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 Tota la nostra vida és Advent ● Pere Casaldàliga 
 

Tota la nostra vida és Advent, 
Déu està venint. 

 
Ell ve en la seva Paraula, 

en el seu Esperit que ens dóna la fe, 
en els sagraments de l'Església, 

en les lluites i alegries de la vida, 
en cadascun dels nostres germans i germanes, 

sobretot en els més pobres i soferts. 
 

Cal saber esperar Déu. 
Cal saber buscar Déu. 

Cal saber descobrir Déu. 
 

I mira que hi ha molts que es cansen d’esperar, 
perquè els costa afrontar la vida 

perquè els poderosos continuen aixafant els 
febles. 

 
Ens costa cercar Déu en el dia a dia, 

en el treball, a casa, en el carrer, 
en la lluita pels drets de tots, 

en la pregària, en la festa alegre dels germans units, 
i fins i tot més enllà de la mort. 

El blat de moro i l’arròs estan naixent, bells. 
Ha arribat l’Advent. 

Després arribarà el Nadal. 
Déu arriba sempre. 

Obrim els ulls de la fe, 
obrim els braços de l’esperança, 

obrim el cor de l’amor. 
 
 

 

 

                          Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 1 de desembre de 2011                                                              ANY IV. núm.        



2 
 

 «Si hi ha vocació, la vida a Sant Benet no és gens avorrida» 
 

Montserrat Unterlöhner Salvat, novícia al monestir de Sant Benet 
 

Amb dues carreres universitàries i amb una llarga 
trajectòria d’activitat pastoral a la parròquia de Sant Pere 
del Masnou i a l’associació d’Amics de Joan Roig i Diggle, 
poca gent podia imaginar que aquesta noia alegre i 
simpàtica del Maresme amagués dins seu la vocació 
contemplativa. Després de dos anys de noviciat al monestir 
de Sant Benet, Montse Unterlöhner (El Masnou, 1976) 
sembla haver trobat en la vida monàstica «el seu lloc en el 
món». «És un regal de Déu —afirma convençuda— poder 
seguir la seva crida! Viure a la muntanya de Montserrat, a 
prop de la Moreneta és tot un privilegi!» 

 
Què et va portar ara fa dos anys fins al monestir de Sant Benet? 
Quan vaig presentar-me a Sant Benet, no coneixia la comunitat ni havia estat mai al monestir, 
però, anys enrere, havia sentit una xerrada de la mare abadessa i em va agradar tot el que va 
explicar. Em va impressionar molt que a Sant Benet hi hagués noies amb carrera, fins i tot una 
que era metgessa i havia estudiat a Harvard! Vaig dir-me: si mai tens vocació, aquest pot ser 
un bon lloc. D’altra banda, el desig fort de ser religiosa va sorgir en un grup de discerniment 
de la parròquia. Vaig adonar-me que la idea de fer-me monja em feia esclatar interiorment 
d’alegria i felicitat! 
 
Com ha estat el teu camí de recerca vocacional? 
A casa em van transmetre la fe, després em vaig implicar a la parròquia, sobretot en l’esplai 
parroquial. El 2003, una experiència eucarística intensa durant la visita de Joan Pau II a 
Madrid em va posar sota la direcció espiritual del bisbe Joan Carrera. I va ser el novembre de 
2007 quan vaig sentir amb tota l’ànima que volia fer-me religiosa. A partir d’aquí, tot m’anava 
portant cap a Sant Benet de Montserrat... Pocs dies després de sentir la crida, una amiga em 
trucava per pujar a Montserrat —precisament amb els Amics de Catalunya Cristiana. Hi venia 
el bisbe Joan i vam veure un vídeo de la carmelita Cristina Kaufmann on parlava de la vida 
contemplativa. Em va agradar el que deia i m’hi veia realitzada, això va enfortir la idea d’anar 
a Sant Benet. A més, Montserrat és un lloc emblemàtic, m’il·lusionava viure a la muntanya, 
prop de la Moreneta, ho considero un privilegi, una crida molt especial. 
 
Segur que molta gent encara es deu estranyar: una noia amb empenta, simpàtica, amb 
do de gent, en ple segle XXI, ficada en un monestir contemplatiu. Et sents anant a 
contracorrent? En l’opció contemplativa, hi ha quelcom de fuga mundi? 
Vaig tant a contracorrent com qualsevol cristià que escolta i segueix la voluntat de Déu. No 
fujo del món, senzillament, deixo de posar-lo al centre de la meva vida per fer allò que Déu em 
demana: és ell qui m’ha dut a Sant Benet i jo m’hi he deixat portar! 
 
