
ra una foto  important
en la pàgina del Diari. El
marc era una passa-
rel·la de models, un pú-

blic interessat, un dissenyador, una
casa comercial i una  model de nú-
via desfilant lentament amb una
particularitat  a la qual no estem
acostumats: estava embarassada.
El vestit de núvia remarcava  el per-
fil  embrionari del nou inquilí.  

Tothom tenia dret a dir-hi la seva.
Vaig pensar que jo també i així ho he
fet.  En positiu, no cal dir, admirant
tot el que és admirable i preguntant-
se pel que no  entenc prou bé. Una
desfilada de models  és una aspira-
ció permanent  del cos humà que té
un irreprimible i indispensable sen-
tit de la bellesa. Pot convertir-se, i així
hauria de ser, en un estímul  d’ele-
gància, en un complement huma-
nístic del cos que no és en si un ob-
jecte estàtic d’art, sinó  una formi-
dable creació  que ve de més enllà.
Ve de l’ecologia, del mateix misteri
de l’ésser humà. 

El Gènesis, el  parlar de la creació
humana,  comenta: «i veié Déu que
era bo!». Qualsevol fill que ve al
món, per ser fill i per ser fill de Déu,
té dret a una desfilada d’afecte i de
tendresa. En això no hi tinc cap
mena de problema. Però tinc por
que en una desfilada de models,
com en el cas present, el protago-
nista  només  sigui el vestit, el dis-
seny. 

Si un nen  fill de mare soltera
sembla de moda, el nen també  des-
filarà per posar en relleu el vestit de
la mare. La intimitat uterina passa a
segon terme. No és que la mare en-
cinta no tingui dret a un elegant ves-
tit.  És evident que hi té tot el dret,
però em sembla captar  un desordre
bàsic:  creure que el matrimoni    no
té  res a veure amb els fills.

Davant d’aquest fet cal recordar i
citar les paraules de Benet XVl. «Si
la relació home i dona se separa
cada vegada més de la seva forma ju-
rídica… ens trobem davant una dis-
solució de la imatge de l’home, les
conseqüències de la qual poden
ser extremadament greus». En
aquest cas, però, el públic aplaudia
el vestit de la núvia embarasada
que desfilava.
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la famosa
passarel·la 
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FETS I FE

iumenge passat a la tar-
da vaig ordenar diaques
dos homes que ja exer-
cien responsabilitats

pastorals a l’Alt Empordà interior: a
Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori,
Pontós, Borrassà, Lladó, Navata, or-
dis, Cabanelles, Ermedàs... Es tracta
de Mn. jordi Pla i de Mn. Carles
Sánchez. 

En aquests moments, a la nostra
Diòcesi comptem amb nou diaques
«permanents» i un diaca en procés de
ser ordenat prevere.

No fa gaires setmanes rebia una
carta en què se’m demanava que
 expliqués qui són i què fan els diaques
diguem-ne «permanents».  Diumenge
passat durant la celebració pensava
que, malgrat que molts ja ho sabeu,
era el moment per explicar-ho breu-
ment, quasi telegràficament.

En el llibre dels Fets dels Apòstols
del Nou Testament trobem que els
mateixos apòstols varen ordenar dia-
ques –servidors– per atendre les viu-
des desateses. De fet, però, constatem
que el diaca sant Esteve predicava i
servia. Repartia el pa de la paraula i
el pa material.

El Concili Vaticà ii, en la seva re-
flexió Lumen Gentium sobre l’Es-
glésia, decidí renovar el ministeri del
diaconat, que des de feia segles no-
més es conferia als qui s’encamina-
ven a l’ordenació de preveres. En
uns quants textos fonamentals els Pa-
res conciliars proposen la recupera-
ció del ministeri, que posteriorment
es concretarà en les disposicions
pontifícies i en la pràctica de l’Esglé-
sia.

En el capítol tercer de Lumen
Gentium, n. 29, trobem el text central
del Concili: «En el grau inferior de la
jerarquia hi ha els diaques, que reben
la imposició de les mans “no pas
amb vista al sacerdoci sinó amb vis-
ta al ministeri”. En efecte, enfortits per
la gràcia sacramental i en comunió
amb el bisbe i el seu presbiteri, ser-
veixen el poble de Déu en la diaconia
de la litúrgia, de la paraula i de la ca-
ritat.

Pertoca al diaca, segons l’autoritat
competent li hagi assignat, adminis-
trar solemnement el Baptisme, con-
servar i distribuir l’Eucaristia, assistir
i beneir el matrimoni en nom de
l’Església, portar el viàtic als mori-
bunds, llegir la Sagrada Escriptura als
fidels, instruir i exhortar el poble,
presidir el culte i la pregària dels fidels,
administrar els sagramentals i final-
ment el diaca ha de presidir el ritu dels
funerals i de la sepultura (s’entén
sense la celebració de l’Eucaristia).
Dedicats a les tasques de caritat i d’ad-
ministració. (Extracte del full parro-
quial). 
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diaques: qui
són i què fan?
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El Patronat Call de Girona acos-
ta aquest estiu la història jueva als
gironins a través d'una visita tea-
tralitzada pel barri jueu. L'activi-
tat, batejada com a La família de
la Sara, és una creació de la com-
panyia de teatre professional La
Minúscula, que pretén animar el
públic a conèixer la vida quoti-
diana del call en el seu moment de
màxima esplendor. Tot amb l'ob-
jectiu de fer de la història una as-
signatura divertida d'aprendre,
mitjançant l'humor i fomentant la
participació dels assistents.  

