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Informacions

Tot recordant el bisbe Pere Tena 
(1928-2014)

El bisbe Pere Tena fou donat d’alta de soci de l’ABCAT l’any 1983, amb el núm. 
675, quan encara no era bisbe, ja que va ser-ho deu anys després (rebé l’ordenació 
episcopal a la plaça de la seu barcelonina, el 5 de setembre del 1993). Aleshores ja era 
president del Centre de Pastoral Litúrgica (CPL). Ho havia estat des de l’any 1963 fins 
a l’any 1972; i acabada la seva responsabilitat com a delegat episcopal, ho tornava a 
ser, i ho seria des de l’any 1982 fins a l’any 1987, quan fou nomenat sottosegretario 
de la Congregació romana per al Culte Diví. Fent-se soci donava suport a la nostra 
Associació i a la difusió de la Paraula de Déu. La missió de portar l’Evangeli als qui 
encara no el coneixen forma part de la missió apostòlica, ben narrada per Lluc en el 
seu segon llibre, quan la paraula de Déu s’estén des de Jerusalem fins als extrems de la 
terra, amb la força de l’Esperit Sant (cf. Ac 1,8).

El bisbe Tena en un 
moment de la celebració 

de l’eucaristia
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El bisbe Pere fou degà de la secció de sant Pacià i després president de la Facultat 
de Teologia de Catalunya quan les dues seccions, la de sant Pacià i la de sant Francesc 
de Borja, es fusionaren. I des de la seva càtedra de la Facultat de Teologia, el professor 
Pere Tena donava mostres de confiança en l’ecumenisme, de motius d’esperança en 
el treball per la unitat de tots els cristians, el vivia i contagiava l’alumnat a viure’l. Ell 
veia que era obra de l’Esperit Sant. Precisament l’ABCAT conjuga l’ecumenisme amb 
la difusió de la paraula de Déu.

El bisbe Pere fomentava que la paraula de Déu havia de ser escoltada, celebrada i 
viscuda. Des del CPL hi va col·laborar, i com a soci de l’ABCAT, volia contribuir-hi 
amb d’altres, ampliant-ne l’equip i el radi d’acció. El seu llegat continua en el CPL, 
des d’on es continua sintonitzant amb aquesta ona, que no és altra que la difusió de 
la Bíblia, també des de la pastoral litúrgica, perquè un dia tots els cristians puguem 
asseure’ns a la mateixa taula i donar-ne gràcies.

I com a bisbe encara donà més vigor a difondre aquesta sintonia, certament amb 
la força de l’Esperit Sant rebut en l’ordenació episcopal. El bisbe Pere valorava molt 
la col·laboració pastoral, en deia cultura de la cooperació pastoral. Precisament va pu-
blicar una reflexió interessantíssima al primer número de Phase de l’any 2006 sobre 
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el ministeri episcopal.1 On arribava a la conclusió que els bisbes, que sempre duen 
l’Evangeli sobre les espatlles, no poden evadir-se de la seva fidelitat al Senyor. Per això 
m’impressionà el moment del funeral, quan a l’inici, es posa el llibre dels Evangelis 
obert sobre el taüt, tot recordant el seu servei a l’Evangeli, tal com el dia de la seva 
ordenació episcopal va ser posat sobre el seu cap. Aquesta fidelitat l’ha portat a viure 
a fons el ministeri de la Paraula i a ser-ne un bon apòstol i doctor.

El bisbe Pere ens ha ensenyat el que l’Església creu i ensenya, és a dir, a posar l’eu-
caristia a com font i cimal de la vida cristiana. La Paraula s’ha fet menjar i beguda ve-
ritables (cf. Jn 6,55). L’aprofundiment en la Paraula porta a menjar-la i a assaborir-la, 
donant-ne gràcies; però també a viure-la i a testimoniar-la, edificant el Regne. En una 
ocasió en parlàrem amicalment, a partir de la meva experiència a la JOC (Joventut 
Obrera Cristiana), on en el jutjar de la revisió de vida es fa l’experiència d’escoltar i aco-
llir la paraula de Déu, es fa l’experiència de Moisès al Sinaí (cf. Ex 3,1-10) i la dels tres 
deixebles en la transfiguració de Jesús (cf. Mc 9,2-8 i paral·lels). Aquesta trobada amb 
Jesús en la Paraula ha de dur a l’eucaristia, aquesta era la reflexió que compartíem. Als 
qui l’hem escoltat, ens ha impactat la manera d’explicar el misteri celebrat en l’euca-
ristia. Sempre és oportú de valorar que, en l’eucaristia, emmarquem esdeveniments i 
persones del passat i del present en el Regne que vindrà, i ho fem perquè no desapa-
reguin i visquin eternament. L’existència eterna no pot ser garantida per la memòria 
humana, que passa. Per això, perquè no caduquin esdeveniments i persones, són col-
locats en la memòria de Déu. Només els esdeveniments i les persones que existeixen 
en el pensament de Déu existeixen realment. Per això el criminal crucificat al costat 
de Jesús li diu: Jesús, recorda’t de mi quan arribis al teu Regne (Lc 23,42). Expressió que 
testimonia que el Regne és l’espai on la nostra existència queda garantida, ja que Déu 
és el qui recorda. El bisbe Pere ha entrat en la memòria del Pare i en la nostra.

El bisbe Pere ha estat un bon amic, proper i sempre a punt per a servir, com un 
bon servent de l’Evangeli.

I des de sempre, el bisbe Pere ha estat el punt de referència més visible i reconegut 
del CPL, perquè ha estat capaç de fer créixer sempre l’interès per a viure com a cristi-
ans, fidels a l’Evangeli. Bisbe Pere, ens has ajudat a estimar l’Església i la seva litúrgia 
(Paraula i sagraments) i t’ho agraïm pregonament i generosament, tant des del CPL 
com des de l’ABCAT.

Jaume Fontbona
President del CPL i membre de la Junta de l’ABCAT

1 Cf. Pere Tena, «Identidad y ejercicio del ministerio episcopal. Entre la doctrina y la praxis», Phase 46 
(2006) 7-25.
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