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Aquest 21 de gener, festivitat 
litúrgica de sant Fructuós, els 
diaques catalans han celebrat 
un any més el seu dia. Entre 
els primers màrtirs documen-
tats a la Península, hi ha dos 
diaques: Auguri i Eulogi van 
ser cremats vius a l’amfiteatre 
romà de Tarragona al costat del 
bisbe Fructuós el 21 de gener 

de 253. Han hagut de passar 
segles, fins al Concili Vaticà 
II, perquè l’Església catòlica 
recuperés aquesta figura com 
a grau permanent i per a ho-
mes casats, i no només com un 
ministeri previ a l’ordenació 
sacerdotal. Catalunya és un 
dels llocs on s’ha estès més 
el diaconat permanent. Però 

tot i que a Barcelona ja es va 
ordenar el primer diaca per-
manent el 1980, encara van 
haver de passar trenta anys 
perquè a totes les diòcesis 
catalanes hi hagués diaques. 
És una mostra de les dificultats 
i els dubtes que ha generat la 
implantació d’aquest ministe-
ri ordenat compatible amb el 

matrimoni. Una novetat impor-
tant i que valoren en aquest 
número alguns dels diaques 
que han respost a aquesta 
crida centrada en el servei. 
Més que dificultats, hi veuen 
la riquesa d’una nova manera 
d’exercir el ministeri ordenat 
que compaginen amb la vida 
familiar i laboral.
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Es podria dir que els diaques 
permanents no serveixen per a 
res. Fan funcions que podrien 

fer els laics, i els capellans poden 
fer tot el que fa un diaca. Des d’un 
punt de vista pràctic, els diaques no 
aporten res. A no ser que se’ls utilitzi 
per suplir capellans i administrar al-
guns sagraments quan aquests no hi 
arriben. Aquesta és la visió reduïda 
i utilitarista que moltes vegades es 
dóna del diaconat. Per això, hem 
reunit en una conversa tres diaques 
permanents de tres generacions dife-
rents, que ens expliquen com viuen 
aquest ministeri i quin sentit té. 

Hi ha una vocació al diaconat?
Josep Anton Clua (JAC): Sí. I potser 

més que una vocació, és una crida al 
servei. Al servei dels altres i de les 
comunitats. El ministeri que fem és 
una resposta a aquesta crida. Sense 
cap aparició màgica. És a través de 
la vida quotidiana, si deixem obertes 
les antenes.

Aureli Ortín (AO): Posar-te al servei 
dels altres es pot concretar de moltes 
maneres. Però la vocació al diaconat 
té molt a veure amb el procés d’anar 
descobrint que, a l’Església, o els 
batejats ens posem al servei els uns 
dels altres, o no estem seguint el 
camí de Nostre Senyor. En aquest 
sentit, la vocació és una crida: Déu, 
a través de l’Església, ens diu: “Us 
necessitem per servir”. És evident 
que hi ha homes i dones que servei-
xen més i millor a l’Església que els 
diaques, però nosaltres hem estat 
cridats a això i, sacramentalment, 
representem Crist servidor.

Josep Maria Gómez del Perugia 
(JMG): Per això, en totes les voca-
cions al diaconat hi ha una història 
prèvia de compromís amb l’Església.

VN: Les funcions dels diaques no les 
poden fer els laics o els capellans?

AO: Tots els batejats som servi-
dors. Però Crist ja en tria uns quants 
per encarregar-los de manera es-
pecial que segueixin fent l’anunci 
i el servei. I els envia. Així, bisbes, 

preveres i diaques –amb totes les 
limitacions humanes que vulguis– 
estem continuant aquest mandat. 
És a dir, el ministeri apostòlic està 
al servei de tots els batejats perquè 
tots –ordenats i no ordenats– fem el 
que Crist vol que fem: donar testimo-
ni seu enmig del món. Això no es pot 
veure si es té un sentit utilitarista del 
diaconat. Només es pot veure amb 
els ulls de la fe. 

