Per què el CPL concedeix a l’ILF ad instar Facultatis
el VII Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica

Paraules en l’acte de lliurament del VII Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a l’ILF ad instar
Facultatis de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

Avui, en aquest moment, faig de portaveu del Consell de Direcció del Centre de Pastoral
Litúrgica i en particular del seu president Mossèn Josep M. Romaguera.
Ho faig per explicar quelcom que pot ser considerat com una tautologia. Una tautologia en
lògica i en matemàtica és «qualsevol fórmula lògica que, en un sistema lògic donat, admet
només el valor de veritat.»
Això és el que ens ha passat al consell de Direcció del CPL aquest any a l’hora d’haver decidir
entre les propostes –enguany curiosament han estat moltes– que els membres de l’Assemblea
del Centre havien fet arribar al president del Centre per a que fos concedit aquest any a
persones o entitats amb els molts i lloables motius que hi havia per a fer-ho.
No hi va haver gaire discussió. Unànimement es va decidir que fos concedit al nou Institut de
Litúrgia ad instar Facultat –a mode de Facultat–, erigit en el si de l’Ateneu Universitari Sant
Pacià per decret de la Congregació per a l’Educació Catòlica signat pel cardenal J. Versaldi el
dia 11 de juny de 2020, solemnitat del Cos i de la Sang de Crist.
El nou Institut de Litúrgia ad instar Facultatis (ILF) de l’Ateneu Universitari Sant Pacià és hereu
de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, vinculat des del seu origen al nostre CPL i
també, des de la seva inauguració el 1968, a la Facultat de Teologia de Catalunya.
Ara inicia una nova etapa. Ha arribat així a molt bon terme una llarga història iniciada quan el
Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona l’any 1958, va tenir una profunda preocupació per
la docència i va organitzar ja aleshores cursos de formació litúrgica.
El nom de Mons. Pere Tena i Garriga, que fou bisbe auxiliar de Barcelona, n’és el millor
exponent ja que ell fou fundador i President del Centre de Pastoral Litúrgica, fundador i
Director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i Degà de la Facultat de Teologia de
Catalunya.
No és això una mena de tautologia? És com si estiguéssim concedint el Memorial Pere Tena a
ell mateix, al bisbe Pere Tena. «Una fórmula lògica que només admet el valor de veritat», una
tautologia.
Per això avui estem fent una veritable memorial. És a dir, no estem fent només “memòria” del
bisbe Pere Tena per la seva vida dedicada a la pastoral litúrgica, sinó que estem fent-lo present
en aquest moment en què la seva obra arriba a una altra meta en el camí de treballar sempre
més i millor perquè el misteri del Crist celebrat sigui la font i el cimal perenne de l’ésser i l’acció
de l’Església.
Havia de ser així!
Donem-ne gràcies a Déu...! I al bisbe Pere Tena, ben viu en les obres de la seva vida!

