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Beatificació de la venerable Anna Maria Janer Anglarill, fundadora de 
l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell 

 
El Prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, Cardenal Angelo Amato, 
presidirà la cerimònia en representació del Sant Pare Benet XVI 
 

El pròxim dissabte dia 8 d’octubre de 
2011, a les 11 h, tindrà lloc, a la Seu 
d’Urgell, l’Eucaristia de beatificació 
de la Venerable Serventa de Déu 
Anna Maria Janer Anglarill (1800-
1885), fundadora de la Congregació 
de l’Institut de Germanes de la 
Sagrada Família d’Urgell.  
L’Eucaristia serà presidida pel 
Prefecte de la Congregació per a les 
Causes dels Sants, Cardenal Angelo 
Amato, en representació del Sant 
Pare Benet XVI, i concelebrada per 
l’Arquebisbe-Bisbe d’Urgell, Mons. 
Joan-Enric Vives, pels altres 
Arquebisbes i Bisbes de les diòcesis 

catalanes, per l’abat de Montserrat, altres prelats espanyols i dos-cents preveres.  
 
La Mare Janer esdevindrà així la primera fundadora catalana beatificada en territori de la 
Diòcesi d'Urgell, a més de ser la primera dona a ser beatificada en terres catalanes des de fa 
molts segles. El dia assignat per a la seva festa litúrgica és l’11 de gener.  
 
Unes 4.000 persones, procedents dels onze països on és present l’Institut de Germanes de la 
Sagrada Família d'Urgell, arribaran a la Seu d’Urgell al llarg del divendres 7 d’octubre. A partir 
de les quatre de la tarda hi haurà obert un punt d'acollida per als pelegrins a la sala Sant 
Domènec, i a les set començarà un “festival d’acollida”, pensat com una mostra representativa 
dels 11 països del món on actualment és present l’Institut. A les nou del vespre hi haurà un 
sopar popular i, una hora més tard, començarà la vetlla de pregària a la Catedral de Santa 
Maria d’Urgell, en la qual és previst el testimoni del Dr. Antoni Vives, que va conèixer 
personalment la senyora Ana Padrós, el guariment de la qual, inexplicable a la llum dels 
coneixements mèdics, ha estat reconegut com a miracle per a la beatificació de la Mare Janer. 
 
El dissabte 8, després de la cerimònia de beatificació, hi ha previst un cercavila i audició de 
sardanes cap a la una de la tarda, i un dinar de germanor que donarà pas, cap a les cinc de la 
tarda, a l’espectacle musical “Sigamos en camino”. El diumenge 9 d’octubre hi haurà una 
Eucaristia d’acció de gràcies a Cervera (localitat natal de la Mare Janer), presidida per Mons. 
Novell, Bisbe de Solsona, en el transcurs de la qual professaran cinc novícies en la 
Congregació. Finalment, el dilluns 10 d’octubre hi haurà una altra celebració eucarística 
d’acció de gràcies a Talarn (on la Mare Anna Maria Janer va morir l’any 1885), presidida per 
l’Arquebisbe-Bisbe d’Urgell. 
 

Barcelona, 4 d’octubre de 2011 

GABINET D’INFORMACIÓ DE L’ESGLÉSIA A CATALUNYA 
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Mons. Joan-Enric Vives: “El carisma d’Anna Maria Janer” 
 

S’acosta la beatificació de la Mare Anna M. Janer i Anglarill (1800-
1885), que omple de joia la família “janeriana” que en segueix les 
petjades, la nostra Diòcesi d’Urgell que la té com a filla ben il·lustre i 
l’Església sencera. Dissabte que ve, el delegat del Sant Pare 
reconeixerà la santedat i exemplaritat de la vida d’aquesta religiosa 
fundadora de l’Institut de la Sagrada Família d’Urgell, i la proposarà 
com un full de ruta lluminós de seguiment del Crist. 

Durant tota la seva vida, el seu lema de seguiment de Jesucrist fou: 
“Estimar-te i servir-te sempre i en tot”. Amb aquestes paraules 
expressava clarament que la seva vida estava completament orientada 
cap a Déu, i per amor d’Ell, envers el servei concret i generós dels 
germans necessitats, en qualsevol lloc i circumstància. La seva acció i 
el seu compromís estigueren plenament arrelats en l’amor de Déu i floriren amb abundància 
envers els germans, i per això també avui la figura d’aquesta religiosa catalana del segle XIX 
ens interpel·la i esperona a tots nosaltres, homes i dones del segle XXI, immergits en l’era 
digital. Perquè l’amor rebut i donat no és només un llenguatge que traspassa les fronteres de 
l’espai i del temps, sinó que sobretot és un do que ve de Déu i que ens condueix cap a Ell, i 
per això és etern. 

La Mare Janer va experimentar íntimament Déu com a font de l’amor a través de la 
contemplació i del seguiment de la persona de Jesucrist. Com Ell, que «no ha vingut a ser 
servit, sinó a servir i a donar la vida en rescat per tothom» (Mc 10,45), la nova beata escollí el 
camí del servei humil i silenciós al proïsme per donar testimoni de la proximitat amorosa de 
Déu. En els infants, els malalts i els més necessitats, hi descobrí una presència especial del 
Fill de Déu encarnat, i s’abocà al seu servei perquè havia entès que, si es donava als pobres i 
als més petits, com Jesús va fer, Déu es donaria totalment a ella i faria a fons l’experiència de 
ser filla de Déu. 

Anna Maria Janer se sabia estimada per Déu i volia estimar-lo. I coneixia el manament rebut 
de Jesús: «Qui estima Déu, també ha d’estimar el seu germà» (1Jn 4,21). La seva 
consagració a Déu com a esposa de Crist es materialitzà visiblement en la seva generosa 
entrega als germans des dels vots religiosos de castedat, pobresa i obediència. Les 
Constitucions de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell descriuen la seva radicalitat 
evangèlica amb aquestes paraules: «Jesucrist és per a Anna Maria Janer l’ideal suprem de la 
seva vida i la raó de la seva donació als altres. La seva caritat, feta servei als necessitats, 
veient en ells la imatge de Jesucrist, és signe autèntic del seu amor a Déu, que creix i 
s’enforteix per la recerca i el compliment de la voluntat divina» (Constitucions n. 4). 

En els difícils temps de les lluites entre liberals i tradicionalistes, de guerres carlines i 
revolucions a Catalunya i a tot Espanya, es prodigà envers tots sense distinció, fossin del 
bàndol que fossin: «Jo recullo tots els qui tenen necessitat i estan ferits», deia. I seguint 
l’exemple de sant Pau (cf. 1Co 9,22), exhortava les seves filles espirituals a fer-se «totes a 
tots com Jesucrist ens ho ensenya». 

La caritat cristiana, doncs, fou el centre vital de l’obra de servei impulsada per Anna Maria 
Janer. Una caritat tendra i maternal, sense escarafalls o grandiloqüències, que troba la 
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manera de fer sempre bé al pròxim, rehabilitant-lo i fent-lo lliure. Que la seva beatificació ens 
ajudi a tots nosaltres a revifar el nostre amor cap a als germans i cap a Déu! 

Diumenge, 2 d’octubre de 2011  
 

Unes 4.000 persones participaran en l’Eucaristia de beatificació de la Mare 
Anna Maria Janer a La Seu d'Urgell 

 

El Prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, Cardenal Angelo Amato, 
presidirà la cerimònia en representació del Sant Pare Benet XVI.  

Unes 4.000 persones procedents dels 11 països on és present l’Institut de Germanes de la 
Sagrada Família d’Urgell, es preveu que arribaran a la Seu d'Urgell al llarg del divendres 7 
d'octubre per participar aquella mateixa nit en la vetlla de pregària i l’endemà a l’Eucaristia de 
beatificació de la Venerable Serventa de Déu Anna Maria Janer Anglarill (1800-1885), 
fundadora de la congregació. La Mare Janer esdevindrà així la primera fundadora catalana 
beatificada en territori de la Diòcesi d'Urgell, a més de ser la primera dona en ser beatificada 
en terres catalanes des de fa molts segles. 

