en aquest cas en relació a la 
santedat. La primera va ser “L´alegria de 
l´Evangeli”, del 24 de novembre de 2013, 
la segona, “L´alegria de l´amor”, del 19 
de març de 2016 i aquesta última, sobre 
la santedat, un text amb cinc capítols i 
177 punts.

El títol d´aquesta Exhortació fa 
referència a les benaurances (Mt 5:12), 
que sempre són font d´alegria i de joia. 

El papa comença aquesta Exhortació 
recordant-nos que “l´Esperit Sant vessa 

santedat per tot arreu”, una santedat que hem d´acollir comunitàriament, 
com a poble de Déu, ja que “ningú no se salva sol, com a persona aïllada” 



(6). Per al papa, la santedat es veu en “els pares que crien amb tant 
d´amor els seus fills, els homes i dones que treballen per portar el pa a 
casa, les religioses ancianes que segueixen somrient” (7).

El papa ressalta el paper de la dona en l´Església, el “geni femení” 
de dones santes que amb “nous dinamismes espirituals” han portat 
“importants reformes en l´Església” (12). 

Aquest text ens recorda que per ser sants “no cal ser bisbes, 
sacerdots, religiosos o religioses” (14), ja que la santedat és una crida 
universal. Així cal viure “un camí sencer de santificació” (22), per tal de 
“concebre la totalitat de la vida com una missió” (23). Per això “la pròpia 
missió és inseparable de la construcció del Regne” (25).

El papa ens recorda també que “no és sa estimar el silenci i defugir la 
trobada amb l´altre”, ni tampoc “cercar l´oració i menysprear el servei” 
(26), ja que la santedat no ens ha de tancar en nosaltres mateixos, sinó 
que és alhora pregària i servei, silenci i compromís.

El papa ens convida a deixar-nos estimar i alliberar per Déu, que és 
font d´amor: “No tingues por de deixar-te guiar per l´Esperit Sant” (34). 
Per això mateix la santedat no ens fa menys humans. Hem de saber 
que “el que mesura la perfecció (la santedat) de les persones, és el seu 
grau de caritat” (37), és a dir, l´amor. És precisament l´amor de Déu que 
acollim, el que ens fa sants. Per això “la vida de l´Església es converteix 
en peça de museu”, quan “donem excessiva importància al compliment 
de determinades normes, costums o estils” (58) i deixem de banda 
l´amor fratern.

El papa ens recorda la importància de “les virtuts teologals” 
(60), sobretot la caritat, que ens fa descobrir Déu “en cada persona, 
especialment en el més menut i fràgil”, ja que en “l´indefens i necessitat 
està present la imatge de Déu” (61). 

El papa ens convida a vore les benaurances “com el carnet d´identitat 
del cristià” (63), ja que “feliç” o “benaurat” (64), és sinònim de sant. 
D´aquesta manera el papa repassa les benaurances, com la pobresa, 
ja que “les riqueses no t´asseguren res” (68), per convidar-nos a tindre 
“una existència austera i despullada” i així “compartir la vida dels més 
necessitats” (70). El papa també ens convida a la mansuetud, que és 
aquella “pobresa interior de qui diposita la seua confiança només en 
Déu” (74). Seguint les benaurances, el papa ens exhorta a “saber plorar 
amb els altres” (76) i a “buscar la justícia”(79), a ser misericordiosos, 



“donant, ajudant, perdonant, comprenent” (80), pel fet que “tots hem 
estat mirats amb comprensió divina” (82). El papa ens recorda que la 
santedat és “mantindre el cor net de tot el que taca l´amor” (86) i a ser 
pacífics, ja que aquests “són font de pau” (88), per esdevindre “artesans 
de pau” (89).

El papa ens presenta l´amor (i per tant la sol·licitud pels altres) que 
veiem a l´Evangeli de Sant Mateu (Mt 25), com “el protocol sobre el 
qual serem jutjats” (95). Per això no és possible entendre la santedat “al 
marge d´aquest reconeixement de la dignitat de tot ésser humà” (98). 
És així com “no podem plantejar-nos un ideal de santedat que ignore la 
injustícia d´aquest món, on uns festegen, gasten alegrement i altres s´ho 
miren des de fora, mentre la seua vida passa i s´acaba miserablement” 
(101).