Com és la jornada d’una novícia a Sant Benet? 
Combinem hores de pregària amb hores de treball i estones per al descans, els àpats, la 
trobada comunitària... Les matines són a dos quarts de set, després, a dos quarts de vuit hi ha 
les laudes i la missa. Esmorzem i treballem fins al migdia, quan resem sexta. En els temps de 
treball, estudio teologia i ajudo al taller de ceràmica. Després de dinar i descansar, tornem a la 
feina fins a les sis, que hi ha trobada de recreació comunitària. Després resem vespres i anem 
a la cel·la a pregar (lectio divina) fins a l’hora de sopar; l’últim acte comunitari són les 
completes a dos quarts de deu.  
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I no et cansa fer sempre el mateix? 
Al principi em feia por que anar tant al cor a resar em cansés, però ha passat al contrari, 
sovint la pregària se’m fa curta! Si hi ha vocació, la vida a Sant Benet no és gens avorrida: 
l’entorn és idíl·lic, la comunitat entranyable i s’hi pot viure molt intensament! 
 

Samuel Gutiérrez ● Catalunya Cristiana 27.11.2011 
 

Professió perpètua de nou religioses de Sant Josep de Girona (i IV) 
 

Maestro ¿Dónde vives? “Venid y lo veréis”. Fueron, vieron 
dónde vivía y se quedaron con él aquel día. (Jn 1,38-39) 
 
Hace 10 años comencé esta experiencia de encuentro y amor 
con Jesús, y durante este tiempo he sentido cómo su gracia, 
bendición y fuerza me han acompañado en cada momento 
vivido. Hoy quiero dar gracias a Él, por esta etapa de 
formación, de preparación a mis votos perpetuos, que me 
permitió vivir en la tierra de nuestra Madre Fundadora María 
Gay Tibau (España), donde he podido conocer y palpar de 
cerca los orígenes y lugares más significativos de los inicios de 
nuestro Instituto; y a la vez, conocer y compartir con nuestras 
Hermanas la misión que realizan desde el servicio que prestan 
con entrega, amor y abnegación, y viendo su ejemplo y 
testimonio me ayudan a seguir fortaleciendo en mí el sentido 

de pertenencia y amor al Instituto. 
 
Este tiempo ha sido propicio para seguir creciendo y avivando mi encuentro personal e 
íntimo con Jesús, donde a través de la meditación y contemplación de sus misterios he 
podido conocerlo un poquito más, 
aumentando con ello mis deseos y 
ganas de seguirle, amarle y ser fiel 
toda mi vida al amor que Él, 
generosamente, me ofrece y desde Él 
poder seguir haciendo vida el carisma 
que nuestra Madre Fundadora nos 
legó. Esta experiencia me anima y 
empuja a reafirma y dar mi «SÍ» 
definitivo para siempre y a seguir 
viviendo con gozo y entrega mi 
consagración, dando con ello 
respuesta a la llamada que Jesús me 
hizo un día de seguirle y estar con Él. 
Como María nuestra Madre digo ¡Hágase! y abierta, Señor, a tu gracia y bendición, espero 
que la obra que has iniciado en mí la lleves a feliz término. 
 
Quiero hacer partícipes de mi agradecimiento a mi Instituto, a mis Hermanas de comunidad, 
a mi familia, mis formadoras, y a todas aquellas personas que tú, Señor, has puesto en mi 
camino y que con su ejemplo y testimonio de vida me animan cada día a seguir 
configurándome contigo, sabiendo que no hay nada en el mundo comparable a la alegría de 
gastar la vida en tu servicio, floreciendo allí donde me plantes; gracias por sus oraciones, 
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cercanía, acompañamiento y apoyo brindado. Que Dios los bendiga, sigo contando con sus 
oraciones. 
 
Quiero terminar mi acción de gracias uniéndome al salmista que expresa sentirse lleno de 
palabras bellas y recita al rey su poema, como él, yo, Señor, quiero expresarte en este 
momento tan especial e importante de mi vida lo que brota de lo profundo de mi corazón y 
que con tu gracia y ayuda espero alcanzar. 
 