L’Eucaristia del 8 d’octubre serà presidida pel Prefecte de la Congregació per a les Causes 
dels Sants, Cardenal Angelo Amato, en representació del Sant Pare Benet XVI, i 
concelebrada per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, a més de la pràctica totalitat 
de Bisbes de les Diòcesis catalanes i de l’Abat de Montserrat, així com altres prelats de la 
resta del territori espanyol i també de Mèxic, Perú i Argentina, i 200 preveres. La celebració 
eucarística tindrà lloc en un envelat aixecat expressament per a l’ocasió al darrere de l’antic 

poliesportiu de la Seu, i amb unes 
dimensions prou grans com per 
acollir el gran nombre de fidels i 
autoritats que ja han confirmat la 
seva voluntat de ser-hi presents en 
un dia tan assenyalat per a l’Institut 
de Germanes de la Sagrada Família 
d’Urgell i per al conjunt de la Diòcesi 
d’Urgell. 

Els actes previstos al voltant de la 
beatificació de la Mare Janer han 
estat presentats aquest migdia a la 
Residència de la Sagrada Família 

d’Urgell en una roda de premsa en la qual han intervingut l’Arquebisbe Joan-Enric, la Rvdma. 
M. Gral de la Congregació, Gna. Irma Beretta; i la postuladora general de la causa de 
beatificació, Gna. Pilar Adín. Mons. Vives ha començat explicant el sentit de la beatificació de 
la Mare Janer, que a partir del 8 d’octubre vinent serà “intercessora i un model de vida 
cristiana” per als fidels, i ha avançat també que el dia assignat per a la seva festa litúrgica és 
l’11 de gener, en memòria de la data de la seva mort el 1885. Tot seguit, la Gna. Irma Beretta 
ha fet una breu semblança de la fundadora de la Congregació, tot destacant que, malgrat 
néixer amb el segle XIX, pel seu carisma i per la vigència del seu projecte de vida ben bé 
podria ser una dona d’avui dia, per la fermesa de les seves conviccions i per l’amor sincer 
vers l’ésser humà que ha deixat com a llegat a través de l’acció assistencial i educativa que 
les Germanes de la Sagrada Família d'Urgell han fet i fan allà on són presents. 
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Per últim, la Gna. Pilar Adín ha fet un ampli repàs 
de l’agenda d’actes programat del 7 al 10 d’octubre, 
en els quals col·laboraran uns 300 voluntaris 
d’arreu del territori espanyol per fer possible que tot 
surti com està previst. Així, el divendres dia 7, a 
partir de les quatre de la tarda hi haurà obert un 
punt d’acollida per als pelegrins a la sala Sant 
Domènec, i a les set començarà un “festival 
d’acollida”, pensat com una mostra representativa 
dels 11 països del món on actualment és present 
l’Institut. A les nou del vespre hi haurà un sopar 
popular i una hora més tard començarà la vetlla de 
pregària a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, en la 
qual és previst el testimoni del Dr. Antoni Vives, que 
va conèixer personalment la senyora Ana Padrós, 
el guariment de la qual, inexplicable a la llum dels 
coneixements mèdics, ha estat reconegut com a 
miracle per a la beatificació de la M. Janer. 

L’endemà, a més de la cerimònia de beatificació, 
que anirà precedida d’una processó que sortirà de 
la Catedral a dos quarts d’onze del matí, hi ha 
previst un cercavila i audició de sardanes cap a la 
una de la tarda, i un dinar de germanor que donarà 
pas, cap a les cinc de la tarda a l’espectacle 
musical “Sigamos en camino”. Diumenge 9 
d'octubre hi haurà una Eucaristia d'acció de gràcies 
a Cervera (localitat natal de la M. Janer), presidida 
per Mons. Novell, Bisbe de Solsona, i en el 
transcurs de la qual professaran cinc novícies en la 
Congregació. Finalment, dilluns 10 d’octubre hi 
haurà una altra celebració d’acció de gràcies a Talarn (on la M. Anna Maria Janer va morir el 
1885), presidida per l’Arquebisbe d’Urgell. 

29 de setembre de 2011 18:35 Delegació MCS – Bisbat d’Urgell 
 

Una santa en els camps de batalla 
 

El proper dissabte, a la catedral de la Seu d’Urgell, el cardenal Angelo Amato, en 
representació del Papa Benet XVI, presidirà la beatificació de la mare Anna Maria Janer 
Anglarill (Cervera 1800 - Talarn 1885), fundadora de l’Institut de Germanes de la Sagrada 
Família d’Urgell. Serà la tercera vegada en els temps moderns que es viurà a Catalunya una 
cerimònia de beatificació. Van ser les anteriors les del doctor Josep Samsó, a la basílica de 
Santa Maria de Mataró, i el P. Josep Tous i Soler, a la basílica de Santa Maria del Mar de 
Barcelona. 

La vida de la mare Anna Maria Janer és un gran testimoni de l’amor cristià i de la caritat 
expressada en obres. Als 18 anys va entrar a formar part de la Germandat de Caritat de 
l’Hospital de Castelltort de Cervera. Les germanes tenien cura dels malalts i pobres de 
l’hospital i feien classes i catecisme al Reial Col·legi d’educands de la mateixa ciutat. 

Programa de la beatificació 
 
DIVENDRES 7 D’OCTUBRE  
la Seu d’Urgell 
• Acollida dels pelegrins 
• Festival d’acollida 
• Sopar «popular» 
• Vetlla de pregària 
 
DISSABTE 8 D’OCTUBRE  
la Seu d’Urgell 
• Cerimònia de beatificació 
• Dinar de germanor 
• Musical 
 
DIUMENGE 9 D’OCTUBRE  
Cervera 
• Missa d’acció de gràcies 
• Quadres plàstics 
• Acte institucional 
• Dinar de germanor 
• Visita lliure als indrets janerians 
de la ciutat 
 
DILLUNS 10 D’OCTUBRE  
Talarn 
• Eucaristia 
• Visita a la casa on va morir Anna 
Maria Janer 
• Dinar de germanor 
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En 1833 va esclatar la primera guerra carlina i l’Hospital de Castelltort es va convertir en 
hospital militar. El 1836 la junta de l’hospital va expulsar les germanes. Després de la batalla 
de Gra, Anna Maria Janer va partir cap a Solsona per posar-se a disposició de la diòcesi. La 
seva arribada va coincidir amb la de Carles de Borbó, que li va demanar que coordinés els 
hospitals de la zona carlista. I així, amb les seves germanes de religió, es va fer càrrec dels 
hospitals de campanya de Solsona, Berga, La Vall d’Ora i La Boixadera. 

Les tres guerres carlines del segle XIX, que ella va viure, van ser una gran prova en la seva 
vida. Acabada la primera guerra carlina, ella i tres germanes van ser capturades i van haver 
de exiliar-se a l’hospital de Sant Josep de La Grave, a Tolosa. Però quan el 1844 retorna al 
país, de nou la trobem a l’hospital de Cervera. Diu molt del seu heroisme cristià el fet que els 
combatents d’ambdós bàndols la reconeguessin com la Mare. 

El 1859 va acceptar la petició del bisbe d’Urgell, Josep Caixal Estradé, i va establir una 
germandat de caritat a l’hospital de pobres malalts de la ciutat. El 29 juny 1859 va fundar 

l’Institut de Germanes de la Sagrada Família 
d’Urgell, dedicat a l’educació cristiana de nens i 
joves, i assistit per malalts i ancians. El 1860 el 
bisbe d’Urgell va aprovar les regles i constitucions 
de l’Institut. 

La mare Anna Maria Janer forma part, des d’ara, 
d’aquell nombrós grup de fundadors i fundadores 
que en el nostre convuls segle XIX van 
comprendre que era necessari donar resposta a 
les noves necessitats de la societat del seu 
temps, fenomen que ha estat cridat com el pas 
dels sants. Ella ho va fer sobretot fundant escoles 

i enviant les seves religioses a les escoles dels pobles, on les germanes obtenien per concurs 
la plaça oficial de mestra. Durant la seva vida va crear vint-i-tres fundacions, entre les quals 
l’asil d’ancians de Sant Andreu de Palomar, el 1866. 