El papa parla també dels immigrants (102) i del consumisme 
hedonista (108) i ens adverteix del perill de “formar part de xarxes de 
violència verbal a través d´internet” (115). El papa ens recorda que “fins 
i tot en mitjans catòlics es poden perdre els límits”, per mitjà de “la 
difamació i la calúmnia”, fora de “tota ètica i respecte per la fama de 
l´altre” (115) i denuncia aquells que es col·loquen “en el lloc de jutges 
sense pietat” (117).

El papa ressalta que “el sant és capaç de viure amb alegria i sentit de 
l´humor” (122) i amb “audàcia” (129), per tal de, amb l´ajuda de Déu, 
iniciar “la marxa una i altra vegada”, per “desplaçar-nos, per anar més 
enllà d´allò conegut, cap a les perifèries i les fronteres” (135).

El papa ens diu que l´Església “no necessita buròcrates i funcionaris 
sinó missioners”, amb entusiasme per “la veritable vida” (138).

Per últim el papa ens anima a “preservar els xicotets detalls de 
l´amor”, que ens mostren “la persona del Ressuscitat” (144). A més de 
dir-nos que “el sant és una persona orant” (147), el papa també ens 
recorda que “la vida cristiana és un combat permanent” (158), en 
sintonia amb “l´obediència a l´Evangeli i al Magisteri” (173).

P. Josep Miquel Bausset
(publicat a Levante, 15.04.2018) 



Concòrdia? Democràcia!
Davant la situació que 

viu Catalunya, algunes 
veus, que presumeixen de 
moderació i equanimitat, 
reclamen recuperar una 
concòrdia suposadament 
perduda. Es tracta d’un 
discurs que, potser per 
aparentar equidistància, 
es vol situar en un terreny 
moral més que polític. 
Però el debat a la societat 
catalana és polític en 
primer terme ja que 

es tracta de decidir un estatus polític per a Catalunya. Si els fins són lícits, les 
qüestions morals es presenten en els mètodes, com ho són la democràcia i la no 
violència com a formes de dirimir els debats polítics. 

Però què volen exactament els que reclamen concòrdia a Catalunya? 
Concòrdia es una paraula que sona bé, com a quelcom desitjable, com 
un valor. El DIEC la defineix com l’estat d’harmonia que resulta de l’acord 
dels sentiments, de les idees, etc., entre dues o més persones. Ja veiem, 
per tant, que la concòrdia no és assolible de manera individual mitjançat 
un capteniment virtuós. La concòrdia és el resultat de quelcom que s’ha 
de donar de manera prèvia: l’acord entre les parts.

Seria desitjable que la societat catalana, com tota societat, des 
d’una parella fins a la humanitat sencera, visquessin en concòrdia. Però 
també ens adonem que això només pot esdevenir-se des d’uns acords 
de mínims. L’harmonia absoluta exigiria un uniformisme impensable i 
segurament indesitjable. La concòrdia no pot ser un valor absolut. 

A la cèlebre pregària per la pau atribuïda a Sant Francesc d’Assis hi 
trobem la petició “On hi hagi discòrdia hi posi unió”, però no són poques 
les versions que presenten una petita variant: “On hi hagi discòrdia, hi 
posi la veritat”. Vet aquí una clau interessant. La recerca sincera de la 
veritat és una actitud en pro de la concòrdia. Aquesta recerca és un camí 
per assolir acord en molts aspectes, però no en tots. Hi ha opcions que 
no depenen d’una veritat moral sinó que són eleccions contingents.



El debat en el que es troba immersa la societat catalana té una vessant 
de fets en el que cal preservar la recerca de la veritat, davant de tantes 
deformacions i barroeres tergiversacions, però també té un terreny 
d’opcions lliures i legítimament diferents o oposades. La independència 
o la dependència no són opcions morals condicionades per cap veritat i 
per tant és ben legítima la discrepància o la discòrdia.

