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Meditacions centrades en l’audició musical de Les sept paroles
du Christ de Théodore Dubois, a la catedral de Menorca

LES SET PARAULES DE CRIST
Meditacions
Sebastià Taltavull Anglada
Il·lustracions de Josep Rom

Per què la creu de Jesús és escàndol i absurd per a uns i
força i saviesa per a uns altres? Estem davant d’un misteri i
només podem accedir-hi des de la fe en Aquell qui ha estat
crucificat, Jesús.
Les «set paraules» de Jesús a la creu són els crits d’una
humanitat que gemega i viu el drama de la injustícia i
l’abandó. Són les innombrables paraules dels qui demanen
i no són escoltats, dels qui clamen i són injustament
agredits.
........................................................................

«Com que cadascú té la seva pròpia
manera de pregar, em vaig concentrar en
la realització de petits dibuixos amb una
llibreta i un rotulador blau. Petites icones
nascudes de la pregària.»
Josep Rom, il·lustrador

Sebastià Taltavull Anglada, nascut
a Ciutadella de Menorca (1948), és
llicenciat en Teologia i bisbe auxiliar
de Barcelona. Ha exercit nombrosos
serveis i càrrecs dins l’Església; entre
altres coses, ha estat vicari general de
Menorca, rector del Santuari de la
Verge de Monte Toro i director de la
Casa d’Espiritualitat, rector del
Seminari, delegat de Joventut, de
Catequesi i de Mitjans de Comunicació Social, rector de la
Catedral i de diverses parròquies, consiliari del Centre
Catequístic Sant Miquel, d’escoltisme, de grups de joves i
de matrimonis...
Actualment és director del Secretariat de la Comissió
Episcopal de Pastoral i membre del Consell Assessor de
Catequesi de la Conferència Episcopal Espanyola.
El març de 2009 va ser ordenat bisbe a la catedral de
Barcelona.
Ha publicats diversos llibres, sobretot sobre qüestions de
pastoral, catequesi, família, joventut, espiritualitat i
doctrina social de l’Església. A Editorial Claret ha publicat
Arrelats vora l’aigua (2001) i Agafats de la mà (2007).
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