Amb agraïment per la bona feina que continuen realitzant les religioses fundades per la mare 
Janer en la nostra diòcesi, ens unirem, dissabte que ve, al goig de la diòcesi urgelitana i al de 
les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, que viuran l’elevació als altars d’aquesta gran 
cristiana de la nostra terra. Ella va ser un gran apòstol de la caritat posant-se al servei de la 
formació dels nens i de l’atenció a la gent gran. Durant la seva vida va obrir vint-i-tres 
fundacions. Va morir l’11 de gener de 1885, a Talarn (Pallars Jussà). Ella, tan santa, va 
demanar morir a terra, en actitud de penitència i com a agraïment a Jesucrist, que per ella i 
per tots va morir a la creu. 

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

 

 Trobada de Superiores Majors, Delegades, Abadeses i Priores 
 

El dia 3 d’octubre s’ha celebrat la trobada de Superiores Majors, Delegades, Abadeses i 
Priores a la Casa d’Espiritualitat de les Escolàpies d’Arenys de Mar. 

La trobada es desenvolupa seguint l’ordre del dia previst: 

1. Arribada, acollida, moments de salutació i cafè. 
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2. Pregària preparada per la Mireia Gelabert en torn a l’evangeli del dia. 

3. La temàtica de reflexió és motivada a partir d’un dels objectius que la Junta Directiva de 
l’URC tenim per a aquest quadrienni: Intensificar la col·laboració de les Congregacions en 
Projectes conjunts i potenciar els ja existents.  

Es planteja a partir de la presentació de les experiències següents: 
 

A) Asociació SAÓ-Prat. Creada a partit de les necessitats detectades al Prat per les 
comunitats de les teresianes, les concepcionistes i els maristes que viuen en aquest 
barri. Isabel (concepcionista) i Cata (teresiana) van exposar la motivació, 
desenvolupament i actualitat de l’Associació. Ens van presentar un vídeo que fa veure la 
tasca que porten a terme i ens donen un CD i un díptic informatiu. 

 
B) Cintra. Victòria Molins (teresiana) fa una presentació d’aquesta associació, creada a 

partir de les necessitats que van veure les comunitats religioses del Raval i que va ser 
recolzada per l’URC. Fa una 
presentació del seu origen, 
creixement i situació actual. 

 
C) Fundació Mambré. Mª Luisa 

Pascual (filla de la caritat) fa 
la presentació d’aquesta 
fundació creada per diferents 
entitats preocupades per 
atendre les necessitats 
d’allotjament de les persones 
que viuen al carrer (Sant 
Joan de Déu, Fundació 
Arrels, Filles de la Caritat i 
Associació Assís). 

 
Valorem molt positivament la 
presentació d’aquestes experiències, signe de com la vida consagrada es renova, intentant 
donar respostes noves a situacions noves a partir de la sinergia que dóna posar en comú 
il·lusions, utopies i esperances, tot constatant que l’experiència intercongregacional no minva 
el carisma propi, sinó que es comparteix i es fa una autèntica experiència d’església. 

 
4. Comunicacions i informacions vàries 
 

 Ens congratulem pel nomenament de la Cristina Martínez com a consellera general de 
les teresianes, nomenament que ha tingut lloc en el Capítol general que acaben de 
celebrar.  

 

 Es parla del recent programa de TV3 “El convidat”, que ha tingut com a protagonista la 
benedictina Teresa Forcades i la comunitat benedictina de Montserrat. Es valora molt 
positivament el testimoni i la imatge d’església, de vida monàstica que es va 
transmetre. 

 

 Es comunica i convida a la pròxima cloenda de les celebracions dels 125 anys de les 
salesianes a Espanya, que tindrà lloc el proper 29 d’octubre a la casa provincial de 
Sarrià, Barcelona. 
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 Tot valorant la significativitat de la JMJ de l’agost a Madrid, ens interpel·la la possible 
única imatge de vida consagrada femenina que s’ha donat en la trobada d’El Escorial. 
Ens preguntem si la Confer no ha fet arribar una nota de disconformitat als 
organitzadors de la JMJ. 

 Es comparteixen diferents situacions de particular sofriment que han viscut algunes 
comunitats i assegurem el record en la pregària. 

 

 Recordem les properes dates de reunió: 8 de novembre Assemblea Cintra i 9 de 
novembre Assemblea general de l’URC. 

 

 Proposem per a la nostra propera reunió del 27 de febrer de 2012: 
Lloc: Monestir benedictines del carrer Anglí de Barcelona 
Com a tema que algú ens ajudi a llegir els fets socials de l’actualitat. Montserrat Viñas 
farà intent de buscar ponents, preferentment dones. 

 
5. Avaluació 
Valorem molt positivament les experiències presentades, el lloc de la reunió i tota la jornada 
en general. 
 

XIII Trobada de la Família Carmelitana de Catalunya i Balears 
 

Aitona i Lleida van ser l’escenari de l’aplec teresià d’enguany 

 

La gran família del Carmel teresià sorgeix d’una llavor única plantada, allà per terres 
castellanes, per una dona de gran personalitat que va intuir que aquells eren temps 
“d’incertesa” per a una Església necessitada d’una posada al dia davant l’enquistament de les 
seves estructures i dels avenços de la reforma protestant. D’aquella semença sorgí el Carmel 
descalç, que va anar creixent i estenent els seus braços per molts països del nostre món. 

Paral·lelament, i amb la mateixa base del pensament teresià, diferents persones, amb un fort 
carisma, van anar creant nous grups sensibilitzats pels problemes i les necessitats del seu 
entorn. Així, aquí i allà naixien, sobretot en el segle XIX, múltiples congregacions religioses, la 
majoria amb la finalitat de cobrir les mancances de caire social que la societat civil no podia 
abastar. 

Avui, aquesta gran família agrupa prop de setanta institucions en tot el món. Són entitats 
germanes, cadascuna amb la seva pròpia personalitat i carisma, que mantenen, però, el 
denominador comú de filiació a la seva mare, Teresa de Jesús.  

No sempre són senzilles les relacions entre els germans. Per això és bo mantenir aquell 
contacte permanent que ajuda a conservar el caliu fraternal entre uns i altres. En aquest 
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sentit, a casa nostra, cada any tota la gent de la gran família teresiana catalanobalear és 
convocada a una trobada per fomentar aquests llaços fraternals. 

Així es va fer, novament, el primer dissabte d’octubre, durant el qual més de dues-centes 
persones vam poder gaudir d’una alegre jornada festiva a les Terres de Ponent al més pur 
estil carmelità. Als afores d’Aitona, en un trau una mica verd enmig d’un paratge d’aspecte 
desèrtic, el pare Francesc Palau va habilitar un esvoranc de la roca protegint-lo amb una paret 
frontal, on va viure uns mesos de la seva joventut. Amb el temps, les Carmelites Missioneres 
Teresianes han anat convertint aquest lloc en un punt de pelegrinatge dedicat a la memòria 
del seu fundador. El lloc es presta a la meditació i el silenci i les religioses hi han aixecat 
espais per al recés comunitari o personal. 

El dia 1, l’esplanada del recinte de la cova del Pare Palau va ser l’escenari de l’eucaristia, acte 
central de la trobada. La resta de la jornada va 
transcórrer entre la visita a la cova, una introducció 
a la vida i al carisma fundador de Francesc Palau, 
el dinar de germanor i la visita al santuari dedicat a 
santa Teresa de l’Infant Jesús de Lleida, 
precisament el dia de la seva festa. 

La trobada d’aquest any s’emmarcava, 
precisament, en el bicentenari del naixement 
d’aquest carmelita d’Aitona que, quan tot just havia 
professat com a frare, es va veure foragitat del 
convent per les revoltes i per les lleis civils, la qual 
cosa no minvà sinó que ben segur impulsà el seu 

esperit inquiet i creatiu. Del seu carisma nasqueren diverses congregacions, que continuen 
avui en les Carmelites Missioneres i les Carmelites Missioneres Teresianes, àmpliament 
esteses per uns quants països. Elles, juntament amb les dues branques, masculina i 
femenina, dels Carmelites Descalços, les Carmelites de Sant Josep, fundades per Rosa 
Ojeda, i les Carmelites Tereses de Sant Josep de Teresa Toda i Teresa Guasch, també amb 
el Carmel Seglar i els diferents grups de laics que viuen la seva fe en les nostres comunitats 
teresianes, conformen la gran família carmelitana a la nostra terra. 