MI VIDA ESTÁ EN TUS MANOS. 
¡SEÑOR YO ESPERO EN TI! 

 
Tu voz como suave brisa mi nombre pronunció y aunque el miedo me invadía te dije aquí 
estoy, Señor, dejar casa, familia, amigos al principio me costó, pero tu amor y presencia mi 
vida de gozo llenó. 
 

Quiero, Señor, amarte, consagrar mi vida a Ti, quiero, Señor, servirte dando lo mejor de mí 
y, aunque sola no puedo, a tu gracia me confío, para que con el Padre y el Espíritu guíes 
siempre mi camino. 
 

Son muchas las necesidades que el mundo hoy nos presenta, dedicada a tu servicio quiero 
dar respuesta a ellas, en presencia de mis Hermanas, el pueblo y la Iglesia mi compromiso 
quiero afianzar, emitiendo mis votos para siempre en conciencia y libertad. 
 

Alcanzar la caridad perfecta espero algún día llegar a ejemplo de nuestra Madre María Rosa 
Teresa Gay, que nos legó el servir y amar “Aliviando el dolor y sembrando la paz” a todos los 
que viven en pobreza o sufren enfermedad. 
 

Madre Inmaculada, Madre de nuestro Señor, en tus manos pongo mis anhelos, esperanza e 
ilusión, llévalas a tu Hijo e intercede ante Él por mí para que me bendiga y derrame su gracia 
siempre en mí. 
 

San José nuestro Patrón y glorioso intercesor, alcánzame de tu Hijo ser fiel al plan de Dios y 
vivir con fidelidad y entrega mi consagración. 
 

Tu bendición Señor nuevamente imploro, acompaña mi caminar, enséñame a conocerte y 
amarte cada día más y condúceme por el camino de la verdadera santidad. Amén. 
 

Hna. Karelis Padilla 
(Venezuela) 

 
«Te desposaré en amor y fidelidad» 
La vocación es un don especial y, cuando Dios nos lo da, cuando 
nos llama a seguirle y le respondemos con amor y generosidad, 
Él te colma de gozo y de alegría. Le doy gracias por mi vocación, 
por las Hermanas que me han ayudado en este tiempo de 
juniorado; han sido la presencia del Señor en mi camino para 
conocerle más, para amarle más y seguirle paso a paso en mi 
Instituto según nuestro carisma. Ahora no sé como explicar mi 
alegría al pronunciar mi “SÍ” al Señor de una manera perpetua, 
cuento con la gracia de Dios que me acompañará cada día; pues 
para ser fiel a su amor debo renovar mi sí día tras día. 
 



5 
 

Es una gracia haber pisado y tocado la tierra de nuestra Madre fundadora María Gay Tibau, 
de la misma manera que la tierra donde nuestras Hermanas mártires murieron, entregando 
su vida como el testimonio de fe. Gracias a nuestro Instituto por los medios que pone para 
nuestro bien; le doy gracias por esta formación que hemos realizado, ha sido muy corta pero 
con mucha riqueza; y en medio de “Solius”, es verdad que es un paraíso, hay que verlo. La 
fraternidad ha sido muy buena. Éramos diez con la Hna. María Martínez, quien nos ha 
ayudado mucho, ha sido un ejemplo de humildad en medio de nosotras, ella hacía referencia 
a un pensamiento de la Madre Francisca, «con un poco de humildad todo se arregla»; de 

esta manera quería motivarnos a ser 
humildes. 
 
Éramos nueve Hermanas y cinco 
nacionalidades, pero hemos vivido juntas 
como si nos conociéramos desde hace 
tiempo. Se sentía un lazo fraterno que 
nos une más, el mismo espíritu, «el 
carisma de nuestro Instituto». Hemos 
vivido la diversidad cultural con gozo y 
nos hemos enriquecido mutuamente. Los 
cursos nos han ayudado mucho a todo 
nivel: espiritual, psicológico y humano. 

Los itinerarios nos han ayudado a reforzar la pertenencia al Instituto. Vale la pena esta etapa 
de formación en la vida. Durante el mes de los ejercicios hemos estado en intimidad con 
Dios, lo hemos contemplado como los discípulos en el Tabor, ahora nos invita a bajar para ir 
a la misión, nos invita a ser semilla, semilla de amor y de servicio, como lo ha sido Él 
buscando siempre la voluntad de su Padre. 
 
