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13 de desembre de 2015 Diumenge III d’Advent

Lectures
Diumenge III d’Advent

Mirada endins  
Jordi Vila, pvre.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

La Misericòrdia 
en els Pares de l’Església 

‘Misericordiosos com el Pare’
 (8 de desembre de 2015 - 20 de novembre de 2016)

Als 50 anys del Concili Vaticà II

Un dels teòlegs més citats a propòsit del Concili Vaticà 
II, de la clausura del qual acaben de complir-se 50 

anys, va ser Henri de Lubac.

En una ocasió, durant una conversa entre amics, va dir: 
«Esperem que la Providència ens conservi per molt 
temps Pau VI, però el dia que tinguem necessitat d’un 
nou Papa jo tinc ja el meu candidat: és Wojtyla. Llàstima 
que no ho serà! No té cap possibilitat.»

Es podria dir que De Lubac encertava fins i tot quan 
s’equivocava. Amb el temps Karol Wojtyla va accedir al 
Pontificat, i, per cert, va nomenar De Lubac cardenal.

Doncs bé, el teòleg francès, fent balanç dels fruits del 
Concili anys després, destacava que l’Església, amb les 
seves misèries i humiliacions que deriven de les debilitats 

de cada un de nosaltres, té una cosa molt positiva que va 
anomenar «una xarxa de santedats ocultes». Sobre això 
va escriure: «Estimo aquesta Església en la qual, com deia 
el papa Gregori el Gran, cadascú és sostingut per l’altre, 
encara que l’un i l’altre puguin a vegades considerar-se 
enemics, tan feble és la mirada de tots ells.»

El Concili Vaticà II va suposar una formidable i necessària 
posada al dia de les pràctiques eclesials en tots els camps. 
Els seus documents són un tresor teològic i pastoral. Va 
donar ales a una major comunió dins l’Església impulsant 
les conferències episcopals i els sínodes de bisbes, com 
el que s’acaba de celebrar sobre la família. I, de manera 
molt destacada, va tendir ponts cap a altres religions 
cristianes i no cristianes a través del camí ecumènic i 
l’obertura a la societat.

Seria una llàstima que aquest major accent en la 
fraternitat amb els no catòlics, no es veiés acompanyat 
d’una major fraternitat dins l’Església catòlica mateixa. 
El papa Francesc, advocant pel respecte a tots els 
carismes i realitats eclesials, ha censurat amb freqüència 
les crítiques internes, les murmuracions, les enveges 
humanes o els desitjos de destacar sobre altres. Són 
faltes de caritat que poden donar-se en els àmbits que 
haurien de ser més exemplars, des de la Cúria romana 
fins a l’última parròquia o moviment de base.

L’aggiornamento que va buscar el Concili no pot ser 
només litúrgic o formal, sinó que ha d’incidir en el nucli 
del missatge de Jesucrist: l’amor entre uns i altres. El 
testimoni que se’ns demana s’assembla molt al que 
donaven els primers cristians, de qui el poble comentava: 
«Mireu com s’estimen.»

Lectura de la profecia de Sofonies (3, 14-18a)

Crida de goig, ciutat de Sió. Aclama, Israel. Alegra’t i 
celebra-ho de tot cor, ciutat de Jerusalem. El Senyor ha 
tret fora els qui et condemnaven, ha fet fugir els teus 
enemics. Tens dintre teu el Senyor, rei d’Israel, no veuràs 
mai més cap desastre. Aquell dia diran a Jerusalem: —«No 
tinguis por, Sió, no deixis caure les mans; el Senyor, el teu 
Déu, el tens a dintre, com a Salvador poderós; per tu s’ha 
transportat d’alegria, et renova el seu amor, està de festa i 
crida de goig com en dies d’aplec.»

Salm responsorial [(Is 12, 2.3-4bcd.5-6 (R.: 6)]

El Senyor és el Déu que em salva,
confio, no m’espanto.
d’ell em ve la força i el triomf,
és ell qui m’ha salvat.

R. Aclama’l ple de goig
Perquè el Sant d’Israel és gran a la teva ciutat.

Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua
de les fonts de salvació.
«Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles les seves gestes.
Recordeu que el seu nom és excels.» R.