Enric Masdeu 
 

La mort d’un cartoixà 
 

El proper dijous 6 d’octubre, penso anar a 
passar algunes hores en companyia dels 
amics cartoixans, tal com acostumo a fer en 
la festivitat de Bru de Colònia, fundador de 
l’orde de la Cartoixa. A la petita vall de 
Montalegre, en la frontera entre Tiana i 
Badalona, catorze monjos viuen lliurats a la 
pregària i el silenci, en una forma 
d’espiritualitat radical difícil d’encaixar en un 
món competitiu i individualista com el nostre. 
Més de nou segles de la fundació de l’orde i 
sis segles de la implantació a Montalegre 
avalen la proposta. 
Des de la passada festa de Sant Bru a 

l’actual, tres membres de la comunitat han deixat la vida terrenal, per usar un terme propi de 
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la mística cartoixana, tots tres després de suportar amb exemplar resignació llargues 
malalties. El pare Jesús Maria Arbolí, un enginyer químic barceloní que treballà a l’empresa 
Cros, entrà a la cartoixa al 1958 i el seu ferm convenciment li féu ocupar càrrecs de mestre de 
novicis, visitador de la província Ibèrica, prior de Montalegre i membre del Consell General, 
fins que la malaltia l’obligà a abandonar les responsabilitats, sense deixar de viure el rigor 
cartoixà. El pare Andrés Bravo provenia de la Castella rural i fou profés a Miraflores, d’on sortí 
per ser prior de Porta Coeli, vicari de Serra San Bruno i prior de Montalegre, per viure els 
darrers tres anys ingressat en una residència. El germà Josep Maria Costa, nascut a 
Masquefa i lligat a Terrassa, entrà a la cartoixa el 1971, abandonant el treball en una caixa 
d’estalvis i l’acció en barris obrers terrassencs, i fou un referent del cenobi català, per la seva 
assignació a la porteria, fins que la malaltia l’apartà de qualsevol dedicació. Talment, tres 
monjos que compliren amb escreix el compromís cartoixà. 

La mort d’un cartoixà produeix una estranya atmosfera en la comunitat, on es viu la tristor de 
la pèrdua acompanyada de l’alegria del total convenciment que el company ha entrat a una 
vida millor. El rigorós ambient d’un ampli monestir ocupat per una petita comunitat, on el 
silenci és norma de vida, barreja contrastos agredolços durant el litúrgic comiat. El difunt és 
vestit amb l’hàbit complet 
de l’orde –sense sandàlies 
ni cinyell– i dipositat sobre 
una taula de fusta, es cus 
la caputxa de tal manera 
que cobreix la cara i es 
claven les vores de l’hàbit 
a la fusta per evitar 
moviment del cos. 
Després, durant una 
jornada el túmul és situat 
al centre de l’església 
conventual, despullada 
d’altre ornament que 
quatre ciris als extrems, 
mentre la comunitat 
compleix amb una llarga 
vetlla des dels setials del 
cor, fins a l’hora de l'ofici 
de comiat, quan es permet 
l’entrada a clausura dels familiars masculins del mort i d’alguns amics de la casa. 

Els salms responsorials ressonen pel claustre quan, en processó, s’acompanyen les despulles 
fins al cementiri monàstic, situat al mig del claustre gran. Vint-i-quatre creus anònimes 
marquen les fosses on són enterrats els monjos, seguint un torn d’antiguitat. Una d’elles ha 
estat oberta i al seu entorn els acompanyants contemplem com es baixa la fusta despullada 
d’altre contingut que el cos inert, sobre el qual cauran les palades de terra, fins cobrir la rasa. 
Seguidament, a la sala capitular, el prior llegeix una ressenya del mort. Aquell migdia, la 
comunitat dina junta al refectori, cosa que només fa els dies de festa. El record del cartoixà 
difunt resta per sempre en el corpus comunitari. 

Quan en el silenci és el silenc qui parla, la mort d’un cartoixà sorprèn i interpel·la, deixant a 
l’aire el dubte de la pregunta eterna. 
 

Jaume Oliveras i Costa – El Punt Avui – 30/09/11 - 
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Sor Genoveva ens interroga cada dia 
 

Intervenció de Josep A. Duran i Lleida 
President del Comitè de Govern d’Unió Democràtica de Catalunya en motiu de l’acte 

lliurament Medalla Manuel Carrasco i Formiguera 2011 a Sor Genoveva de Obra Social 
de Santa Lluïsa de Marillac 

 
Barcelona, dilluns, 19 de  setembre e 2011 

 

 
Bona tarda i gràcies per la seva presència en aquest acte. 
 
En primer lloc, vull recordar qui ha estat fins ara guardonat amb la medalla Carrasco i 
Formiguera. Ho dic perquè ara ho explicava a la família, a la mare superiora de la província i 
crec que paga la pena que tots plegats recordem qui ha rebut aquest guardó. 
 
Primer va ser el 1998 Ruiz Jiménez, 
exdefensor del Pueblo; José Ardanza, 
lehendakari del govern basc; Ibrahim Rugova, 
que va ser un dirigent i després president de 
Kosovo; Francesc Vendrell, enviat especial de 
Nacions Unides a l’Afgansitan i exdiplomàtic 
català; Osvaldo Payà, president del Moviment 
Cristià d’Alliberament de Cuba i promotor del 
Projecte Valera; Xabier Arzallus, expresident 
del PNB; Joan Carrera, bisbe auxiliar de 
Barcelona, al cel sigui; Hilari Raguer, monjo 
de Montserrat; Anton Cañellas, exSíndic de 
Greuges i exdirigent també d’aquesta casa; Vaclav Havel, expresident de la República Txeca; 
Hans Pottering, president del Parlament europeu; i l’última l’any 2009 (l’any passat no en van 
concedir per coincidència amb campanya electoral) va ser entregada a la Fundació Vicent 
Ferrer. 
 
Cada any en lliurar aquest guardó acostumes a destacar i a lloar la trajectòria de la persona 
homenatjada. Sovint parlem de persones que han excel·lit en la lluita per la democràcia, en la 
defensa dels drets humans o que han estat heroicament fidels als seus principis humanistes o 
socials. Cada medalla ha volgut premiar una trajectòria exemplar i ens sentim molt orgullosos 
d’haver-ho aconseguit. De fet, aquestes noms que acabo de llegir poden emmarcar-se, 
perfectament, en totes aquestes condicions que ara recordava. 
 
En el guardó d’enguany, en la medalla que avui lliurem a Sor Genoveva Masip sentim, com és 
obvi, aquest mateix orgull, però alhora ens sentim corpresos per la magnitud i intensitat del 
seu exemple perquè avui, senzillament, estem reconeixent tota una vida dedicada a la caritat i 
a l’amor al proïsme. Sor Genoveva Masip, les filles de la Caritat, com tantes altres entitats, 
moltes d’elles presents avui aquí a les quals agraeixo la seva presència: Càritas, Banc dels 
Aliments, i tantes entitats sense ànim de lucre ajuden avui que tot l’impacte de la crisi 
econòmica tingui per a moltes persones la menor repercussió possible.  
 
Els que treballem i dediquem el nostre temps a la cosa pública, mitjançant les institucions i la 
política, parlem sovint de grans conceptes. Parlem d’idearis, parlem de solidaritat, parlem de 
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justícia social, parlem de valors, parlem de principis. Són grans paraules i grans conceptes, 
que cadascú, des de la seva perspectiva, desitgem que es facin realitat, però no acostumem 
mai a parlar de caritat. La política porta un rei al cos i sovint ens pensem que tot s’arreglarà 
amb lleis i decrets, fins i tot les necessitats més bàsiques. Pensem que les administracions o 
el lliure mercat ho han de solucionar i que la pobresa o la marginalitat desapareixeran sense 
més ni menys. Això, evidentment, no és així i avui es veu com mai. 
 