Termino agradeciendo también a las Hermanas de la comunidad de Solius la cercanía, la 
sonrisa y la acogida. Que Dios las bendiga por el servicio que prestan con sencillez y 
humildad. Igualmente agradezco a todas las Hermanas de nuestro Instituto, que Dios las 
colme de bendiciones. 
 

Hna. Marie Chantal Zawadi 
(Congo) 

 
 

«Todo es Gracia» 
Con esta frase deseo expresar y compartir lo que para mí 
ha significado este tiempo especial de formación y 
Consagración al Señor. Me siento muy contenta y 
profundamente agradecida a Él, por tanto amor con el que 
ha bendecido mi vida desde siempre. 
Durante este tiempo me ha dado la oportunidad de 
experimentarle cada día y reafirmar su llamada amorosa a 
través de todo lo vivido: conocer y pisar la tierra de nuestra 
Madre Fundadora María Gay, sintiendo viva su presencia 
por medio de la acogida, cercanía, bondad y cariño de 
nuestras Hermanas; contemplar su servicio caritativo a 
favor de nuestros hermanos enfermos y necesitados; todas 
las bondades y detalles que ellas han tenido para con cada 

una de nosotras, lo cual me llena de profunda gratitud para con todo nuestro Instituto. Estas 
experiencias de fraternidad, al igual que el mes de Ejercicios Espirituales, han fortalecido mis 
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deseos de vivir en fidelidad y amor, la entrega generosa y libre al Señor dentro de mi 
Instituto de Religiosas de San José; siguiendo el ejemplo de nuestra Madre, la Santísima 
Virgen María, quien fue dócil a la Gracia que el Espíritu Santo depositó en ella y siempre 
vivió la voluntad del Padre 
agradándole en todo. De esta 
manera, y con su intercesión y la 
de nuestro Patrón San José, deseo 
vivir mi Consagración Religiosa al 
Señor, sirviéndole a través de mis 
hermanos enfermos y necesitados, 
donde Él se encuentra presente y 
me invita a transmitirles la 
misericordia que en todo momento 
ha tenido conmigo. 
Considero que las palabras no 
logran abarcar y hacer explícitas 
todas las experiencias vividas que 
deseo comunicar, por ello, a través 
de este sencillo poema, quiero 
manifestar mi gratitud y compromiso ante el Señor y el Instituto. 
      
GRACIAS 
 

Gracias, Señor, por tu infinito amor, 
por colmarme de tu Gracia y bendición. 
Aunque no soy digna de seguirte a Ti, 
me has elegido, poniendo tu confianza en mí. 
¡Cómo no responder a tu invitación! 
si penetras mi corazón,  
sembrando tu amor en mi interior 
cada día en la oración. 
Por eso, con gran alegría e ilusión 
quiero seguirte siempre, mi Señor. 
Reflejar tu rostro de bondad y compasión 
a los enfermos y cuantos sufren con dolor, 
para que tu paz, consuelo y fortaleza 
les alivie en sus penas y tristezas. 
Cuento siempre con tu Gracia, amado Señor, 
enséñame cada día a ser transparencia de tu amor. 
En mi comunidad y donde quiera que me encuentre 
ayúdame a hacerte siempre presente. 
Sé que tu Palabra me sostiene e ilumina, 
porque de ella deriva tu fuente Divina. 
Me enseña a descubrirte, conocerte y amarte 
cada vez más, con mayor intensidad, 
y así poder ser tu testigo fiel hasta el final 
cuando unas definitivamente mi vida a Ti 
por toda la eternidad. 

 
 «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.» (Jn 6, 68) 

 
Hna. Soledi Rodríguez (Venezuela)



 Lliçó inaugural de Pilar Adín al Curs Sistemàtic de Formació Inicial: 

 «Valors actuals de la vida de la mare Anna Maria Janer Anglarill» 
 

El dia 7 de novembre va tenir lloc al Centre d’Estudis Pastorals de 
Barcelona la inauguració oficial del Curs Sistemàtic de Formació Inicial 
adreçat a postulants i novicis com a oferta intercongregacional, en la 
qual participen els Carmelites, les Carmelites de Sant Josep, els 
Mercedaris, les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret i 
la Puresa de Maria. La lliçó inaugural va anar a càrrec de la Gna. Pilar 
Adín, postuladora general de l’Institut de Germanes de la Sagrada 
Família d’Urgell. Reproduïm aquí el text de la seva ponència. 
 