Canteu al Senyor, que ha fet coses glorioses.
Que ho publiquin per tota la terra.
Poble de Sió, aclama’l ple de goig,
perquè el Sant d’Israel 
és gran a la teva ciutat. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips 
(4, 4-7)

Germans, viviu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, 
viviu contents. Que tothom us conegui com a gent de bon 
tracte. El Senyor és a prop. No us inquieteu per res. A cada 
ocasió acudiu a la pregària i a la súplica, i presenteu a Déu 
les vostres peticions amb acció de gràcies. Així, la pau de 
Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardarà els 
vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (3, 10-18)

En aquell temps, la gent preguntava a Joan: —«Així, 
doncs, què hem de fer?» Ell els responia: —«Qui tingui 
dos vestits, que en doni al qui no en té, i qui tingui menjar, 
que el comparteixi també amb els altres.» Entre els qui 
anaven a fer-se batejar hi havia també uns cobradors 
d’impostos que li deien: —«I nosaltres, mestre, què hem 
de fer?» Ell els contestà: —«No exigiu més del que està 
establert.» Igualment uns guardes li preguntaven: —«Què 
hem de fer també nosaltres?» Ell els deia: —«No forceu 
ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo; 
acontenteu-vos de la vostra soldada.» La gent, que vivia 
en l’expectació, sospitava si Joan no fóra potser el Messies. 
Ell respongué dient a tothom: —«Jo us batejo només amb 
aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós 
que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà 
amb l’Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per 
ventar la seva era; el blat, l’entrarà al seu graner, però la 
palla, la cremarà en un foc que no s’apaga.» Amb aquestes 
i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la 
bona nova.

Avui, obertura de la Porta Santa de la Catedral de 
Tarragona i solemne pontifical amb motiu de l’inici de 
l’Any de la Misericòrdia a l’arxidiòcesi, a les 18.00 h. 

Mn. Agustí Ayats i el P. Francesc Xammar, s.j., 
guardonats amb el Diploma al Mèrit Cívic 

DESTAQUEM...

Al llarg d’aquest Any, Mn. Ignasi Cabré ens oferirà algunes 
pinzellades sobre la pràctica i exercici de la misericòrdia 

en els Pares de l’Església, extretes del subsidi per al Jubileu 
de la Misericòrdia 2015-2016 editat pel Consell Pontifici per 
a la Promoció de la Nova Evangelització.

L’evangeli de la misericòrdia, 
tota una novetat en l’època del cristianisme antic

Els pares de l’Església, pastors i personalitats de l’Església dels 
primers segles, van afrontar la grandiosa tasca d’encarnar la 
novetat evangèlica en el seu temps i en la cultura antiga. 
El concepte de la misericòrdia va resultar ser una peça 
destacada en el diàleg amb la tradició grecoromana. Entre 
els autors clàssics hi havia diversitat d’aproximacions, des 
dels que entenien que la compassió era expressió de feblesa 
d’ànim (l’apologia platònica) fins als que en feien una 
lectura positiva sense arribar a categoritzar-la com a virtut 
(la retòrica aristotèlica). La consideració de la justícia com 
a ideal altíssim però isolat en ell mateix comportava sovint 
una infravaloració o rebuig del concepte de misericòrdia 
entre els pensadors no cristians.

En la pluralitat de corrents de pensament resultava igualment 
estrany el missatge evangèlic d’un Déu que es fa home per 
misericòrdia. La mateixa idea d’un Déu amb entranyes 
compassives, amb sol·licitud sincera i paternal cap a tota la 
humanitat, s’interpretava com a desfiguració del concepte 
de divinitat, especialment en àmbits politeistes.

Els pares de l’Església, tanmateix, no van desistir de presentar 
la novetat genuïna del missatge cristià. Encara més, van 
insistir en la fesomia misericordiosa de Déu en el moment 
de reflexionar sobre el misteri que distingia el cristianisme 
de la tradició monoteista jueva: l’Encarnació.