Avui com mai, quan hi ha un increment exagerat de la pobresa, per tant, de l’exclusió de 
moltes persones, quan avui com mai en el nostre país, en la nostra estimada Catalunya, 
aquesta pobresa adquireix rostre de dona, rostre d’infant, avui com mai creiem que manifestar 
aquesta convicció -que expressem amb la sensibilitat de qui en el seu dia va pensar en donar 
aquest guardó a Sor Genoveva com una de les representants de tanta gent que treballa en la 
mateixa direcció- posa de relleu quelcom per a nosaltres molt important.  

 
Sovint discutim sobre la plenitud nacional del 
nostre país. Sovint parlem de cohesió 
nacional. Ha de quedar molt clar i així ho té 
molt clar Unió Democràtica que sense 
cohesió social no hi haurà mai cohesió 
nacional. O dit d’una altra manera, no hi ha 
cohesió nacional sense cohesió social. 
 
Avui, però, en aquest homenatge a Sor 
Genoveva tots nosaltres tenim un exemple 
del que significa l’amor al proïsme portat a la 

màxima expressió. I encara més, tots tenim possibilitat o ocasió de recordar la importància de 
la caritat. Com ha dit recentment el Sant Pare, Benet XVI, l’amor, la caritat, és una força 
extraordinària que impulsa les persones a comprometre’s amb valentia i generositat en el 
camp de la justícia i de la pau. I el cert és que sense caritat, sense amor, no hi poden haver 
reglaments, ni lleis que facin realment global la justícia integral. Sense amor al proïsme, sense 
fraternitat, sense caritat, hi pot haver ordre però no hi pot haver pau.  
 
Permetin-me parlar dels fets: Sor Genoveva Masip va començar la seva tasca exemplar fa 
més de 65 anys entre els presos de la Model i entre les famílies de les barraques i coves de 
Montjuïc, de Can Tunis, de la Mina, i ha estat des de llavors ençà un no acabar, una lluita 
constant feta des de l’amor a favor dels éssers més humils entre els humils, intentant 
alleugerir la pobresa, l’exclusió o la necessitat extrema. Podríem parlar hores i hores de la 
seva activitat inesgotable. Dels bancs d’aliments que ha impulsat, dels dispensaris, dels pisos 
d’acollida per a persones sense sostre. Tot això els que la coneixen ja ho saben. Tots 
l’admirem per la intensitat del seu cor.  
 
Personalment vaig tenir el goig de conèixer-la a través de la Dolors Llorens, una companya de 
partit, arran d’una visita, però sobretot a través d’una persona aquí present que recordarà, 
l’exconseller de Benestar Social, Antoni Comas, qui me la va presentar. Ella em demanava 
unes gestions en funció de la meva vinculació amb la política internacional per un pres mexicà 
que estava condemnat a pena de mort a l’Estat de Louisiana -si no recordo malament- i em va 
demanar que gestionés davant de les autoritats nord-americanes o mexicanes que fes el que 
pogués per intentar salvar aquella persona. D’aquella relació amb Sor Genoveva, neix un 
coneixement més intens d’ella i del que fan les seves germanes i, és curiós, neix a partir 
d’aquell dia una comunicació postal amb aquell home pres a Louisina. Ens hem cartejat i ens 
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continuem cartejant i, sens dubte, estic convençut que aquelles paraules que cada cop intento 
dispensar-li són per a ell l’expressió de l’amor que a mi em va transmetre, en aquest cas, Sor 
Genoveva en interessar-se per aquell pres.  
 
També a través d’en Joan Rigol i la seva esposa, que al cel sigui, Isabel, que havia estat 
secretària d’ella també ens ha arribat en aquest sentit tants exemples, tants testimonis de la 
seva actitud davant la vida, d’aquesta expressió de la caritat. 
 
No ens ha de fer mal, per tant, parlar de caritat quan parlem de persones com Sor Genoveva. 
No ens ha de fer por parlar de caritat tampoc des de la política. Evidentment, hem d’exigir que 
les administracions lluitin contra l’exclusió i la pobresa, però les administracions no poden ser 
excusa per deixar d’interrogar-nos nosaltres mateixos 
sobre tot allò que fem i que no fem en pro dels germans 
més necessitats.  
 
Sor Genoveva ens interroga cada dia, no pas des dels 
mitjans de comunicació, no pas amb discursos encesos, 
sinó senzillament amb l’exemple i recordant-nos la frase 
evangèlica que ens ensenya que tot allò que es fa per 
als més humils, per als més pobres, també ho estem 
fent per algú altre. En definitiva, poder posar l’esperança 
on hi ha desesperació, poder portar l’alegria on hi ha 
tristesa i poder portar la consolació als que estan preocupats. Aquesta ha estat al llarg de la 
seva vida i avui encara, malgrat les condicions, la característica fonamental de Sor Genoveva. 
 
No hem de deixar que la confiança en les administracions es converteixi en excusa per 
abdicar dels nostres deures i de les nostres responsabilitats. Quan parlem de recuperar 
valors, per què ens ha de fer vergonya parlar de caritat? La caritat és un valor més que hem 
de recuperar i possiblement un dels valors més importants. La caritat només neix del cor i de 
l’amor. Només si creiem de debò que el més pobre i més marginat també és de debò el nostre 
germà, com ens recordava amb les seves paraules Sor Genoveva, només així podrem 
entendre el veritable significat de la caritat.  
 
Aquesta ha estat, doncs, l’actuació de Sor Genoveva, dels voluntaris que han seguit el seu 
exemple. Cada medalla que hem anat atorgant des de 1998 fins ara han estat un exemple per 
a tots nosaltres, però avui amb aquesta medalla crec que anem força més enllà perquè no 
estem reconeixent només un exemple d’actitud cívica o d’actitud democràtica o una mostra 
heroica d’humanisme, sinó que estem reconeixent alguna cosa més, perquè com diu 
l’Evangeli de Sant Joan: “Déu és caritat i tot prové de la caritat”. Ens sentim molt honorats que 
aquest guardó vagi a mans de Sor Genoveva; sé que ella el rep amb humilitat, sé que no el 
voldria perquè creu que no se’l mereix, però tots els que la coneixem sabem que es mereix 
això i molt més.  
 
Que aquest exemple serveixi per la resta de tots nosaltres de recordar el compromís que com 
a militants d’Unió Democràtica tenim: el personalisme comunitari. Sense el compromís 
respecte a l’altre nosaltres com a persones no tenim sentit. No podem descansar en les 
administracions, que en aquests moments no tenen prous recursos, no podem excusar-nos 
que en aquest món injust que ens ha tocat viure fem tot el possible i aportem el nostre gra de 
sorra des del nostre profund amor que només pot sortir del cor en favor dels altres, 
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especialment en favor dels que més pateixen aquesta situació de crisi econòmica, que els 
exclou. 
 
Moltes gràcies a Sor Genoveva pel testimoni que ens ha donat al llarg de la seva vida. 
 

Cristianisme i Justícia celebra 30 anys de reflexió per un món més just 

 

El centre d’estudis Cristianisme i Justícia celebra el seu 30è aniversari amb voluntat 
d’explorar nous camins socials, econòmics i eclesials que ajudin a avançar cap a un 
futur de major justícia, igualtat i solidaritat. 
 

El 14 d’octubre a l’Església dels Jesuïtes de Casp es farà un acte commemoratiu amb la 
participació del cantautor Luis Guitarra 
 

Cristianisme i Justícia, centre d’estudis promogut pels Jesuïtes de Catalunya, celebra el 
proper 14 d’octubre el seu 30 d’aniversari. Ho farà amb un acte commemoratiu a l’Església 
dels Jesuïtes de Casp (Casp, 27 de Barcelona) en el qual es farà memòria dels orígens del 
centre i es presentaran els reptes de futur de l’entitat. 
El centre arriba als seus 30 anys d’història en un moment en què al món bufen “vents de 
canvi”. La crisi econòmica, les retallades a l’estat del benestar, les revoltes als països àrabs, 
el moviment 15M... En un context de canvis profunds, emergeixen noves injustícies, neguits i 
problemes sobre els quals Cristianisme i Justícia vol fer atenció. El centre anuncia la voluntat 
d’“arriscar fort per proposar una reflexió que vagi més enllà, que porti al compromís 
personal i que explori altres camins que a en l’àmbit social, econòmic o eclesial ajudin 
a avançar cap a un futur de major justícia, igualtat i solidaritat”. 