Les visites teatralitzades es des-
envolupen durant els mesos de ju-
liol i agost, tots els dissabtes a la tar-
da. La guia que acompanya els vi-
sitants pels llocs més emblemàtics
del call també forma part de la tra-
ma. És heredera del llibre de la his-
tòria medieval de la Sara i vol ex-
plicar als visitants les festes, les cos-
tums, els rituals religiosos, els jocs
de la mainada, la llengua hebrea
i l'alfabet dels jueus que vivien a
Girona fa centenars d'anys. 

El recorregut, d'hora i mitja de
durada, ressegueix diferens es-

pais del call amb entrada a llocs de
gran interès, alguns d'ells privats,
com el pati de la casa on va viure
el que fou secretari de l'aljama Lleó
Aninai fins el juliol de 1492, o el
subsòl d'una casa del carreró Cún-
daro que conserva restes de l'en-
tramat urbà de la Girona medie-
val i, en especial, del call, on va viu-
re la comunitat jueva durant més
de cinc-cents anys. 

L'activitat, de caire familiar, en-
globa tant adults com nens. «La
gent que té ganes de conèixer as-
pectes del call d'una forma diver-
tida té la seva oportunitat per fer-

ho», explica Txell Faxedas direc-
tora de la La Minúscula, compa-
nyia de teatre amb més de deu
anys d'experiència formada per
Cristina Alay, Casandra Lungu,
Xuspi Hernández i la mateixa
Txell. 

Cada sessió que realitzen al
call és única i diferent perquè en
cadascuna compten amb la col·la-
boració de diferents actors se-
cundaris que els ajuden a realitzar
una visita dinàmica, amb humor
i sempre rigorosa amb la història.
Fins i tot, en algunes ocasions la
companyia compta amb la col·la-
boració d'actors amateurs. 

Més activitats al call
A banda de la visita guiada, es

desenvolupen aquest estiu més
activitats al call amb l'objectiu,
també,  d'apropar la història jue-
va els ciutadans. 

Un any més, les tardes de con-
tes a l’agost no hi faltaràn com
tampoc la música durant les nits
del dijous. Artistes locals i forans
ompliràn els carrers del call, amb
un repertori de música de tradició
jueva. 
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El call jueu de Girona
aposta aquest estiu per
les visites teatralitzades 

La nova activitat, a càrrec de la companyia La Minúscula, pretén
apropar la història jueva a les famílies cada dissabte de juliol i agost 


LA HISTÒRIA

«La família de la Sara»
La guia, que acompanya els as-
sistents durant tota la visita,

ha heretat un llibre molt antic on
s’explica la vida de la Sara, una jove
que va viure al call jueu de Girona en
el seu moment de màxima esplen-
dor. Recorrent els llocs més emble-
màtcs del call, la història de la Sara
anirà prenent forma. 



La nova facultat d'humanitats
Antoni Gaudí, creada per l’Arque-
bisbat de Barcelona, arrencarà el
pròxim curs impartint Història de
l'Església, Arqueologia i Arts Cris-
tianes davant la urgència intel·lec-
tual d'enfortir el diàleg entre fe i
cultura.

El cardenal arquebisbe de Bar-
celona, Lluís Martínez Sistach,
que va presentar dijous la nova fa-
cultat, va defensar que «l'estudi es-
pecífic de la història de l'Església
en un àmbit i nivell universitari pot
prestar un servei molt útil i valuós,
posant en relleu les arrels cristia-
nes del nostre continent».

La nova Facultat Antoni Gaudí
ha estat impulsada pel mateix
Martínez Sistach i aprovada per la

Congregació per a l'Educació Ca-
tòlica de la Santa Seu. La seva in-
auguració, a la qual assistirà el
cardenal polonès Zenon Grocho-
lewski, serà el 2 d'octubre, encara
que les classes començaran el dia
6 d'octubre.

La facultat utilitzarà les infraes-
tructures del Seminari Conciliar de
Barcelona i de la Facultat de Teo-
logia i de Filosofia, i la Biblioteca
Pública i Episcopal del Seminari de
Barcelona, que compta amb
400.000 volums i 500 revistes.

El claustre de professors també
està cobert ja que provenen fona-
mentalment del Departament
d'Història Eclesiàstica de la Fa-
cultat de Teologia, del Departa-
ment d'Humanitats de la Facultat
de Filosofia i de l'Aula d'Història
Eclesiàstica.

Martínez Sistach va explicar
que el pla d'estudis s'inspira en el
de la Facultat d'Història Eclesiàs-
tica de la Pontifícia Universitat
Gregoriana de Roma i pretén ofe-
rir una formació a persones de Ca-

talunya, de la resta d'Espanya i de
tot el món.

El cardenal va assenyalar que «la
importància del diàleg entre fe i
cultura ha portat a la necessitat de
promoure'l en un àmbit universi-
tari» i ha subratllat que l'existència
de la Facultat Eclesiàstica «po-
tenciarà aquest diàleg de manera
que es converteixi en una plata-
forma per a l'anunci de l'Evange-
li».

Segons el cardenal Sistach,
«existeix una urgència intel·lectu-
al que passa per l'enfortiment del
diàleg entre la teologia i filosofia
cristianes amb la literatura i les
arts».

A més, segons el prelat, és ne-
cessària una interpretació de la his-
tòria basada en les aportacions de
persones, cultures i pobles, des d'u-
na perspectiva que tingui en
compte el cristianisme. També va
ressaltar que Barcelona compta
amb una llarga tradició intel·lectual
eclesiàstica que ha treballat sobre
la història de l'Església a Catalunya.
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L’Arquebisbat de Barcelona crea
una facultat d’estudis cristians
Història de l'Església,

Arqueologia i Arts Cristianes
són les tres disciplines que
la facultat impartirà 



La fotografia de la núvia
embarassada desfilant per la
passarel·la mostra un
desordre bàsic: creure que el
matrimoni no té res a veure
amb els fills