En aquest sentit s’expressa Orígenes d’Alexandria (ca. 185-
254 d.C.), la figura més gran del cristianisme anterior al 
concili de Nicea. Aquest gran pensador escriu en una homilia 
sobre el Gènesi: «L’home ha estat creat a semblança de la 
imatge divina, i per això el nostre Salvador, que és la imatge 
de Déu, mogut de misericòrdia per l’home, que havia estat 
fet a semblança d’ell, veient que [l’home] deposava la seva 
imatge i havia revestit la imatge del maligne […] assumint la 
imatge de l’home, vingué a ell.» I en un altre sermó sobre 
el profeta Ezequiel insisteix bellament: «Ni tan sols el Pare 
és impassible. Si li preguem, exerceix pietat i misericòrdia, 
sofreix d’amor i s’imbueix en els sentiments que no podria 
tenir, donada la grandesa de la seva natura, i per causa 
nostra suporta els dolors dels homes.»

És per la seva profunda fe en un Déu de misericòrdia que 
els Pares de l’Església no es cansaran d’exhortar els fidels 
a viure-la ells mateixos envers els germans. L’exercici 
de la misericòrdia, però, no serà ja una bella virtut o un 
ideal ascètic sinó que prendrà la consideració d’aquella 
configuració amb Crist vers la qual ha de tendir tot cristià. 
Més que una premissa moral esdevé una fita espiritual.

(p.4)

Les obres de misericòrdia (II)

Obres corporals 

Les obres de misericòrdia són catorze: set corporals i set espirituals. Les corporals les trobem gairebé 
en la seva totalitat en el Judici final narrat per l’evangelista Mateu (cf. Mt 25, 31-46). 

1-Donar menjar a qui té fam. Ens recorda que hem de compartir el nostre pa, ¡hi ha tantes «fams» al 
nostre voltant!: amor, companyia, fraternitat, justícia… Però no sols això, sinó que hem de fer-nos pa 
partit com ho va fer el Senyor mateix. El pa és fraternitat i vida. El pa partit i compartit és amor.

Jesús ens demana compartir amb el necessitat quan ens diu: «Qui tingui dos vestits, que en doni un al 
qui no en té, i qui tingui menjar, que també el comparteixi» (Lc 3,11). 

Què hem de fer?
La fórmula de Joan Baptista és molt senzilla i eficaç: ser honestos, generosos i pacífics, que cadascú faci el bé que li correspon.

Sovint ens excusem de les nostres incoherències i pecats dient que no hi ha res a fer, que el món està mal fet i que no es pot ser 
honest, generós i pacífic. Si vols sobreviure has de lluitar, has d’enganyar, has de robar.

Ja és hora de revoltar-nos contra aquest derrotisme. Déu va fer el món bo, i som nosaltres els que l’espatllem. Joan va aixecar 
amb la seva predicació una marea de conversió i d’expectació de la vinguda del Messies.

Els qui hem estat batejats en Jesús tenim l’impuls interior de l’Esperit Sant. Deixem que ell ens arrossegui cap a un món renovat 
i, més enllà, cap al Regne que Déu ens ha preparat.

Que el teu Esperit, Senyor, renovi la faç de la terra.
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18 de desembre

—Rebuda de la Llum de la pau i vetlla de 
pregària a Figuerola del Camp. A les 20.30 h, 
a la Plaça de l’Ajuntament, s’acollirà la Llum 
procedent de Betlem; i a les 21.00 h hi haurà 
una vetlla de pregària per a demanar la pau, 
amb la participació del grup de música Canta 
la Teva Fe (CTF). Organitzen la Demarcació 
dels Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, la 
Delegació diocesana de pastoral de joventut 
i el Secretariat diocesà d’animació Bíblica de 
l’Arquebisbat de Tarragona. 

19 de desembre 

—Recés d’Advent «Viure la misericòrdia en 
família», a càrrec de Mn. Jordi Díaz Moix, al 
Col·legi Sant Domènec de Guzman de Tarragona 
(Les Dominiques), de les 10.00 h a les 13.00 h. 
Inscripcions abans del dia 15 de desembre al 
correu pastoral.familiar@arqtgn.cat. Organitza 
la Delegació diocesana de pastoral familiar.

—Recés d’Advent per als voluntaris del 
projecte Raquel, a càrrec de Mn. Jordi Vila, amb 
el tema «Maria ens acompanya cap a Jesús.» 
Inscripcions abans del dia 15 de desembre al 
correu pastoral.familiar@arqtgn.cat. El recés 
tindrà lloc al Col·legi de Sant Domènec de 
Guzman de Tarragona, de 10.00 h a 13.00 h.