La concòrdia s’ha de fonamentar en trobar la manera de dirimir les 
diferencies que es donen en tota societat humana, més que no pas en 
negar-les o sotmetre-les. En l’àmbit de la societat política, el respecte a 
les decisions justes i democràtiques és la forma superior de concòrdia. La 
via democràtica suposa que davant d’opcions diferents, però igualment 
legítimes, s’optarà per aquella que triï la majoria, tot respectant i 
protegint els drets individuals i col·lectius de totes les minories.

Carles Armengol
president de la Lliga
(article publicat al diari El Punt Avui de l’11 d’abril de 2018)

De Montserrat ens ve: Sota la vostra protecció
Sota la vostra protecció ens refugiem, oh Santa Mare de Déu! No 
defugiu les nostres súpliques en les nostres necessitats. De tots 
els perills deslliureu-nos sempre. Verge gloriosa i beneïda! 

Aquesta pregària és la més antiga que els 
cristians fem a la Mare de Déu. Des del segle 
III, quan va ser composta, potser durant la 
persecució de Deci, l’Església l’ha feta servir 
per adreçar-se a Maria, la mare de Jesús, i 
demanar-li protecció en els perills. 

En Maria, l’Església ha reconegut la Mare 
de Déu, la Theotokos, i aquesta unió tan 
íntima amb la Paraula de Déu, que la fa ser 
profetessa admirable, ens ha dut a pregar-li 
amb una confiança tan gran com la que Déu 
li mostrà quan l’escollí per a mare del qui 
havia de ser el seu Verb encarnat. 

La protecció de la Mare de Déu, que en 
grec és el seu amor entranyable, en llatí pren 



el nom de praesidium, de castell, de lloc segur; i és que res no ens és tan 
segur, cap força no és tan inamovible, com la d’aquest amor, un amor 
humà que pren la força de Déu.

A Montserrat, generacions i generacions de pelegrins, juntament 
amb els monjos i els escolans, han pregat Santa Maria Mare de Déu en 
les seves necessitats, li han encomanat les seves vides i les vides dels 
qui estimaven, per tal que, donant-los abric dins vostre mantell blau, els 
protegís de tots els perills.

Més encara, volent que aquesta pregària no s’interrompés, sinó 
que creixés més i més, des de 1223 van voler unir-se en una confraria 
que, arreu de Catalunya i per tot el món, aplega encara avui tots els qui 
tenen en Montserrat un punt de referència espiritual. Una confraria que 
aquest any, i ja mirant al mil·lenari de Montserrat, hem volgut renovar, i 
a la qual tots els pelegrins es poden unir. 

Aquest any proposar als pelegrins de Montserrat no només 
aquesta pregària, sinó una reflexió aprofundida de quines són aquestes 
necessitats i quins són aquests perills que encomanem a la Mare de Déu.

El dia a dia ens carrega a vegades de necessitats que realment no 
ho són, i ens fa descuidar aspectes de la nostra vida dels quals sí que 
tenim autèntica necessitat. Dedicar temps a la família, a l’educació dels 
nostres fills, a l’atenció dels nostres ancians, la calma i la serenitat per 
tenir una bona paraula, o la lectura de la Paraula de Déu i la pregària, són 
necessitats que tot sovint descuidem. I què direm dels perills, d’aquelles 
coses que temem i que segurament no són més que oportunitats, mentre 
ens oblidem dels autèntics perills de cada dia: mantenir la rancúnia al 
cor, envejar, oblidar-nos, en definitiva, del que implica el manament de 
l’amor que Jesús ens va donar. Aquests són els autèntics perills, dels 
quals hem de demanar a Santa Maria que ens alliberi. 

Que la vostra visita a Montserrat sigui ocasió de renovació interior, i 
que la Mare de Déu aculli les vostres pregàries per tal que, quan torneu 
a casa, pugueu ser, com Ella ho és, portadors de la Bona Nova. Que la 
protecció de Santa Maria acompanyi sempre els cristians, i tots els qui 
de cor li confien les seves necessitats i s’emparen sota el seu mantell per 
defensar-se de tots els perills. 