Precisament aquest “vents de canvi” ocuparan bona part de la reflexió de Cristianisme i 
Justícia en aquest primer trimestre, amb diverses sessions de treball en les quals participaran, 
entre d’altres, Ignacio Sotelo, Toni Comín, Vicent Partal o Javier Vitoria. A més, l’entitat 
afronta aquests reptes també internament, ampliant contínuament el seu equip de voluntariat 
intel·lectual, consolidant les aliances i el treball conjunt amb altres entitats i plataformes, i 
reforçant la seva presència i veu a les xarxes socials.  

El principal objectiu del centre continua sent però el mateix que motivà el seu naixement l’any 
1981: la transformació de les realitats generadores d’injustícies per avançar cap a un món 
més humà i més just i una església més al servei dels pobres. En aquell moment es vivia a 
casa nostra el problema de l’atur creixent, es creaven bosses de pobresa i exclusió, es 
començava a prendre consciència de la dramàtica situació del Tercer Món i de l’Amèrica 
Llatina arribava la Teologia de l’Alliberament. És en aquest context que els Jesuïtes de 
Catalunya posen en marxa el centre Cristianisme i Justícia. Els pioners van ser els jesuïtes 
Joan N. García-Nieto i José Ignacio González Faus, esperonats per l’aleshores Provincial 
Ignasi Salvat.  
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Cristianisme i Justícia neix com un centre d’estudis integrat per un voluntariat intel.lectual 
que dedica part dels seu temps a reflexionar en equip sobre diversos temes, amb dos eixos 
fonamentals: l’anàlisi dels problemes socials i l’estudi d’una teologia compromesa amb la 

justícia. Aquesta reflexió vol ser feta des 
dels últims, des d’aquells i aquelles que 
menys veu tenen en la societat. Han 
passat 30 anys i Cristianisme i Justícia s’ha 
ocupat de qüestions com el món del treball, 

els conflictes bèl·lics, el medi ambient, la immigració, el diàleg interreligiós, la situació de 
l’Àfrica, etc. La reflexió realitzada per membres de l’equip i col”laboradors del centre s’ha 
concretat en la publicació de més de 170 llibrets de la col·lecció Quaderns CJ. Se n’editen 
més de 50.000 exemplars en català, castellà i anglès que s’envien gratuïtament a qui els 
demana i es poden descarregar a través d’Internet. A més s’organitzen cursos, seminaris i 
conferències oberts a tothom i es treballa conjuntament amb altres entitats i plataformes com 
Càritas, Justícia i Pau, Arrels, la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, la 
Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants o la Plataforma per una Fiscalitat 
Justa, Ambiental i Solidària, entre d’altres. 

Concert amb el cantautor Luis Guitarra 
Per celebrar el 30 aniversari de l’entitat, el proper divendres 14 d’octubre a les 19:00h 
Cristianisme i Justícia organitza un acte commemoratiu que tindrà lloc a l’Església dels 
Jesuïtes del carrer Casp de Barcelona. La trobada comptarà amb la participació del 
cantautor Luis Guitarra, un músic compromès que ha recollit a les seves cançons històries de 
personatges reals que viuen situacions de marginació. Els seus treballs discogràfics es 
distribueixen de forma directa, amb el lema “el preu el poses tu”, i els fons recaptats es 
destinen a finançar projectes solidaris. Luis Guitarra és un dels pioners d’aquesta forma de 
distribució alternativa al negoci discogràfic i que posteriorment ha estat seguida per altres 
artistes. L’any 2002 crea l’ONG Como tú, Como yo, que realitza accions de suport a 
col·lectius amb dificultats socials. Ha compartit escenari amb grups i solistes com Cómplices, 
Víctor Manuel, Luis Pastor o Ismael Serrano i ha estat reconegut amb diversos premis.  
 

Montserrat reedita el viatge més important de l’aventurer P. Ubach, 
realitzat fa 100 anys per l’Aràbia pètria fins al Sinaí 

 

El P. Bonaventura Ubach (1879-1960) va ser un estudiós de la Bíblia que va crear el 
Museu Bíblic i Oriental del monestir i que va iniciar La Bíblia de Montserrat 
 

El Sinaí, de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, que conté un gran nombre de 
fotografies, es considera un dels millors llibres de viatges escrits en llengua catalana 
 
Montserrat, 6 d’octubre de 2011. Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAMSA) acaba de 
reeditar el llibre més important de l’aventurer P. Bonaventura Ubach (1879-1960), que descriu 
un viatge realitzat l’any 1910 per l’Aràbia pètria fins al Sinaí, cercant les petjades d’Israel, i que 
va aparèixer en una primera edició el 1913. Aquesta obra, que porta per títol El Sinaí i que va 
ser revisada i ampliada l’any 1955, conté un gran nombre de fotografies realitzades pel propi 
autor, i està considerada com un dels millors llibres de viatges que posseïm en llengua 
catalana. El P. Ubach, monjo de Montserrat, va ser un estudiós del món de la Bíblia, va crear 
el Museu Bíblic i Oriental del monestir, i va iniciar La Bíblia de Montserrat. És conegut per la 
publicació d’un viatge a l’Iraq –Dietari d’un viatge per les regions de l’Iraq (1922-1923)-, per 
una exposició commemorativa que s’ha pogut veure fins al 26 de juny a la Capella de Santa 
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Àgata del Palau Reial de Barcelona –Viatge a l’Orient Bíblic-, i per la novel·la L’arqueòleg, en 
la qual l’escriptor Martí Gironell el fa protagonista principal. 

Ja en la segona edició es van afegir els dietaris de dos viatges posteriors que el P. Ubach va 
fer a la Península del Sinaí, del 14 de març al 21 d’abril de 1928 i del 5 al 28 de juliol de 1932. 
L’objectiu de tots aquests viatges era, principalment, obtenir les il·lustracions dels volums II i 
III de La Bíblia de Montserrat. El P. Ubach, al pròleg del llibre, avança que es tracta d’un 
viatge “de gran importància bíblica: aniràs al Sinaí, a la Muntanya de Déu, a aquella muntanya 
santa des del cim de la qual foren promulgats solemnement a la faç de tot el món els deu 
manaments de la llei de Déu”. El ritme del viatge és “cavalcant en un pacífic dromedari, 
seguint pausadament les petjades del poble d’Israel, deturant-se a cada una de les seves 

estacions”, afirma el P. Bonaventura Ubach; “arribat a la 
Muntanya de Déu, hi esmerçaràs tot el temps que l’interès 
del lloc reclama; i, de retorn –continua el P. Ubach-, en lloc 
de recórrer el mateix itinerari, seguiràs, desert enllà, a través 
de la Idumea; visitaràs les mines de Funon, les regions de 
Moab i d’Ammon, i no et deturaràs fins a les fronteres de la 
terra de Canaan, tal com feren Moisès i el poble d’Israel”. 

El P. Bonaventura Ubach (1879-1960) va entrar al Monestir 
de Montserrat l’any 1894. Com a professor de Bíblia i 
llengües orientals, va fer una primera estada a Jerusalem els 
anys 1906-1910, i va estudiar a l’École Biblique dels 
Dominics. Durant aquest període va visitar Síria, Líban i 
Egipte. El 1910 va pujar a la muntanya del Sinaí, lloc que va 
revisitar els anys 1928 i 1932. En el camí de retorn va passar 
per l’Àsia Menor, Grècia i Creta. Poc després, va publicar el 
relat del seu viatge El Sinaí (1913), que s’acaba de reeditar, i 
el mateix any va començar una docència a Roma d’hebreu i 
siríac al Col·legi Internacional benedictí de Sant Anselm, i, 

des de 1918, al Pontifici Institut Oriental. Fruit d’aquestes classes, el P. Ubach va publicar una 
gramàtica d’hebreu, Legisne Toram? (1919), que va ser adoptada en molts seminaris i 
universitats i reeditada diverses vegades. 

