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Presentació 

 
 

Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe emèrit de Barcelona; 

Arquebisbe Joan-Enric Vives, bisbe d’Urgell i president de la Comissió 

Interdiocesana de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense; 

Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona i Secretari general de la Conferència 

Episcopal Tarraconense; 

Dr. Joan Torra, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya; 

Dr. Gabriel Seguí, President de l’Institut de Litúrgia ad instar Facultatis; 

Mn. Joan Baburés, Delegat de litúrgia del bisbat de Girona i Coordinador de la 

Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense; 

P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat; 

Membres aquí presents de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la Conferència 

Episcopal Tarraconense; 

amigues i amics, molt bona tarda i moltes gràcies per la vostra presència. 

 

 
Un any més, agraïm al Seminari Conciliar de Barcelona la cessió de diversos espais 

d’aquesta casa per a la celebració de l’acte de lliurament del Memorial Pere Tena de 

Pastoral Litúrgica. 

Per novè any consecutiu el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona concedeix el 

Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica, pel lliurament del qual som avui aquí. 

Enguany el Memorial ha estat concedit a la tercera edició catalana del Missal Romà i 

a la nova edició catalana de la Litúrgia de les Hores. 

Abans de donar la paraula a Mn. Joan Baburés, que ens farà present el treball que hi 

ha al darrere de les edicions d’aquests llibres litúrgics tan importants, voldria recordar 

que el Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica va ser instituït amb tres finalitats: 

la primera, mantenir viva la memòria del bisbe Pere Tena, el nostre estimat Mn. 

Tena, com a pedagog de la litúrgia; 
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la segona finalitat, donar relleu a tot allò que ajuda a viure la litúrgia de l’Església en 

el nostre món actual; i, en tercer lloc, el Memorial es va instituir per recordar de 

manera constant la importància de la Pastoral Litúrgica en la vida cristiana. 

La recent publicació de la tercera edició del Missal Romà en català és el fet més 

significatiu del moment present pel que fa al camp de la litúrgia de les nostres 

diòcesis. Juntament amb la nova edició, també en català, de la Litúrgia de les Hores, 

és un reflex de l’esperit que va impregnar la vida i la labor en la pastoral litúrgica del 

bisbe Pere Tena, que va treballar sempre per una litúrgia viscuda, aquella litúrgia 

continguda en aquests llibres i feta vida en cada celebració de la comunitat eclesial. 

Per això i pel gran esforç, l’ingent dedicació i el treball abnegat que han representat 

aquestes edicions que estan plenament al servei de la celebració i la pregària 

cristianes en els països de parla catalana, el CPL ha decidit d’atorgar el IX Memorial 

Pere Tena de Pastoral Litúrgica a la tercera edició del Missal Romà en català i a la 

nova edició en català de la Litúrgia de les Hores. 

El treball que ha fet possible l’aparició d’aquestes obres es deu a la Comissió 

Interdiocesana de Litúrgia (CIL) i, amb ella, a totes les persones que durant molts i 

molts anys hi han estat treballant, sovint de manera anònima i callada. És, doncs, la 

CIL, a la que reconeixem el paper que ha tingut en aquestes edicions, la que recollirà 

el Memorial. 

Abans del lliurament, però, dono la paraula a Mn. Joan Baburés, Coordinador de la 

Comissió Interdiocesana de Litúrgia, que ens farà present, com deia abans, el treball 

que hi ha al darrere de les edicions en català dels llibres litúrgics, concretament de la 

tercera edició del Missal i de l’última edició de la Litúrgia de les Hores. 

 

Josep Maria Romaguera Bach, 

 president del CPL 


