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Sumari
P   2 Homenatge a Mn. Josep Urdeix
P  7 Entrevista al P. Eric Jacquinet
P 23 Mons. Taltavull parla amb els joves
P 31 Lleida escenifica la Moixiganga
P 32 Nou llibre de M. Victoria Triviño

L’11 d’abriL S’inicia L’any jubiLar amb una 
miSSa preSidida per L’arquebiSbe Ladaria

Mans Unides premia la 
solidaritat creativa
El 25 de març Mans 
Unides va lliurar els 
premis del concurs 
de clipmetratges 
«El teu punt de 
vista pot canviar el 
món». Un total de 
226 vídeos, d’un 
minut de durada, 
van participar en 
aquest concurs que 
pretenia informar i 
conscienciar sobre 
els Objectius de Des-
envolupament del 
Mil·lenni que prota-
gonitzen la campa-
nya de Mans Unides 
d’enguany: eradicar la fam i la pobresa extrema (núm. 1) i protegir el medi 
ambient i lluitar contra el canvi climàtic (núm. 7).    p 28

Mosaic d’una Església amb els pobres
El record agraït de dos religiosos difunts que han dedicat bona part de la 
seva vida a l’atenció als més pobres, Joan Lluís Casanovas i Josep M. Pañella, 
va centrar el 20 de març la trobada que el Secretariat de Marginació de l’ar-
quebisbat de Barcelona organitza cada any per als voluntaris que treballen 
en el quart món. Com a signe de la importància que dins de la pastoral di-
ocesana es vol donar als voluntaris, també es va fer present a la jornada el 
cardenal Lluís Martínez Sistach, que va recordar que la caritat és una de les 
dimensions cabdals de l’Església.    p 22

Un dels elements més simpàtics per donar a conèixer què va succeir a la 
població d’Ivorra ara fa mil anys és l’Auca del mil·lenari del Sant Dubte 
d’Ivorra, amb lletra del capellà i poeta Climent Forner i dibuixos de Jordi 
Casamajor. Era l’any 1010, i un fet prodigiós ocorregué a la petita parrò-
quia d’Ivorra (que llavors estava sota la protecció de sant Ermengol, bisbe 
d’Urgell), quan el sacerdot Bernat Oliver, en el moment de la consagració de 
la missa, va dubtar de la presència real de Jesucrist, i del calze va començar 
a brollar sang que va tacar els corporals, les tovalles i el terra. Després del 
miracle, el mateix sant Ermengol s’endugué a Roma els vestigis del prodigi. 
El papa Sergi IV emeté una butlla, com una certificació del miracle, i regalà 
a Ivorra una sèrie de relíquies que són les que es veneren actualment al reli-
quiari gòtic, en aquesta parròquia de la vall del Llobregós. Les celebracions 
del mil·lenari, doncs, s’emmarquen en aquests fets de la nostra història. Els 
actes començaran el dia 11 d’abril, festa de Pasqüetes, amb una missa presi-
dida pel secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe del Vaticà, el 
mallorquí Mons. Ladaria.    p 3-5

Fa mil anys que  
s’esdevingué un 
miracle a Ivorra 

Susana Vilafané

Museu del Modernisme Català
Barcelona ja compta 
amb el primer mu-
seu dedicat a l’art 
modernista. El Mu-
seu del Modernisme 
Català exposa unes 
200 peces aplegades 
al llarg de més de 40 
anys per la família 
d’antiquaris Pinós 
Guirao. Hi podem 
trobar pintura, 
escultura, vitralls i 
mobiliari dels millors 
artistes del moment 
com ara Antoni 
Gaudí, Ramon Casas 
o Gaspar Homar.    
p 20 i 21 Agustí Codinach