JMG: És viure la gràcia del sagra-
ment de l’Orde. Per un laic no té 
aquest sentit. El diaconat crec que 
és un gran exercici d’apostolat i de 
testimoni evangèlic en tot i per tot. 
Sigui des de la Paraula, sigui des de 
la caritat o sigui des de la litúrgia, 
que són els tres eixos que donen més 
significació al diaca. I això no ens ho 
hem plantejat mai des d’un punt de 
vista utilitari. Diaques i laics no es 
poden substituir els uns als altres.

AO: A més, la missió principal dels 
laics és donar el testimoni enmig del 
món. Els ordenats el que hem de fer 
és ajudar tot el Poble de Déu, tots els 

laics, perquè facin això. I no que la 
promoció dels laics sigui que facin 
més feines intraeclesials. 

VN: Hi ha hagut problemes per accep-
tar aquest ministeri a les comunitats?

AO: Per la meva experiència, veig 
que les reticències han vingut de 
dos sectors diferents. Simplificant 
molt, als qui podem anomenar més 
partidaris de mantenir l’Església com 
sempre, el diaconat permanent els fa 
por perquè demostra que el ministeri 
ordenat és compatible amb la vida 
de família. Això posa en evidència 
que també es podria plantejar amb 
els preveres. I això fa por. 

Però, d’altra banda, hi ha els 
qui creuen que el diaconat perma-
nent reforça la cultura jeràrquica 
de l’Església, perquè la jerarquia 
es representa com una forma de 
poder i no com un servei. Llavors 
veuen els diaques com laics que els 
agrada figurar i que només reforcen 
l’estructura jeràrquica en lloc d’una 
Església més Poble de Déu. 

JoRDI LLISTERRI

JoSEP ANToN CLUA

Una resposta a ser servidors

taula 
rodona
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Estem davant d’una experiència 
que en l’Església es va obrint pas 
lentament. Ens trobem ben acollits 
en la pràctica pastoral, però a la ve-
gada hi ha reticències. 

JAC: També potser al començament 
va ser més complicat, perquè no se 

sabia què era un diaca. Però jo no 
he tingut cap problema. Al meu ar-
xiprestat ja som més diaques que 
capellans. Ara, entre diaques i aspi-
rants, ja hi haurà diaques a tots els 
arxiprestats. La gent ja s’està acos-
tumant a veure aquesta figura nova 

i vol dir que la presència de diaques 
a la diòcesi va agafant un caire de 
normalitat.

També passa que estem en un lloc 
on ens coneixen, que la família som 
de la parròquia. Potser alguna vega-
da et demanen confessar i els has 
d’explicar quins sagraments pots fer 
o per què portes l’estola creuada. I 
també hi ha gent que quan vénen a 
la parròquia els fa gràcia que sigui 
un casat qui bateja el seu fill o qui 
beneeix el seu matrimoni. 

El diaconat és un experiment per 
veure què cal fer amb el celibat?

JAC: Jo no em veig com un expe-
riment. Però també és una manera 
que s’hi fixin.

JMG:  Que es fixin en un ministre 
ordenat que està encarnat en els 
problemes de la vida familiar i quo-
tidiana i que, a més, està dedicat a 
un ministeri. Una persona que passa 
pels problemes que passa un pare de 
família o un treballador. Això és un 
bagatge molt important que s’hauria 
de considerar si es planteja la possi-
bilitat que els preveres puguin portar 
una vida de casat i que això no sigui 
un impediment per al ministeri.

AO: Sobretot aquí cal veure 
l’enriquiment que suposa per a 

l’Església que hi hagi ministres 

JoSEP MARIA GóMEz DEL PERUGIAAURELI oRTÍN

Una resposta a ser servidors

Quan es va casar el 1969, 
“ja n’havíem parlat amb 

la meva dona, encara que 
era una cosa que no sabíem 
ni què era”. Els dos es van 
implicar en els primers grups 
que van començar a preparar 
la restauració del diaconat a 
Catalunya i, finalment, va ser 
un dels cridats pel cardenal 
Narcís Jubany dins del primer 
grup de candidats a ser 
ordenats que hi va haver a 
Barcelona.  