Centre de Coordinació Pastoral de l’Abadia de Montserrat



Sant Jordi, antic patró del Regne de València
Per: Josep Miquel Bausset

El 23 d’abril és la festa de Sant 
Jordi, patró de diversos pobles del 
País Valencià. Sant Jordi, que és 
també l’antic patró del Regne de 
València, va ser un màrtir cristià del 
segle IV a l’Església de l’Orient. El 
seu nom, d’arrel grega, vol dir ‘el que 
treballa la terra’ o ‘llaurador’. Per 
això, l’Evangeli de la festa de Sant 
Jordi és un fragment del capítol 15 de 
l’evangelista Sant Joan: ‘Jo sóc el cep 
veritable i mon Pare és el vinyater’, és 
a dir, qui treballa la terra, el ‘Jordi’.

La devoció a Sant Jordi es va 
propagar d’Orient a Occident i va 
ser tan gran, que el nostre sant va 
ser nomenat ‘gran màrtir’ o també 

‘màrtir insigne’. Són moltes les esglésies dedicades a Sant Jordi i també 
les representacions pictòriques, tant pel que fa a la seua condició de 
màrtir de Crist, com a la llegenda de la lluita contra el dragó, en defensa 
de la princesa. Per això la tradició l’ha vestit de cavaller que lluita contra 
el mal i la injustícia. A més, Sant Jordi està relacionat amb la cultura per 
la festa del llibre.

Sant Jordi, que a més d’antic patró del Regne de València, ho és 
també d’Anglaterra, Aragó, Catalunya, Geòrgia, Grècia, Lituània, Polònia, 
Portugal, Rússia i Sèrbia, és venerat d’una manera especial a Alcoi, 
Paiporta, Banyeres de Mariola i a la vila de Sant Jordi, al Baix Maestrat.

Un dels sermons més coneguts sobre Sant Jordi és el de Sant Andreu 
de Creta: ‘Els sepulcres dels màrtirs són sempre resplendents. El que 
festegem hui és molt més venerable i més gloriós que tots els altres’. 
Sant Andreu de Creta feia referència al fet que Sant Jordi se celebra, 
generalment, entre la Pasqua i l’Ascensió del Senyor. I per això deia: 
‘Enmig d’aquestes festes, com enmig de dos sols que, amb el propi 
moviment segueixen la seua òrbita, la festa de Sant Jordi és com una 
lluna, que rep la llum dels dos sols i il·lumina el món amb raigs semblants 
als de Crist’.



La protecció de Sant Jordi va ser invocada pel rei i l’exèrcit de 
Jaume I en la conquesta de València com el sant protector de la Corona 
d’Aragó, com queda palès a la Crònica del rei Conqueridor i en l’ermita 
del sant, al Puig. Aquesta popularitat del nostre sant màrtir i cavaller 
queda patent també en les festes de moros i cristians de tants pobles, 
o en múltiples representacions pictòriques, com la de Marçal de Sax, 
de la batalla del Puig. Per cert que, una reproducció d’aquesta pintura 
de Marçal de Sax, com destacava fa uns anys el professor Vicent Soler, 
ha sofert una ‘manipulació simbòlica’ per part del Capítol dels Cavallers 
del Centenar de la Ploma, en fer desaparèixer les quatre barres de la 
pintura original. Aquesta falsificació interessada de l’obra de Marçal de 
Sax s’ha reproduït en la xicoteta capella de la catedral, on la tradició diu 
que se celebrà la primera missa després de la conquesta de Jaume I. No 
caldria, en honor a la veritat, que el Capítol de la catedral de València 
restaurara eixa pintura, sense censures, per retornar els colors falsificats 
als originals de Marçal de Sax?

Cal recordar també que el Capítol de l’Almoina de Sant Jordi 
dels Cavallers del Centenar de la Ploma, fou fundat pel rei Pere IV el 
Cerimoniós.