El 1914 va viatjar novament a l’Orient (Líban) i els anys 1922 i 1923 va anar a l’Iraq, on va 
escriure el dietari que es va presentar l’any 2009, a partir de la redacció que va fer ja a 
Montserrat. Del 1924 al 1951, el P. Ubach va fer una llarga estada a l’Orient, durant la qual va 
publicar els primers volums de la col·lecció La Bíblia de Montserrat, amb el text bíblic traduït al 
català, amb comentaris. El 1951, de tornada a Montserrat, va continuar treballant en activitats 
relacionades amb la Bíblia, el Museu i la litúrgia siríaca. Va morir el 19 de febrer de 1960. 

En els relats que el P. Ubach va fer per les terres bíbliques es constata que aquest monjo era 
un erudit i un viatger infatigable, interessat per les llengües semítiques i pels costums, 
aleshores encara molt vius, relacionats amb la vida dels patriarques veterotestamentaris. 
Instal·lat durant força mesos a Bagdad com a centre d’operacions, va organitzar expedicions 
per les rutes de Babilònia fins a Ur i la regió de Susa, i va resseguir el riu Tigris fins al nord de 
Pèrsia, Assur i Nínive. 

La finalitat concreta del P. Bonaventura Ubach era precisament conèixer de prop les antigues 
cultures de l’Orient Mitjà i adquirir materials per a la il·lustració de la Bíblia de Montserrat que 
ell preparava. D’altra banda, va realitzar el viatge en un període en el qual s’estaven fent 
excavacions importants en aquelles zones, i això li va permetre, també, l’adquisició de noves 



 
17 

 

 

peces per enriquir els fons d’Assíria i Babilònia del Museu Bíblic, que ell mateix havia fundat 
abans en les dependències del monestir. 

Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat 
  

Una dona cordonera, santa - Bonifacia Rodríguez, arrelada en Déu 
 

El 23 d’octubre de 2011, Benet XVI canonitzarà a Roma Bonifacia Rodríguez de Castro. 

Bonifacia Rodríguez de Castro va néixer a Salamanca el 1837, en una família d’artesans, 
“sabia llegir i escriure”, realitat privilegiada, ja que aleshores moltes dones de la seva condició 
social eren analfabetes. Tenia la professió de cordonera i un taller, molt a prop de la 
universitat,  al qual van anar arribant altres joves que a través del treball artesanal i trobades 
dels diumenges van crear l’Associació Josefina. Bonifacia aglutinava un grup de dones que 
buscaven agradar a Déu en el treball i l’oració. És l’avantsala de la fundació de les Serventes 
de Sant Josep. 

A més de l’entorn familiar, Bonifacia es va nodrir espiritualment de l’entorn de la Clerecia de 
Salamanca, centre de culte i pràctica religiosa al qual Bonifacia  acudia diàriament. En aquest 
moment estava regentat per la Companyia de Jesús.  

El 1872 arriba a Salamanca el jesuïta català Francesc Xavier 
Butinyà i Hospital (Banyoles, 1834 - Tarragona, 1899) com a 
professor del Seminari Major Diocesà, que dirigia la 
Companyia de Jesús. Ve amb la inquietud de donar resposta 
a les joves treballadores que viuen la injustícia i explotació en 
el seu treball. 

Quan Butinyà li presenta aquest projecte, Bonifacia l’acull, en 
lloc de ser monja contemplativa  dominica. Es fia de Déu i 
inicia un estil de vida religiosa nou. El dot és la seva capacitat 
de treball, el seu hàbit és el vestit de les artesanes del país, 
les cases s’anomenen Tallers de Natzaret i treballen i 
comparteixen el fruit del treball d’igual a igual amb les joves 
treballadores acollides.  

El projecte recentment iniciat està envoltat de l’ambient 
anticlerical popular que va patir molt de prop la comunitat. La 
Companyia de Jesús és expulsada de Salamanca, en ser 
cantó republicà, amb el que suposa per a la comunitat i 
també per a F. Butinyà, que és desterrat a França i que ell mateix expressa en una carta des 
de Poyanne: “El sentiment més gran que vaig tenir en sortir-ne va ser deixar-vos a vosaltres 
sense que aquesta casa estigués encara formada a la mida dels meus desitjos i segons el 
que crec que han de ser les bones Serventes de Sant Josep”. 

No és fàcil entendre aquesta novetat ni en l’ambient anticlerical d’aquell moment ni a l’interior 
de la comunitat, en la qual Bonifacia va sofrir incomprensió i rebuig. Va ser destituïda com 
superiora en tornar d’un viatge de Girona, ja que F. Butinyà havia iniciat altres Tallers de 
Natzaret a Girona, Manresa i Barcelona (actualment Filles de Sant Josep) als quals desitja 
unir-se com un sol cos. Aquest projecte  no va ser possible. 

Després de la seva destitució la seva resposta van ser el silenci i el perdó. El 1883, Bonifacia 
inicia un altre Taller a Zamora amb autorització del bisbe. En aquesta ciutat, a la vora del riu 
Duero, amb la comunitat, es consolida el Carisma i madura la seva virtut. El projecte de vida 
religiosa d’“unir el treball i l’oració religiosament agermanats” i la finalitat apostòlica “per 
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recollir joves desemparades i educar-les en el sant temor de Déu, i donar asil a criades 
desacomodades fins que trobin casa a fi de deslliurar-les de tot perill” adquireixen la seva 
forma i contingut al llarg d’aquests anys. Els testimoniatges dels acolliments verifiquen el que 
vivien en el contacte i ensenyament de les Serventes de Sant Josep: “Eren molt bones, ens 
mantenien amb el seu esforç i amb el seu treball”. A aquesta manera de relacionar-se amb 
elles li corresponen: “Totes les alumnes li teníem molt d’afecte perquè era molt bona i molt 
amable… L’única cosa que recordo és que era molt bona i caritativa”. En aquest context de 
treball, de relació des de la caritat, que era notòria amb la comunitat, i d’acolliments madura la 
seva santedat des de l’irrellevant i el treball quotidià del taller. 

Mentre s’obren altres comunitats des de la de Salamanca, mantenen a Bonifacia al marge del 
que succeeix. La comunitat de Zamora no està incorporada quan es fa l’aprovació pontifícia 
de la congregació l’1 de juliol de 1901 per Lleó XIII. Les va felicitar i va desitjar la unió de la 
seva comunitat amb la de Salamanca i no va donar motiu de ruptura. Sabia i confiava que a la 
seva mort seria la unió, que va tenir lloc el 23 de gener de 1907. Bonifacia va morir el 8 
d’agost de 1905. 

Com el gra de blat que és enterrat i dóna molt de fruit, així succeeix amb la vida d’aquesta 
dona, amb una vida interior intensa, amb grans adversitats per realitzar el projecte apostòlic i 
que va patir el rebuig de la comunitat. Va viure enterrada als ulls humans i molt arrelada en el 
projecte de Déu. La seva caritat notable, el perdó a la comunitat de Salamanca i la seva 
humilitat van quedar gravats en les Serventes que van viure amb ella a Zamora. Van ser el 
testimoni clau del seu reconeixement com a fundadora.  

Les Serventes de Sant Josep inicien la seva tasca apostòlica a 
Barcelona el 1943, al col·legi situat a la República Argentina, fins a 
l’any 2007. Durant molts anys ha estat un lloc de trobada i projecció 
del carisma que Butinyà va inspirar i que Bonifacia va realitzar. Moltes 
religioses, amb un gran esperit de treball, lliurament i generositat, 
s’han dedicat a l’educació i formació religiosa d’infants, adolescents i 
joves de les famílies de l’entorn social del col·legi. 

Actualment la presència del carisma està en tres comunitats, a  Sant 
Vicenç dels Horts, Baix Llobregat, al barri del Coll, proper al Carmel, 
Barcelona, i al barri de La Florida, l’Hospitalet. Les tres comunitats 
d’inserció realitzen projectes en la promoció, evangelització i prevenció 
de persones en situació d’exclusió social, essent els principals 

destinataris les dones immigrants i els seus fills.  