—Concert de Nadal a la Catedral de Tarragona, 
a les 19.00 h. A càrrec de Jordi Vergés, organista 
titular de la Catedral. Interpretarà obres de 
A. Cabezón, D. Conceiçao, D. Buxtehude, A. 
Vivaldi, J.M. Bach i J.S. Bach. Preu de l’entrada: 
5 euros, i amb el carnet Amics de Santa Tecla: 
4 euros. L’entrada es pot adquirir a la taquilla 
de la Catedral o bé a la Botiga de la Catedral. 
Organitza la Comissió prorestauració de la 
capella de Santa Tecla.

—Concert de Nadal a Riudoms a càrrec del Cor 
Ciutat de Tarragona, al Casal Riudomenc a les 
20.30 h. Entrada anticipada: 8 euros (el mateix 
dia: 10 euros). Organitza la Parròquia de Sant 
Jaume Apòstol de Riudoms.

27 de desembre

—Festa de la Sagrada Família. Missa a la 
Catedral de Tarragona, a les 11.00 h. Celebració 
dels 25, 50, 60 i 75 anys d’aniversari de noces. 
Inscripcions a la vostra parròquia fins al dia 20 
de desembre. Organitza la Delegació diocesana 
de pastoral familiar. 

Any sant de la misericòrdia

Cicle C
Litúrgia de les Hores: Setmana III

Diumenge, 13: Diumenge III d’Advent «Gaudete» 

[So 3, 14-18a; Salm Is 12, 2.3-4bcd.5-6; Fl 4, 4-7; Lc 3, 10-18 
(LE/LH pròpies)]

Dilluns, 14: Sant Joan de la Creu, prevere i doctor 
de l’Església (MO) [Nm 24, 2-7. 15-17a; 
Salm 24, 4bc-5ab.6-7bc.8-9; Mt 21, 23-27]

Dimarts, 15: [So 3, 1-2.9-13; Salm 33, 2-3.6-7.17-18.19 i 23; 
Mt 21, 28-32] Sant Valerià 

Dimecres, 16: Sant Josep Manyanet, prevere (MO) 
[Is 45, 6b-8.18.21b-26; Salm 84, 9ab-10.11-12.13-14; 
Lc 7, 18b-23] 

Dijous, 17: [Gn 49, 1-2.8-10; Salm 71, 1-2.3-4ab.7-8.17; 
Mt 1, 1-17] Sant Llàtzer

Divendres, 18: [Jr 23, 5-8; Salm 71,1-2.12-13.18-19; 
Mt 1, 18-24] La Mare de Déu de l’Esperança

Dissabte, 19: [Jt 13, 2-7.24-25a; Salm 70, 3-4a.5-6ab.16-17; 
Lc 1, 5-25] Sant Nemesi i Santa Eva 

Diumenge, 20: Diumenge IV d’Advent [Mi 5, 2-5a; Salm: 79, 
2ac i 3b.15-16.18-19; He 10, 5-10; Lc 1, 39-45 (LE/LH pròpies)]
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Mn. Joan Àguila Chavero, 
cantant del grup Canta la Teva Fe:

«Aquest nou CD vol ser un recurs pastoral per 
a treballar els diferents itineraris quaresmals i 
aprofundir en els evangelis de la Misericòrdia»

Era l’any 2005, en el marc de la Trobada diocesana de 
joves celebrada a Sant Pere i Sant Pau, quan un grup 

de joves de l’Arquebisbat apassionats per la música es van 
aplegar amb la intenció d’enregistrar 
un CD recopilatori dels himnes de les 
trobades vocacionals i de joves d’anys 
anteriors. L’experiència va ser tan 
enriquidora que van continuar assajant 
i component noves cançons fins al dia 
d’avui, quan publiquen el quart CD en 
l’inici de l’Any Sant de la Misericòrdia i 
amb lletres inspirades en els evangelis 
dels diumenges de Quaresma. 

–Marcats per l’Esperit (2007), De la 
ciutat Estel (2010), L’amor no passarà 
mai (2013) i ara… 40 dies. Què podrem 
trobar en aquest nou CD?