En el seu ‘Eucologi Valencià’, mossèn Vicent Sorribes ens diu el 
següent sobre sant Jordi: ‘Per l’ajut de Sant Jordi, ens diu la Tradició, 
Guillem d’Entença, oncle del rei En Jaume el Conqueridor, va obtindre 
una gran victòria contra el rei moro de València, Zeyan, la diada del 
15 d’agost de 1237, en la planura del Puig. Zeyan, amb 40.000 soldats 
infants i 600 genets volgué atacar sobtosament la fortalesa de Guillem, 
defensada per 80 cavallers i 2.000 soldats, però se n’adonà Guillem de 
la maniobra i atacà primer; al fort de la lluita s’aparegué Sant Jordi i 
encoratjà els soldats de Guillem que, a tota ultrança, perseguiren l’exèrcit 
del Rei moro i el varen fer recular del Puig fins al barranc del Carraixet’. 
Com recorda mossèn Vicent Sorribes, ‘Al lloc on s’aparegué Sant Jordi, 
fon col·locada una Creu de fusta, Creu que l’any 1574 fon substituïda per 
una de pedra cisellada, veritable joia d’art; també s’aixecà una xicoteta 
capella en honor del Sant’.

Mossèn Vicent Sorribes ens presenta Sant Jordi com ‘el perfecte 
model de la noblesa, de l’heroisme i de la cavallerositat cristianes’. I per 
això ens reporta aquestes paraules de Sant Vicent Ferrer: ‘Sant Vicent 
Ferrer, en parlar de les virtuts heroiques de Sant Jordi, ens diu, en el Sermó 
que predicà el dia 25 d’abril de 1413, a la plaça de la Seu de València: 



Sixena: la croada de la memòria
Títol: Sixena: la croada de la memòria
Autor: Francesc Canosa
Editorial: Editorial Fonoll
Pàgines: 276

Acte de presentació del llibre
• Organitzat per la Lliga, conjuntament amb el Grup Sant Jordi i   
 Sobirania i Justícia. 
• Dimecres dia 16 de maig a les 19 h, a la sala P. Casaldàliga de la  
 Llibreria Claret.
• Hi intervindran: l’autor, Francesc Canosa, Salvador Cardús i Jordi  
 Llisterri.  
• Inscripcions: monica.morros@sij.cat

baldament ésser Sant Jordi d’una bellesa extraordinària,“talment 
semblava Sant Miquel devallat del cel”, no tenia gens de supèrbia: “Si 
algun cavaller ha fet un bon colp, com va per la ciutat, no cap en els 
carrers”. Sant Jordi tanmateix “jamés no entrà en batalla que no hagués 
victòria”.’

Mossèn Vicent Sorribes, en la introducció a la festa de Sant Jordi del 
seu ‘Eucologi’, també remarca així la protecció del cavaller: ‘Monsenyor 
Sant Jordi, en entrar en una ciutat per força emparava les dones i manava 
sots pena de mort que ningú no les tocàs; elles s’acostaven al Sant 
dient-li Senyor, “sigam guardades sots vostra guarda”. Finalment ens 
conta la fi del Sant amb estes paraules: “E Dacià féu portar falles de foc, 
cremanven-lo e ell deia: Senyor, ajuda’m, i pregava al Senyor Jesucrist 
que volgués ajudar els cavallers que en armes justes l’invocaren”.’

Que Sant Jordi, antic patró del Regne de València, que com diu 
l’oració col·lecta de la festa, ‘va ser imitador’ de la passió del Crist, siga 
‘també protector de la nostra debilitat’ i de tots els qui lluiten per la 
llibertat dels hòmens i dels Pobles.

P. Josep Miquel Bausset
IMATGE: La batalla del Puig, obra atribuïda a Andreu Marçal de Sax
© VICTORIA AND ALBERT MUSEUM (?, segle XIV — València, 1410)