Tota la família Josefina estem de festa en poder veure una dona artesana i molt humil 
reconeguda públicament santa i com a model de seguiment de Jesús per a moltes altres 
persones que des de la vida obrera puguin mirar i seguir Jesús com ho va fer Bonifacia. 

Les Serventes de Sant Josep que estem a Catalunya ho celebrem amb un ressò interior 
especial en poder entendre qui va ser el desig de F. Butinyà, en arribar a Salamanca, i que 
expressa en una carta a la seva familia: “Moltes noies solteres no saben què fer i es perden… 
per obviar aquest mal s’ha establert aquesta congregació. Ja fa temps que desitjava una 
institució semblant; per tant, vaig rebre una gran alegria en veure-la establerta”. Participem 
d’aquesta alegria en haver rebut el testimoniatge de dues persones apassionades per les 
necessitats de les joves més vulnerables de la societat i la resposta des d’una espiritualitat 
centrada en la santificació del treball amb la mirada en Jesús treballador a Natzaret. 
La celebració d’acció de gràcies serà a la Parròquia de Sant Josep, de Sant Vicenç dels 
Horts, el dia 19 de novembre de 2011, a les sis de la tarda. Estarà presidida pel bisbe de la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Agustín Cortés. 
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Beatificació de Sor María Catalina Irigoyen Echegaray 

 
Sor María Catalina Irigoyen Echegaray neix a Pamplona (Navarra) el 25 de novembre de 
1848. És la sisena dels set fills del matrimoni format per Tiburcio Irigoyen, originari d’Errazu, i 

Leonarda Echegaray, natural de Pamplona. La seva família, 
profundament cristiana, està entroncada amb la de sant 
Francesc Xavier. 

És educada en la fe. Durant la seva joventut desenvolupa el 
càrrec de Presidenta de les Filles de Maria i manifesta la seva 
caritat tant en l’àmbit familiar com entre els malalts i els pobres.  

En arribar les Serventes de Maria a Pamplona el 1878, sol·licita 
a la Fundadora, Santa María Soledad Torres Acosta, ser 
admesa en aquest Institut, al qual ingressa el 31 de desembre 
de 1881 a Pamplona.   

Fa el Noviciat a Madrid, emet la seva Professió Temporal el 
maig de 1883 i la Professió Perpètua el juliol de 1889. Fins a la 
seva mort romandrà a la capital d’Espanya.  

Com a Serventa de Maria fa caritat atenent incansable els 
malalts en les repetides epidèmies de còlera, tifus i verola que per aquells anys assolen 
Espanya, així com en la grip de 1890. Els testimonis  destaquen la seva dedicació als malalts 
sense cap por al contagi.   

“Només serveixo per servir” és la consigna de la seva vida i es lliura sense condicions a qui la 
pugui necessitar, dins i fora del convent. Treu temps per a tot i sosté a la seva vida un amor 
sense mesura a l’Eucaristia davant la qual passa llargues hores en adoració. 

Deia: “El meu desig més gran és conèixer cada vegada més Jesús i, per mitjà de la 
obediència, fer sempre la seva Divina Voluntat; és l’únic que m’interessa”. 

El 1913 se li diagnostica una tuberculosi òssia i després de perllongats patiments, que 
accepta amb ple abandonament en les mans de Déu i amb una difosa fama de santedat, mor 
a Madrid el 10 d’octubre de 1918.  

 
PROCÉS DE VIRTUTS 

El Procés de Virtuts s’inicia el 14 de febrer de 1962 al Pontificat de Joan XXIII. 
El 30 de març de 1981, Joan Pau II va promulgar el Decret de l’Heroïcitat de les seves Virtuts. 
És declarada Venerable. 

 
PROCÉS DEL MIRACLE 

Va tenir lloc aquest Procés a la Diòcesi de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) i es va 
desenvolupar del 9 al 21 de juny de 2006. El Procés va comprendre 25 sessions en les quals 
van declarar 15 testimonis del fet considerat miraculós: la curació ràpida i sense seqüeles del 
Dr. Luis Fernando Padilla Gómez, que va presentar, súbitament, amb data 24 d’octubre de 
2004, una hidrocefàlia causada per un hidroma cerebral que posteriorment es va complicar 
amb una meningitis, anòxia cerebral, hemorràgies i infarts cerebrals. 
El 20 de maig de 2010 té lloc la Consulta Mèdica en la qual es reconeix científicament que 
aquesta curació és inexplicable.  
El 5 d’octubre de 2010 té lloc la Discussió dels Teòlegs, reconeixent que aquesta curació 
s’atribueix a la intercessió de Sor María Catalina. 
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El dia 15 de febrer de 2011 se celebra la Sessió Ordinària dels Pares Cardenals i Bisbes. El 
miracle és aprovat.  
El 2 d’abril de 2011, el Sant Pare Benet XVI promulga el Decret del Miracle que dóna pas a la 
beatificació de la nostra Venerable Sor María Catalina. 

 
BEATIFICACIÓ 

El 29 d’octubre de 2011, a les 12 hores, serà beatificada a la Sta. Església Catedral de la 
Almudena, a Madrid. Presidirà la ceremònia el Prefecte per a la Congregació de la Causa 
dels Sants, Emm. Cardenal Ángelo Amato. 

  

Una jornada de formació de cine 
 

 

Jornada de Formació Permanent 
UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)     

Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.urc@confer.es  

Secretaria: urc.info@gmail.com 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 

l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 
arribar aquesta informació. 

 

APRENDIENDO A CONTEMPLAR DESDE EL CINE 

UNA PROPUESTA EDUCATIVA Y PASTORAL 
 

a càrrec de 

Peio Sánchez 
 

- La semiótica de Dios en la pantalla 
- La oración en y con el cine 

- Películas de referencia sobre la vida religiosa 
- Ensayos de evangelización 

 
 

 
Sóc germà de les comunitats Adsis, 
acompanyo com a sacerdot la parròquia 
de la Mare de Déu del Mont Carmel a 
Barcelona. Col·laboro en la Delegació 
de Mitjans de l’Arquebisbat de 
Barcelona. Ensenyo i aprenc teologia a 
la Facultat de Teologia de Catalunya i a 
l’Institut de Ciències Religioses Don 
Bosco i a l’ISCREB. Ara fem camí 
pastoral al voltant del cine amb la 

Setmana i la Mostra de Cinema Espiritual en més de 60 ciutats. Pertanyo a SIGNIS 
(Associació Catòlica Mundial per a la Comunicació). 

 

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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Data: 22 d’octubre de 2011, dissabte 
Preu: 20 euros 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h  
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)   

           L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres PS 
 

 

Caminada contemplativa 
 

Comunitat benedictina de Sant Benet – Montserrat 
5 de novembre de 2011 
+Info: cgomez37@gmail.com 
 

Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
 

Podeu incloure a la vostra agenda les dates d’interès com, per exemple, les jornades de 
formació permanent, etc. 
 

    OCTUBRE 

6 dx 
Facultats de Teologia i de Filosofia de Catalunya, Institut Superior de Litúrgia, Institut de Teologia 
Fonamental – Inauguració oficial del curs 

7 dv Constitució d'Entitats socials d'Església - CEP - 18 h. 

8 ds Beatificació d’Anna Mª Janer a la Seu d’Urgell 

19 dx 
Reunió del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

20 dj Reunió de delegats episcopals de vida consagrada 

22 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  

http://urc.confer.es 
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	El batec constant de la vida religiosa
	Beatificació de la venerable Anna Maria Janer Anglarill
	El carisma d’Anna Maria Janer
	Unes 4.000 persones participaran en l’Eucaristia
	Una santa en els camps de batalla
	Trobada de Superiores Majors, Delegades, Abadeses i Priores
	XIII Trobada de la Família Carmelitana de Catalunya i Balears
	La mort d’un cartoixà
	Sor Genoveva ens interroga cada dia
	Cristianisme i Justícia celebra 30 anys
	Montserrat reedita el viatge més important de l’aventurer P. Ubach
	Bonifacia Rodríguez, arrelada en Déu
	Beatificació de Sor María Catalina Irigoyen
	Una jornada de formació de cine
	Caminada contemplativa
	Calendari URC-CEVRE 2011-2012
	Contacta amb nosaltres