Casat i amb quatre fills, va 
ser ordenat el 1981, quan 
encara no havia complert 
els 40 anys. Va ser adscrit 
a la parròquia del seu barri, 
Sant Francesc de Sales, a 
l’Eixample de Barcelona. Però 
sense deixar la seva feina 
de professor a l’escola Santa 
Anna, aviat va tenir altres 
encàrrecs pastorals. Primer 
a la Delegació de Catequesi; 
a partir del 1989, i durant 
27 anys, com a vicesecretari 

de la Conferència Episcopal 
Tarraconense; i després 
com a director del Gabinet 
d’Informació de l’Església a 
Catalunya. Els darrers anys 
també ha estat col·laborant 
a la Secretaria particular de 
l’arquebisbe de Barcelona 
i, des que es va jubilar 
laboralment el 2013, està 
adscrit a la Basílica de la 
Mare de Déu de la Mercè. 
Ell i la seva dona, Montserrat 
Martínez, són dues de les 

persones que més han seguit 
tot el procés de recepció 
del diaconat a Catalunya, 
Espanya i arreu del món.  
El 2006, ella va publicar un 
llibre sobre la relació entre  
el sagrament del Matrimoni  
i l’orde, Matrimoni i diaconat 
en l’Església de comunió 
(FTC). Ell acaba de publicar 
l’estudi La renovació  
del diaconat permanent en 
el 50 aniversari del Concili 
Vaticà II (CPL). 

Aureli Ortín
Diaca de Barcelona. Professor jubilat. Casat i té quatre fills
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això no vol dir que un diaca no pugui 
estar dedicat plenament a l’Església, 
però mentre jo pugui treballar no 
vull ser una càrrega per l’Església.  

JAC: És que quan el Concili resta-
bleix el diaconat permanent, pensa 
en aquest tipus de diaca encarnat en 
el món. Sí que hi ha moments que has 
de limitar on arribes. Primer estic ca-
sat, i això vol dir que algun moment 
has de dir a la parròquia que durant 
una temporada no podran comptar 
tant amb tu. Però també hi ha mo-
ments que es poden donar situacions 
a l’arxiprestat que necessiten més de 
mi del que és habitual. Es tracta de 
parlar-ne. No s’ha d’oblidar mai que, 
quan un diaca està donant la cara en 
una comunitat, hi ha algú que t’està 
cobrint a casa i que t’està facilitant 
que puguis estar allà.  

També hi ha sequera vocacional al 
diaconat?

AO: Més que sequera vocacional, 
cal veure que tampoc no és fàcil 
assumir un compromís de per vida 
amb l’Església quan estàs casat. Per 
exemple, s’ha de seguir una prepa-
ració teològica que hauria de ser 
pràcticament la que té un prevere, 
perquè fem funcions que també fan 
els capellans.  

JMG: Tot i això, a la província de 
Barcelona tenim uns vint candidats 
preparant-se, que és un nombre 
significatiu. Vol dir que el diaconat 
desperta inquietuds, sobretot veient 
la sequera vocacional que patim a 
Europa.  

Els diaques s’utilitzen per tapar fo-
rats on no arriben els capellans?