El llibre
Aquest no és un llibre sobre la guerra de l’art. Supereu el quadre del conflicte 
entre Catalunya i Aragó per les 97 peces artístiques i les pintures murals del 
monestir de Sixena. Mireu darrere el marc i hi veureu la història de veritat: reis, 
prínceps, comtes, cavallers, papes, soldats, lladres, salvadors, jutges, militars, 
pintors, polítics, arqueòlegs, fasificadors, paletes, bisbes, dictadors, advocats, 
policies, anarquistes, profanadors, capellans, monges…
Sí, més de vuit segles que mostren la ficció i el fracàs d’això que s’ha anomenat 
Espanya, a través de Sixena. El monestir que està enmig de tot. La frontissa 
de Catalunya i Aragó. Aquí: entre el record i l’oblit hi viu la memòria. Aquesta 
és l’obra més valuosa de la vida per continuar vivint. Perquè Sixena no és una 
història d’art: és la darrera croada de la memòria.
L’autor
Francesc Canosa i Farran és explicador de coses. Periodista, escriptor, 
guionista. Llicenciat en periodisme. Màster en comunicació social. Doctor 
en comunicació per la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL). Articulista 
del diari ARA i Nació Digital. Col·laborador del Catalunya Migdia i dels serveis 
informatius de Catalunya Ràdio, Televisió de Catalunya, la Xarxa i el PuntAvui 
TV. També és professor associat a la Facultat de Comunicació Blanquerna.

La Lliga presentada al Punt AVUI TV
El programa “Religions” de El Punt Avui TV, ha fet una entrevista al 
president de la Lliga per tal de presentar l’entitat.
Es va emetre el dilluns 23 d’abril a les 17:30 h de la tarda. 
Està disponible via web: http://www.elpuntavui.tv/video/265743174.html
I properament també al web de la Lliga.



Necrològiques
El darrer any ens deixaren per anar a la casa del Pare: Ricard Pedrals, el P. 
Genís Samper i Josep Martorell, persones essencials en la recuperació i 
consolidació de l’escoltisme al nostre país i també socis i amics de la Lliga 
com Roser Puntí, Mn. Joan Subirà i Ramon Vila Abadal. El 16 de febrer 
d’enguany morí també Jaume Botey que presidia l’entitat Cristianisme 
al segle XXI, de la que també en formava part la Lliga.
A tots ells, com també a altres dels que no en tenim referència, els 
donem les gràcies pel regal de la seva companyia i del seus testimoni. 
Donem gràcies a Déu per haver fruït del seu mestratge i li demanem que 
descansin en la seva Pau.
Campanya Actualitzem-nos! 
Ja fa temps que us anem insistint que ens cal tenir les vostres dades ben 
actualitzades, per a una millor comunicació i servei i per complir amb la 
normativa de protecció de dades. 
Us vàrem trametre una butlleta d’actualització de dades que també 
serveix per a l’adhesió de nous socis. Si encara no ens l’heu retornada, 
feu-ho siusplau. Si no teniu la butlleta demaneu-la a Marta Sala (tf. 610 
625 837).
Per retornar la butlleta podeu fer-ho per tres procediments:
• personalment lliurant-la a un membre de la Junta
• per correu electrònic, escanejant-la un cop omplerta i enviant-la a  
 carles.armengol@gmail.com
• per correu postal a l’adreça de correu c. Montnegre núm. 8, 3er 1a,  
 08029 Barcelona.

Torras i Bages, pastor, pare i guia
Amb aquest títol, la Lliga ha publicat el seu tercer 
quadern. La publicació recull les intervencions 
de l’acte d’homenatge que, en complir-se el 
centenari de la mort del Venerable Bisbe Josep 
Torras i Bages (1846-1916) Patriarca Espiritual 
de Catalunya vàrem organitzar a l’Ateneu 
Barcelonès, sota la presidència del Rdm. P. Abat 
Josep Ma. Soler, en el qual intervingueren: Mn. 
Manuel Fuentes, amb un apunt biogràfic de 
Torras i Bages, Mn. Jaume Aymar, parlant de 
Torras i Bages i els artistes i el P. Abat Josep M. 

Soler glossant la figura del bisbe Torras i Bages.
Els socis de la lliga properament en rebreu un exemplar per correu postal.



Maig:
• Dia 16 a les 19h, Presentació del llibre “Sixena, la croada de la 
memòria” a la sala P. Casaldàliga de la Llibreria Claret, c. Llúria, 5 de 
Barcelona.
•	 Dia	 31,	 Eucaristia	 i	 conferències	 quaresmals amb el P. Jordi 
Castanyer. 2/4 de 8 del vespre. Lestonnac. Carrer d´Aragó 284, 08009 
Barcelona (organitzen els Oblats Benedictins de Montserrat). 

Agenda
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