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Tortosa celebra un any més la festa de la Mare de Déu de la Cinta. Són dies d'alegria i de gratitud pel 
regal que la Mare de Déu va fer a la ciutat en deixar a la catedral el cíngol com a gest d'amor a tots els 
tortosins.  

L'única relació que jo havia tingut amb Tortosa abans del meu nomenament com a bisbe vostre va ser 
precisament en ocasió de la novena en honor de la Mare de Déu de l'any 1998. Encara conservo la carta 
en què el llavors degà del Capítol Catedralici, Manuel García Sancho, m'invitava a predicar durant cinc 
dies. També guardo el fullet de la novena de la nostra patrona que em va enviar perquè coneguera la 
devoció a la Mare de Déu de la Cinta i em poguera preparar la predicació.  

La celebració d'enguany té un caràcter singular: fa 150 anys la Mare de Déu de la Cinta va ser 
declarada patrona de Tortosa d'una manera oficial. L'Església va reconèixer la devoció dels tortosins a la 
Mare de Déu. També serà una celebració molt especial per a mi, ja que després de quinze anys 
participaré per primera vegada com a bisbe de la diòcesi en aquestes festes. Les espero amb il·lusió i 
amb el desig que siguen una ocasió perquè manifestem una vegada més el nostre afecte a la Mare de 
Déu, per a cantar "a nostra Cinta himnes d'amor".  

Pel que vaig coneixent de Tortosa, veig que aprecieu i voleu cuidar el ric patrimoni de la vostra història 
i de les vostres tradicions. Açò és molt important, perquè el que els pobles són en el present s'entén si en 
mirem el passat. Entre les tradicions que han configurat la vostra història i el mode de viure la vostra fe, 
ocupa un lloc fonamental la devoció a la Mare de Déu de la Cinta. No oblidaré el moment en què, al final 
de l'eucaristia d'inici del meu ministeri episcopal entre vosaltres, vaig venerar la relíquia mentre es 
cantava l'himne de Joan Moreira i Ramos que acaba amb eixa exclamació tan volguda per tots: "Crideu 
sempre, a veu plena, nostra Cinta, sobre tot!".  

Al llarg dels segles heu aconseguit que unes generacions hagen anat transmetent a les següents 
l'amor a la Mare de Déu. Per als cristians açò és més que un element cultural: amb aquesta tradició la fe 
s'ha mantingut viva entre vosaltres. Ací descobrim com Maria, amb la seua presència i amb la seua 
proximitat, acompanya el caminar de l'Església i, a la seua manera, des del silenci, ajuda a 
l'evangelització.  

Celebrem la festa de la Mare de Déu de la Cinta de l'any de la fe. Que ella continue acompanyant el 
camí de fe dels tortosins i de les tortosines. Que per la seua protecció es mantinga sempre viva la fe 
entre nosaltres i que tots, especialment els que pateixen per soledat, malaltia, falta de treball o qualsevol 
altra circumstància, experimenten la seua protecció i se senten emparats per Ella.  

Bones festes!  


