PRESENTACIÓ DE CATALONIA SACRA AL BISBAT DE VIC
Sala de Sínodes del Palau Episcopal, 19 d’abril del 2013
Sr. Diputat al Parlament de Catalunya
Sr. Delegat episcopal del Patrimoni cultural del bisbat de Vic
Sra. Delegada de Cultura de la Generalitat a la Catalunya Central
Sra. Regidora de Museus de l’Ajuntament de Vic
Catalonia Sacra ha estat presentada al bisbat de Vic en aquest acte
que estem celebrant. Després que el juliol passat fou presentada aquesta
iniciativa a Barcelona, en concret a Santa Maria del Mar, i després a
diferents ciutats on tenen la seva seu les diòcesis de Catalunya, avui ha
estat presentada al bisbat de Vic.
El marc en el que estem fent aquesta presentació és un marc
solemne. En aquesta Sala de Sínodes del Palau Episcopal de Vic és on s’han
de celebrar els grans esdeveniments que tenen el bisbe com a president o
amfitrió i on s’han de fer les grans recepcions. I no podria ser de cap altra
manera. Catalonia Sacra és una iniciativa, una realitat ja, que va poc a poc
prenent cos i forma, que té el ple suport del bisbe de la diòcesi en la seva
finalitat de donar a conèixer el patrimoni cultural dels bisbats amb seu a
Catalunya; i, a més, donar-lo a conèixer, no solament des d’un punt de
vista merament de la història de l’art, o merament crematístic, sinó,
sobretot i principalment, des de la perspectiva de la riquesa de cultura
cristiana que s’expressa en el patrimoni cultural de l’Església a Catalunya.
El projecte Catalònia Sacra és una iniciativa que neix en el si del
Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de l’Art Sacre dels
bisbats de Catalunya, el que anomenem SICPAS, i aprovat per tots els
bisbes diocesans. Els delegats diocesans, episcopals, d’arreu de Catalunya,
van veure la necessitat que fóssim nosaltres mateixos, l’Església, els qui
donéssim a conèixer el ric patrimoni cultural de l’Església a Catalunya.
L’Església, la comunitat dels creients en Crist, durant més de mil anys, en
aquesta terra ha anat fent visible una riquesa cultural de primer ordre. I ho
va fer, no per anar creant una cultura, sinó per poder viure i expressar la
seva fe cristiana. Aquesta dada és important. La vertadera cultura no es fa
mai pensant que es fa cultura i prou, sinó que neix del més pregon del cor
de l’home per expressar la seva concepció de la vida, el seu desig de
millorar, és a dir, de fer més humà el món i les relacions entre els homes.
La veritable cultura sacra neix amb la finalitat de glorificar Déu i d’ajudar les
persones a copsar el Misteri de Déu en la materialitat del que el mateix Déu
ens ha donat.
La fe cristiana té una característica pròpia. Els seus dos pilars són la
Trinitat de Déu i l’Encarnació del Fill de Déu. Tot el contingut de la veritat de
fe del cristianisme es pot resumir en la doctrina del Déu u i tri, així com en
la de la participació de l’home en la vida de Déu, la qual fou realitzada de
manera sublim en Crist. La fe cristiana té el seu fonament en el Déu, u i
únic, que parla, que es manifesta, que es revela a l’home, a la humanitat.
Tota l’expressió de la fe cristiana té el seu fonament en aquesta realitat de
relació, de diàleg entre Déu i l’home. El rostre humà de Crist és l’expressió
definitiva i plena del misteri de Déu.
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Aquest és l’art sacre que Catalonia Sacra vol posar a l’abast de
tothom; donant-lo a conèixer, explicant-lo, des de la clau fonamental en
què va néixer i perdura al llarg dels segles. La vocació que té Catalònia
Sacra no és la d’oferir un patrimoni cultural del passat en el sentit que és
una realitat morta; morta, en el sentit que no té significat profund per als
homes i dones d’avui i d’aquí, sinó que la vocació de Catalònia Sacra és la
de fer possible que el sentit profund de l’art sacre de Catalunya continuï
aportant significat i sentit als qui s’acostin a gaudir de la seva bellesa i de la
seva profunditat.
Catalonia Sacra no podrà aconseguir el seu objectiu si tots no ens
impliquem a donar-li vida, suport, escalf... Són les comunitats vives de
cristians arreu de les nostres diòcesis catalanes els testimonis vivents de la
mateixa fe cristiana i, al mateix temps, són els qui ara i aquí, sense donarse importància van mantenint en el dia a dia el ric patrimoni cultural que ho
és de tots els qui vivim en aquest país. Però a més és també la comunitat
cristiana que viu la fe avui, la que, potser sense adonar-se’n, està fent
cultura viva, patrimoni cultural que també perdurarà en els segles.
Ens felicitem per Catalonia Sacra. Felicitem els qui l’han concebuda i li
donen forma i vida. Desitgem que es vagi fent realitat més i més perquè
acompleixi a bastament el seu objectiu de potenciar el coneixement del
patrimoni cultural cristià de les nostres Esglésies, des de la profunditat
humil i testimonial de la fe cristiana.
Que Déu beneeixi els qui porteu endavant Catalònia Sacra i a tots els
qui sou aquí. Amén.
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