AO: El que acaba sent el diaconat 
a cada diòcesi depèn molt del bisbe. 
En aquest sentit, a Barcelona el car-
denal Narcís Jubany volia els diaques 
adscrits a la seva parròquia per viure 
el servei litúrgic, però també ens do-
nava missions que anaven més enllà 
de l’àmbit parroquial. Ja el 1983 hi va 
haver un delegat episcopal diaca per 
a l’Apostolat del Mar. Ara pot haver-
hi més necessitats a les parròquies, 
però el ministeri ordenat no està 
pensat perquè ens substituïm els 

es va ordenar fa un any i mig, el 2012, 
amb 52 anys. Explica que hi van confluir 

almenys dos factors. El cardenal Narcís 
Jubany no ho sabrà mai, però “va fer una 
carta pastoral als joves sobre la vocació 
que em va deixar algunes preguntes 
en l’aire mentre festejava amb la meva 
dona. Les preguntes van quedar allà, mal 
contestades”. L’altre factor és que el seu 
sogre també és diaca.  
Sempre s’ha mogut en ambients de 
moviments (JoBAC, JoC i ara a l’ACo) i en 
l’àmbit de la parròquia de Sant Maria al 
barri de les Torres de Rubí. A la mateixa 
població és professor de Matemàtiques a 
l’IES Duc de Montblanc des de fa 27 anys.
I “el cuquet aquest del servei a l’Església 
estava per allà”. Ara fa set anys, amb els 
fills una mica crescuts, s’ho va plantejar de 
nou amb la dona, i per provar va començar 
els estudis a l’ISCREB virtual. “T’adones 
que fa falta gent que s’arremangui a 
l’Església. Les comunitats podem anar 
pregant perquè surtin capellans o ministres, 
però no sortiran d’altres llocs que de la 
mateixa gent de la comunitat. Per tant, ens 
hem de fer la pregunta: Puc fer jo aquest 
servei?”. Va ser un plantejament conjunt, 
“perquè en aquest tipus de ministeri hi ha 
un plural, i si la parella no ho comparteix no 
hi ha res a fer”.

JOsep AntOn CluA
Diaca de Terrassa. Professor. 
Casat i té tres fills.

casats. Hi ha una fecundació mútua 
entre el sagrament del Matrimoni i 
el sagrament de l’Orde, que redimen-
siona el matrimoni i ofereix noves 
oportunitats a l’Església. 

Hi ha algun motiu que expliqui per 
què a Catalunya hi ha més diaques 
que en altres llocs?  

AO: Doncs perquè a Catalunya els 
deu bisbats ja han portat a terme la 
restauració del diaconat i hi ha altres 
províncies eclesiàstiques que estan a 
les beceroles. Els bisbes que no han 
tingut por d’anar aplicant el Vaticà II 
han tirat endavant, encara que no ho 
veiessin del tot clar. És una qüestió 
de fidelitat a l’Esperit del Déu que 
en un Concili ha fet que l’Església 
hagi obert aquests camins.

És viable portar una família, treballar 
i exercir un ministeri pastoral?

JAC: La meva feina és ser professor 
en un institut, he d’estar pels fills 
o ara pels pares que es fan grans. 
Això és inviable si vivim la vida com 
a compartiments estancs. Però, per 
exemple, a l’institut els meus alum-
nes saben que sóc diaca. I encara que 
no faig classe de Religió, almenys 
un cop l’any a la meva classe he 
d’explicar què és un diaca. Perquè 
m’hauran vist revestit al bateig de 
la cosina, a l’enterrament de l’àvia o 
a la processó de Corpus. Fa 27 anys 
que faig classes a Rubí i em coneix 
molta gent. I si el ministeri de diaca 
el portes dins, el portes en tots els 
moments de la teva vida.  

No seria més lògic que els diaques es 
dediquessin laboralment a l’Església?

JAC: No. L’Església perdria una ri-
quesa. Som una mena d’empelt del 
clergat en el món. El fet de compartir 
la vida laboral, la familiar, és una ri-
quesa que l’Església no es pot perdre. 

JMG: És una qüestió d’equilibri. 
També hem de cuidar l’espiritualitat. 
Seguir la litúrgia de les hores et dóna 
la riquesa de la Paraula de Déu i la 
capacitat de discerniment. Però, al-
hora, quan surts a mig matí de la fei-
na per fer un cafè amb els companys 
també és un moment important. I 

taula rodona
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la de tenir una funció específica dins 
d’una comunitat. 

