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En aquest llibre de 208 pàgines, editat per 
Fragmenta, l’autor hi explica el seu arrelament 
al si d’una família protestant, el seu acosta-
ment al catolicisme i la seva aposta per l’ecu-
menisme, els seus estudis a la Universitat de 
Barcelona i a Lovaina, la seva iniciació a la do-
cència i la recerca universitàries, la seva dedi-
cació a la traducció. 
  El llibre també permet conèixer de primera mà les principals aportacions de 
l’autor a la sociologia de la religió, la disciplina acadèmica de la qual és el gran 
referent a Catalunya.

Crec recordar. 
Memòries
de Joan EstruchAquesta publicació de l’Editorial 

Claret recull les lectures evangè-
liques que l’Església catòlica pro-
posa en la litúrgia diària. 
  Enguany, l’evangeli de cada dia 
esta acompanyat dels comenta-
ris redactats de manera col·lec-
tiva pels monjos de Montserrat, 
que han volgut compartir la seva 
experiència de la lectura divina, a 
la qual dediquen una bona part 
de la jornada diària.

Paraula i 
Vida 2020

Enric Crous, nou president del 
Patronat de la Fundació Pere Tarrés

La Sagrada Família. 
La Bíblia en pedra, 
de Jordi Roigé, 
premiat a 
Buenos Aires

L’empresari barceloní Enric Crous és el nou president 
del Patronat de la Fundació Pere Tarrés, que succeeix 
el qui n’havia estat president des de l’any 2003, An-
toni Millet. Aquesta entitat ha renovat recentment el 
seu Patronat, que és el principal òrgan de govern. Així, 
durant els propers quatre anys, estarà integrat per una 
combinació de persones que ja n’havien format part 
durant el mandat anterior, i altres de nova incorpora ció. 
Enric Crous, una persona molt compro mesa amb el 
teixit empresarial i associatiu del país, és membre del 
Patronat de la Fundació des del 2011, i des del 2015 
exercia el càrrec de vicepresident de l’entitat.

Aquest documental de la Basílica de la Sagrada 
Família, produït per Animaset, ha estat guardonat 
com a millor migmetratge del Festival Art Non 
Stop, en l’edició de 2019. Paral·lelament, en 
aquesta categoria, ha guanyat el premi de millor 
pel·lícula i millor fotografia per Benet Roman. D’al-
tra banda, aquesta producció catalana ha estat 
seleccionada a Itàlia en la 22a edició del Festi-
val Religion Today, que s’ha emès a Trento. El do-
cumental sobre la Sagrada Família relata com l’ar-
quitecte Antoni Gaudí concep aquest temple com 
una Bíblia en pedra, a través de la creació i el nai-
xement, passió i resurrecció de Jesucrist. «Gaudí 
vol que el visitant se senti endut per la llum, la na-
tura i la transcendència, a través d’una arquitec-
tura única al món», explica el director. El docu-
mental, de 10 minuts de durada, ens mostra la 
bellesa del temple a través de la pedra i la llum.

En diversos actes religiosos promoguts per l’Hospitalitat de la Ma-
re de Déu de Lourdes, del 3 al 7 de novembre, les relíquies de San-
ta Bernadette visitaran les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Ter-
rassa. Pel que fa a Barcelona, els principals actes previstos són: 
dimarts 5 (10.30 h), arribada de les relíquies a la Catedral. A les 
11 h, missa del dia i processó fins a la capella del claustre. Vene-
ració i torns de vetlla a càrrec d’hospitalaris i hospitalàries. A les 
19 h, missa a l’altar major i a les 20 h, Hora Santa. Dimecres 6 
(9.30 h), missa del dia a la capella del claustre. Veneració de les 
relíquies i torns de vetlla. A les 11 h, missa a la capella del Santís-
 sim. A les 19 h, missa solemne a la Catedral, presidida pel car-
denal Joan Josep Omella. A continuació, processó de torxes i res 
del Rosari pels voltants de la Catedral. A les 21 h, Hora Santa i 
vetlla nocturna fins a les 24 h. Dijous 7 (9 h), missa del dia a la 
Catedral, presidida per Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar, i comiat 
de les relíquies.

Visita de les relíquies 
de Santa Bernadette a 
les diòcesis de Barcelona, 
Sant Feliu de Llobregat 
i Terrassa
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