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PATRIMONI

Barcelona ha demanat al Papa que
consagri la Sagrada Família
| El cardenal Martínez Sistach ha fet les gestions davant del Vaticà | Des del bisbat s'està
dissenyant la cerimònia i es busca una data que vagi bé al pontífex | L'alcalde Hereu ho
qualifica de "magnífica notícia"
MARIA FAVÀ

L'arquebisbat de Barcelona ha demanat oficialment que Benet XVI presideixi la missa solemne
d'inauguració del temple de la Sagrada Família, que es podria fer coincidint amb l'acabament de la nau
central, prevista per a la Mercè del 2010. La gestió directa l'hauria fet el cardenal de Barcelona, Lluís
Martínez Sistach, que té molt bona entrada en l'entorn del pontífex. L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
ho va qualificar ahir de "magnífica notícia per a la ciutat i molt lògica. El temple s'ho mereix", va
manifestar molt content.
Segons fonts de la junta d'obres del temple, el cardenal porta personalment els tràmits per dissenyar
com ha de ser la cerimònia i trobar la data que convingui al pontífex. Tot i que el Papa no fa grans
viatges a causa de la seva edat i el seu estat de salut, sí que es desplaça per Itàlia. Venir a Barcelona es
considera un viatge curt, de poc més d'una hora d'avió, que no el cansaria excessivament.
També Madrid i Santiago volen demanar una visita del Papa per a l'any que ve. Madrid serà al mes
d'agost la seu de la Jornada Mundial de la Joventut, un esdeveniment que l'anterior pontífex va presidir
en més d'una ocasió. El 2010 és Any Sant Compostellà i Santiago també voldria la presència del Papa
per la diada de Sant Jaume.
Però el motiu que esgrimeix Barcelona és de més envergadura perquè es tracta d'inaugurar la gran
catedral d'Europa del segle XXI.
Un factor que també juga a favor de la candidatura barcelonina és el procés de beatificació d'Antoni
Gaudí, l'arquitecte que va imaginar el temple, que està en marxa. Fonts eclesials assenyalen la
importància del testimoni de fe que sempre va donar l'arquitecte. I ressalten que en la seva figura, a
més del seu mestratge professional, hi conflueixen virtuts com la humilitat, la pobresa, el respecte per la
natura i el desig que els seus edificis no fessin ombra a l'obra de Déu, com queda clar a la Sagrada
Família, que va voler que fos un metre més baixa que Montjuïc.
Fonts municipals analitzen la visita que la setmana passada va fer l'alcalde Jordi Hereu al temple com la
materialització de la "pipa de la pau". Les relacions entre la Sagrada Família i l'Ajuntament han sigut
tibants durant anys i sobretot arran de la construcció del túnel de l'AVE. Quan l'alcalde va anar al temple
la setmana passada s'hi va trobar, per sorpresa, amb el cardenal Martínez Sistach, van fer plegats la
visita d'obres i quan eren a dalt de tot van parlar de l'AVE.
Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 24. Dijous, 13 d'agost del 2009
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