JAC: Les necessitats són les que 
són, però hauríem d’anar cap aquí. 
Ser dinamitzadors d’àmbits concrets 
de les comunitats. Sobretot hauríem 
de donar alguna cosa més que ser-

veixi per anar una mica més enllà de 
la rutina, per fer un pas endavant.  

Teniu un sentiment fort com a 
col·lectiu?

JMG: La voluntat és d’anar tots 
junts. També és molt important que, 
dins de l’estructura de les diòcesis, 
hi hagi un lloc que aculli els diaques, 
que no siguin un bolet. Que contem-
pli la seva vida familiar, que cuidi 
l’espiritualitat, la formació perma-
nent, l’acompanyament, que el diaca 
no se senti sol. La Lumen gentium i 
els documents posteriors ja diuen 
les coses que ha de fer un diaca per-
manent, però quan ho has de situar 
en una realitat geogràfica i en una 
organització humana, tenim buits.  

Què queda per fer?
JAC: Fer veure la normalitat del 

diaconat permanent dins l’Església. 
És un fet històric veritablement nou. 
El ministeri ordenat són tres graus, i 
és un regal que el diaconat pugui ser 
un grau permanent i estable en les 
comunitats. Laics, diaques, preveres 
i bisbe, tots l’hem de viure sense por 
de treballar plegats. I per això hem 
de perdre les pors i les reticències 
que puguin quedar.

inquiet per estar sempre 
formant-se, finalment va 

creure que havia arribat 
el moment d’estudiar 
a les tardes a l’Institut 
de Teologia. “I estudiar 
Teologia va ser el moment 
d’interrogar-me amb més 
profunditat i em va anar 
portant a aquesta vocació. Va 
venir amb molta naturalitat. 
Les respostes davant del 

misteri no les acabes de tenir, 
perquè per això és misteri, 
però saps fer-te les preguntes 
si hi aprofundeixes”. Així, 
el 1996, amb poc més de 40 
anys, casat i amb un fill, va 
ser ordenat diaca.  
Ja tenia una vida activa a 
la parròquia de la Mare de 
Déu dels Dolors al barri de 
Sants de Barcelona i amb la 
pastoral penitenciària, dos 

àmbits als quals va continuar 
dedicat com a diaca.  
I, més endavant, també a  
la parròquia de Sant Medir.  
Una dedicació combinada 
amb la vida laboral a la part 
tècnica d’explotació i de 
seguretat dels Ferrocarrils  
de la Generalitat. 
El 2002 es va traslladar a 
viure al Baix Llobregat i 
allà es va quedar incardinat 

després de la divisió de la 
diòcesi. L’any passat va ser 
escollit primer delegat de la 
nova Delegació Diocesana 
per al Diaconat Permanent 
de Sant Feliu de Llobregat. 
És el primer bisbat d’Espanya 
on es crea una delegació 
per atendre els diaques. 
Vidu, està esperant jubilar-
se i dedicar-se encara més 
plenament a aquest ministeri.

JOsep MAriA GóMez del peruGiA
Diaca de Sant Feliu de Llobregat. Tècnic de transport. Vidu i té un fill

uns als altres, sinó perquè cadascú 
faci el que toca.  

JMG: És lògic que es tapin forats 
si no hi ha capellans; abans que 
deixar-ho sense ningú… Però la fun-
ció del diaca és més de dinamitzador 
i d’ajudar les comunitats, que no pas 

Moment de la conversa a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona



el 8 de novembre de 1980, el car-
denal Narcís Jubany va ordenar 
el primer diaca permanent de 

Catalunya i de tot l’Estat a la parròquia 
de Santa Maria de Badalona. Va ser 
Lluís Nadal, aparellador, casat i pare 
de quatre fills. Havien passat “només” 
quinze anys des que el Concili Vaticà 
II va aprovar la renovació del diaco-
nat permanent. Però encara caldria 
esperar el 2010, trenta anys més tard, 
perquè a Catalunya totes les diòcesis 
en tinguessin.  