Aquest CD vol ser un recurs pastoral 
que ens serà molt útil per a treballar 
especialment amb adolescents i joves en diferents itineraris 
quaresmals. Hi trobarem dotze cançons inspirades en els 
evangelis de Quaresma dels tres cicles de l’any litúrgic. Ens 
ha semblat que pot ser molt útil per aprofundir en el sentit 
d’aquests evangelis i, sobretot en aquest any que estem en 
el cicle C, aprofundir en els evangelis de la Misericòrdia: La 
figuera estèril, el fill pròdig i la dona adúltera.

Aquestes cançons poden ser útils tant en la catequesi, en les 
diferents celebracions (especialment vetlles de pregària) i 
també en la contemplació personal de cada passatge.

–Aquest nou treball es complementarà amb algun recurs?

Sí, durant tot aquest curs anirem penjant al nostre web les 
diferents catequesis en format PDF per a poder treballar els 
textos evangèlics de referència i ajudar els adolescents i els 
joves a aprofundir en el seu missatge d’alliberament, ajudar-
los en la vivència de la fe i, també, en el seu compromís i 
testimoniatge enmig del món.

–La música és un instrument d’evangelització que arriba 
a molta gent: joves, famílies… Com valoreu aquesta 

experiència i quin ressò us arriba del 
vostre treball?

Molta gent ens anima a continuar amb 
la nostra tasca evangelitzadora i ens 
agraeixen els diferents recursos que 
hem anat oferint, ens diuen que els 
han estat útils i, des de fa un temps, 
ens reclamen nous materials per a 
poder complementar el seu treball amb 
adolescents i joves. A nosaltres també 
ens semblava que havíem de satisfer 
aquesta demanda; érem conscients 
que el temps d’Advent i Nadal quedava 
cobert amb les cançons del CD de la 
Mare de Déu, el temps de Pasqua i 
Pentecosta amb el CD de l’Aplec de 

l’Esperit… però ens faltava el temps quaresmal per enllaçar-ho 
tot i poder oferir un itinerari complet dels temps forts de l’any 
litúrgic. Creiem que amb aquest darrer treball completem un 
treball que feia temps que teníem pendent.

Volem aprofitar l’avinentesa per agrair tot el suport, a tots els 
nivells, que hem rebut per tal que aquest nou disc hagi pogut 
veure la llum. Ens hi hem esforçat molt i creiem que ha valgut 
la pena. Esperem que us agradi i us ajudi a continuar cantant 
la vostra fe!

El nou disc estarà disponible a les llibreries diocesanes de tots 
els bisbats amb seu a Catalunya.

Més informació al web www.cantalatevafe.cat 

Llocs jubilars 

L’entrevista 

El Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, ha 
establert com a llocs jubilars a nivell diocesà 
per a aquest Any de la Misericòrdia la Santa 
Església Catedral i el Santuari de la Mare de 
Déu de Misericòrdia de Reus. Més endavant 
n’establirà d’altres que ho hagin demanat a 
nivell més local.

Litúrgia
de la setmana

in memoriam
P. Eduard Canals Casas, c.m.f., a la casa del Pare

El P. Eduard Canals, missioner claretià, va morir el 
dijous 26 de novembre a la Infermeria provincial dels 

missioners claretians. La missa exequial va tenir lloc el 
dissabte 28 de novembre al santuari del Cor de Maria de 
Barcelona.

Va néixer a Cassà de la Selva (Girona) l’1 de novembre 
de 1929. El 8 de desembre de 1950 va fer la professió 
perpètua a Sabadell i va continuar els estudis de Teologia i 
Dret canònic a Valls. Va ser ordenat sacerdot el 20 de juny 
de 1954 a Barcelona.

A l’arxidiòcesi de Tarragona hi va ser durant més de trenta 
anys. Una part important de la seva vida missionera la va 
realitzar a la ciutat de Tarragona, on va residir de 1973 
a 2002. Durant aquest temps va ser delegat diocesà 
per a la vida consagrada, abans Delegació diocesana de 
vida religiosa, durant el període entre 1974 i el gener de 
2005, i membre del Consell de Presbiteri entre els anys 
1974 i 1977. 

També va ser secretari de la Delegació de mitjans de 
comunicació social i director del Full Parroquial durant 
vint anys, entre el 1977 i 1997; jutge i defensor del vincle 
del Tribunal Metropolità de primera i segona instància 
i teòleg censor i promotor de justícia de la causa de 
beatificació de Marià Mullerat Soldevila entre els anys 
2002 i 2004. Entre els anys 2005 i 2009 va ser consiliari de 
l’Associació Família Llum i Vida de Rocallaura. Al mes de 
juny de 2010 va ser ingressat a la Infermeria provincial.

Que descansi en la pau de Crist.

per a reflexionar
Loteria assegurada

Advent, temps d’espera. En la vida tots esperem alguna 
cosa. Què esperes? Què espero?

Pot ser que et toqui la loteria. I tant que et tocarà! Només 
has de comprar tres números.

En el primer hi posa AGRAÏMENT. Mai no podrem agrair 
prou el que l’Home-Déu ha fet per a tu, per a mi, per a 
tots. És qüestió de pensar-ho en el fons del cor.

En el segon hi posa, SERVEI vetllant. Prova-ho. Durant 
aquest temps pensa més a fer feliços els altres que a tu 
mateix/a.

I finalment, AMOR. Escampa’n tant com puguis, que és 
molt necessari.

Aquí sí que et toca la grossa de Nadal! El mateix amor, el 
mateix NEN-DÉU se’t fa teu, ve a tu, et porta la felicitat, 
de debò. Ah, i després… a ser generós, a compartir-ho 
tot. 

La loteria està assegurada. No la deixis escapar.

Bon ADVENT!

Gna. Victòria Saures, vedruna (ccv)
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agenda en un minut

—Mn. Agustí Ayats i el P. Francesc Xammar, guardonats amb el Diploma 
al Mèrit Cívic. La Corporació Municipal de Tarragona va lliurar, el dijous 
dia 26 de novembre, els Diplomes al Mèrit Cívic a Mn. Agustí Ayats Badia, 
rector de la Parròquia de Santa Tecla de Campclar des de fa vint-i-set anys, 
el qual va ser distingit per la seva tasca social en favor de les persones 
d’aquest barri. També va rebre aquesta distinció el P. Francesc Xammar, 
jesuïta, el qual va ser president de l’Associació de Veïns de la Floresta i 
de la Federació de Veïns de Tarragona. En l’acte també es va lliurar el 
Diploma al Mèrit Cultural als Gogistes Tarragonins.

—Sebastián Mora, secretari general de Càritas Espanyola: 
«La caritat és un dinamisme que ho transforma tot.» 
Mora va ser el convidat de la Jornada diocesana del Voluntariat d’aquest 
any organitzada per Càritas Diocesana de Tarragona el passat 21 de 
novembre. Prop de dos-cents voluntaris hi van participar. Amb el tema 
«El dinamisme de la caritat: servir, acompanyar i defensar», el ponent va 
dirigir-se als voluntaris aplegats, dient: «Vosaltres heu de fer visibles les 
injustícies i ser visionaris de l’esperança.» La jornada va prosseguir amb 
els grups de treball i la posada en comú dels reptes que els voluntaris 
mateixos troben a les Càritas. A mitja tarda, amb la celebració de 
l’eucaristia, presidida per Mn. Joaquim Fortuny, a la capella major del 
Seminari, es va donar per finalitzada aquesta trobada anual.

—Beatificació de 26 frares caputxins a Barcelona. El prefecte de la 
Congregació per a les causes dels sants, el cardenal Angelo Amato, va 
presidir aquesta celebració el dissabte 21 de novembre a la Catedral de 
Barcelona. Els vint-i-sis beats caputxins, encapçalats per Fra Frederic de 
Berga, van ser víctimes de la persecució religiosa del segle XX. Un dels 
frares beatificats era fill de Llorenç del Penedès,Fra. Zacaries (Sebastià 
Sonet i Romeu). 

—Poblet celebra el 75è aniversari de la restauració de la vida monàstica. 
El Monestir de Santa Maria de Poblet va commemorar, el dissabte 
21 de novembre, els 75 anys de la restauració monàstica amb una 
missa solemne presidida pel P. Abat Josep Alegre i concelebrada per la 
comunitat cistercenca, i amb una conferència a càrrec de l’historiador 
Dr. Jordi Rius i Jové, que va fer un repàs exhaustiu de la història de Poblet, 
des de la seva fundació al segle XII, passant per l’exclaustració del segle 
XIX, la restauració monàstica de 1940 fins arribar a l’actualitat. Finalment 
es va inaugurar una exposició fotogràfica.