Aquesta és una de les dades que 
recull Aureli Ortín en el llibre La re-
novació del ministeri diaconal en el 50 
aniversari del Concili Vaticà II, editat 
pel CPL. Les dades i la reflexió del 
llibre permeten fer una panoràmica 
de com s’ha anat consolidant aquesta 
nova forma del ministeri ordenat. De 
fet, Catalunya, amb aquesta cronolo-
gia i 117 diaques actualment, és una 
de les zones on el diaconat permanent 
ha tingut una implantació més àmplia. 
Al costat de 1.700 capellans (inclosos 
els religiosos), els diaques s’acosten 
ja al 7 % dels ministres ordenats de 
Catalunya. A la resta d’Espanya no-
més les províncies eclesiàstiques de 
Madrid, Andalusia i València tenen 
un nombre significatiu de diaques. 

D’altra banda, en tot el món hi ha 
42.000 diaques, una xifra en creixe-
ment sostingut. Però la seva presència 
no arriba a la meitat de les diòcesis 
del món. A més, es concentren a 
Occident: pràcticament tots els dia-
ques estan a les diòcesis d’Europa 
i d’Amèrica, ja que la resta de con-
tinents tenen poc més del 2% dels 

diaques que hi ha al món. Als països 
del sud és una proposta que no ha 
acabat d’arrelar i sovint s’ha optat 
per potenciar ministeris eclesials 
no ordenats, com els catequistes o 
els laics en missió pastoral. Aquest 
panorama és una mostra de com la 
implantació del diaconat permanent 
ha estat diversa i dispersa. És una 
realitat, però encara hi ha camí per 
recórrer. 

Precisament va ser a Europa on 
per primera vegada es va començar 

a parlar de la renovació del diaconat. 
Una reflexió que els anys 20 i 30 
del segle XX parteix principalment 
de sectors implicats en les Càritas 
de França i d’Alemanya, i es vincula 
amb el servei. Després, la II Gue-
rra Mundial també reobre el debat 
per l’experiència en els camps de 
concentració o de refugiats sense 
poder comptar amb l’assistència de 
cap sacerdot. Pius XII en parla “com 
una idea, que, almenys per ara, no 
es troba encara madura”. Finalment, 

El diaconat permanent encara té molt camí per recórrer
J. LL. B.

informe
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Sessions de preparació al diaconat permanent de Barcelona



El diaconat permanent encara té molt camí per recórrer
Càritas Internationalis fa una peti-
ció al Concili Vaticà II de renovació 
del diaconat, i el 1961 Karl Rahner 
coordina una obra d’experts teòlegs, 
historiadors i pastoralistes que mar-
carà el debat. 

un fruit conciliar
Amb l’aprovació de la Lumen gen-

tium, el 1964, es fa efectiva la reno-
vació del diaconat. Renovació, que 
no restauració, perquè el diaconat ja 
apareix als Fets dels Apòstols (Fets 6, 
1-6) quan s’imposen les mans a sant 
Esteve, el primer diaca. I aquest mi-
nisteri sempre ha existit a l’Església 
llatina, encara que a partir del segle 
XIII es va començar a utilitzar no-
més com un pas previ a l’ordenació 
sacerdotal. 

Una àmplia majoria del Vaticà II va 
aprovar que es puguin ordenar dia-
ques “no pas amb vista al sacerdoci, 
sinó amb vista al ministeri”, és a dir, 
al servei que faran. I que puguin ser 
homes casats. En canvi, no prospera 
que puguin ser també solters si no es 
comprometen a mantenir el celibat. 
Alhora, es dóna llibertat a les con-
ferències episcopals per aprovar o no 
aquest ministeri al seu territori. Això 
pot explicar que la seva implantació 
sigui tan diversa. 

Posteriors documents han desen-
volupat la disciplina d’aquest mi-
nisteri ordenat que permet a homes 
casats batejar, presidir casaments i 
funerals, distribuir la comunió i al-
tres sagraments, proclamar l’evangeli 
i assistir capellans i bisbes a l’altar. 
És a dir, es reserva als capellans la 

consagració, la confessió i la unció 
dels malats. A més dels serveis pas-
torals que fan, en les celebracions als 
diaques se’ls distingeix per l’estola 
creuada i són els encarregats de 
proclamar l’evangeli, assistir el ce-
lebrant que presideix, i convidar al 
ritus de la pau i al comiat. 

D’altra banda, es preveu que, si 
el diaca està casat, la dona ha de 
donar la conformitat per escrit a 
l’ordenació. Els vidus, una vegada 
ordenats, no es poden tornar a casar. 

La realitat familiar també és una 
situació que ha de tenir present  
el bisbe a l’hora d’encarregar-los 
missions pastorals. No els pot obli-
gar a canviar de residència i ha de 
tenir en compte l’edat, els estudis o 
la dedicació professional. De fet, el 
90% dels diaques permanents que 
hi ha al món són casats. En canvi, 
és un ministeri que s’ha estès poc 
entre la Vida Consagrada masculina. 

Així, el primer diaca permanent 
va ser ordenat a la diòcesi alemanya 
de Colònia el 28 d’abril de 1968, 
només tres anys després del Concili. 
Al nostre país, el màxim promotor 
de la renovació diaconal va ser el 
cardenal Narcís Jubany, que també 
havia participat en el Concili. Per 
això, quan sota el seu impuls la Con-
ferència Episcopal Espanyola aprova 
la restauració del diaconat, només 
triga dos anys a ordenar el primer 
diaca a Barcelona. L’aleshores ca-
pellà Pere Tena i Joan Oriol són dos 
dels principals col·laboradors de 
Jubany en aquest procés.

Lleida, Tarragona i Urgell són les 
diòcesis que comencen a ordenar 
diaques durant els 80. Però quan 
se celebra el Concili Provincial de 
1995, la meitat dels bisbats catalans 
encara no en tenen. En algunes diò-
cesis, i en alguns casos entre el cler-
gat, no es veu encara prou clar. Així, 
Solsona i Girona no fan la primera 
ordenació fins al 2008 i el 2010: fa 
quatre dies, tot i que a Girona ara 
ja tenen nou diaques. A les noves 
diòcesis de Terrassa i Sant Feliu, a 
més dels diaques que ja hi havia, 
s’ha continuat fent ordenacions. De 
fet, una de les poques estructures 
conjuntes que s’han mantingut entre 
les tres diòcesis de l’antic Arquebis-
bat de Barcelona és la Comissió per 
al Diaconat Permanent que presideix 
el capellà Josep Serra. La formació 
dels candidats és una de les tasques 
que es fa conjuntament. I tot i que 
alguns bisbats tenen organismes 
de coordinació dels diaques, Sant 
Feliu ha estat la primera diòcesi a 
crear una Delegació Diocesana per 
al Diaconat Permanent. 

Ordenació 
diaconal 
a Girona

Festivitat de Sant Fructuós  
de 2013 de la provincia eclesiàstica 
de Barcelona

diòCesi  Any priMerA nOMbre
 OrdenACió diAQues

Barcelona 1980 42
Lleida  1984 4
Tarragona 1986 8
Urgell  1987 2
Vic  1991 12
Tortosa  2002 5
Sant Feliu 2007 18
Terrassa 2008 12
Solsona  2008 5
Girona 2010 9
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a l’Església hi ha una llarga tradició 
de no tenir en compte que els pares 
de família han de mantenir els fills.

Montse Roset explica que coneix 
dones que no s’impliquen tant en 
la preparació i que “les dones dels 
diaques no estan obligades a seguir 

els passos del seu home si no vo-
len”. Però ella sí, encara que no tingui 
vocació al ministeri: “Hi ha un bon 
grapat de matrimonis que parlen en 
plural quan es refereixen al diaconat, 
perquè entenen que són una sola carn 
i que la dona també participa, en 
certa manera, d’aquest ministeri”. 
També diu que està aprofitant molt 
el procés de preparació. A més de la 
formació teològica i l’acompanyament 
personal que rep l’Ignasi, a Barcelona 
les famílies dels candidats participen 
en una reunió un dissabte al mes. 
“En trec coses bones per a mi”, diu. 

Una cosa que li sap greu és “veure 
que els agraïments i les felicitacions 
són per a l’home, mentre que a la 
dona ningú no la felicita mai per ha-
ver fregat els banys al vespre quan 
el marit estava preparant la prèdica 
d’un baptisme”. 

Però està convençuda que “és una 
sort tenir un marit amb vocació cle-
rical”. Fins i tot “a efectes pràctics”, 
perquè “és molt còmode tenir una 
persona cultivada en aquest sentit a 
la casa”. “L’Ignasi, amb la seva habi-
litat i la seva vocació, ens ajuda a in-
cloure el Senyor en les nostres vides 
diàries”, conclou. Perquè creu que 
“caminem amb la llum de l’Esperit 
Sant i sabem que Ell passa per sobre 
dels problemes i és capaç de transfor-
mar les limitacions en oportunitats”.

Dones compromeses

testimoni

normalment, el camí cap al 
diaconat permanent comença 
quan els fills ja són una mica 

grans i no angoixen tant els proble-
mes logístics i d’horaris familiars. No 
és el cas de l’Ignasi Miranda, perio-
dista a Ràdio Estel, coordinador de La 
Missa de La 2 i presentador del pro-
grama El mirall de l’Església a COPE 
Catalunya. Periodista d’Església, s’ho 
va començar a plantejar seriosament 
quan el seu fill petit tenia un any. Ara 
ja fa tres anys que es prepara.  

“No em va sorprendre”, diu la seva 
dona, Montse Roset. “Ara que falten 
vocacions… A tu que parlar se’t dóna 
tan bé… Tu que has escrit aquests 
llibres de pregària…”, explica que 
havia sentit que li deien més d’una 
vegada. 

Quan es va plantejar el tema fa qua-
tre anys, la Montse anava pensant el 
que és més habitual. Que com a laic 
l’Ignasi ja podia fer tot el que feia i 
que, de fet, ell ja es dedicava com-
pletament a l’Església. I que ja hi ha 
els capellans per fer aquesta feina.

Aquell estiu ho van estar parlant, 
reflexionat i pregant. “La decisió final 
té un puntet en el qual és difícil de 
raonar: és la crida del Senyor. És la 
vocació al ministeri ordenat, malgrat 
que ets un home casat, alhora que 
és la vocació de la dona, que també 
se sent cridada a animar i ajudar la 
voluntat del seu home”. Explica que 
també els interpel·lava “la necessi-
tat de persones compromeses amb 
l’Església”. I va ser un sí. 

Però amb tres nens a casa i llicen-
ciada a ESADE, la Montse no deixa de 
pensar en la dimensió més pràctica. 
Ella també té feina tirant endavant 5 
Talents, un projecte de servei i gestió 
per a institucions eclesials que és 
la seva vida professional. “Has de 
pensar que el diaconat es concre-
ta en hores, en vespres, en caps de 
setmana. I a més la jornada laboral 
de dilluns a divendres”, un fet que 
afecta la vida familiar. També insis-
teix en el tema econòmic. “Potser és 
perquè se’m nota ESADE”, diu, però 
no veu clar que als diaques no se’ls 
alliberi per a la seva feina. Certament, 

J. LL. B
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Montse Roset i Ignasi Miranda, 
actualment en preparació pel diaconat