 

0. Introducció 

El 8 d’octubre d’aquest any Anna Maria Janer Anglarill, fundadora de 
l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, va ser 
beatificada a la Seu d’Urgell. La cerimònia es va celebrar a la Seu 
perquè és el lloc on descansen les seves restes i és la ciutat on va 
fundar la nostra Congregació el 29 de juny de 1859. 

Però anem a pams: què vol dir això de ser beatificada? Doncs vol dir 
que l’Església proclama en veu alta que una filla del poble català va 
viure totalment entregada a Déu en la persona dels germans. Dit d’una 
altra manera, que va estimar i servir Jesucrist en el germà sempre i en 
tot, com recull el lema de la beatificació. 

O sigui que va ser una dona que va viure la història del seu temps 
amb moltes dificultats, però amb el convenciment que Déu la cridava a 
estimar-lo no en un convent o monestir, sinó compartint la vida dels 
seus contemporanis: dels homes i les dones, veïns de carrer, molt 
estimats per Déu.  

L’Església, doncs, proclama que Anna Maria Janer gaudeix de la felicitat dels justos en el 
Regne del nostre Pare del cel, no perquè fos una superdona o una heroïna mítica, sinó 
perquè va viure la fe, l’esperança i la caritat fins a donar la vida, per amor. 
En quines circumstàncies històriques va viure aquesta fundadora catalana? 
 
1. Una dona d’avantguarda en un segle molt convuls 

Va néixer el 18 de desembre de 1800 a Cervera (La Segarra – Lleida – Diòcesi de Solsona), 
en una família de profundes conviccions cristianes. Va ser la tercera de quatre germans. A 
causa de la Guerra del Francès i de les seves conseqüències –fams, epidèmies, dolor– es va 
familiaritzar des de petita amb el sofriment humà.  

Als divuit anys, va entrar a formar part de la Germandat de la Caritat de l’hospital de 
Castelltort de Cervera. Les germanes tenien cura dels malalts i pobres de l’hospital i donaven 
classes i catecisme al Real Colegio de Educandas de la mateixa ciutat. Després de professar, 
va rebre els encàrrecs de mestra de novícies i de superiora.  

El 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. Durant un curs va 
exercir de mestra al Real Colegio de Educandas. Després de la batalla de Gra, va marxar cap 
a Solsona per posar-se a disposició de la diòcesi. La seva arribada va coincidir amb la visita 
de Carles de Borbó, que li va demanar que coordinés els hospitals de la zona carlina. Després 
de consultar-ho amb les seves germanes, va accedir a aquesta petició. Es va fer càrrec dels 
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hospitals de campanya de Solsona, Berga, la Vall d’Ora i la Boixadera. Va ser reconeguda 
pels combatents dels dos bàndols com la «Mare». Un cop acabada la primera guerra carlina, 
ella i tres germanes van ser fetes presoneres i van haver d’exiliar-se a l’hospital de Sant Josep 
de la Grave de Toulouse. 

El 1844 va retornar a l’hospital de Cervera. Cinc anys després va passar com a directora a la 
Casa de la Caritat o de Misericòrdia de la mateixa ciutat. Acollia nens orfes, joves 
discapacitats i ancians. També es feien classes per a nens i nenes externs.  

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 Seu d’Urgell. El 29 de 
juny de 1859 va fundar l’Institut de Germanes de la 
Sagrada Família d’Urgell, dedicat a l’educació cristiana de 
nens i joves i a l’assistència de malalts i ancians. El 1860 
el bisbe d’Urgell va aprovar les Regles i Constitucions de 
l’Institut. La Casa de Caritat de Cervera es va unir al nou 
Institut.  

El 1863 va fundar personalment el col·legi de Cervera i 
l’hospital de Tremp. Més endavant, entre altres, el col·legi 
d’Oliana (1864), l’asil de Sant Andreu de Palomar (1866) i 
els col·legis de Llívia (1868) i de les Avellanes (1872). Les 
germanes obtenien per concurs la plaça oficial de mestra. 
Durant la seva vida van tenir lloc vint-i-tres fundacions. 

Amb la revolució de 1868, nombroses comunitats van ser 
dissoltes i les germanes es van dispersar. Entre 1874 i 
1880 va ser relegada dintre del mateix Institut a causa de 
la nova orientació que va voler donar-li un director 

espiritual.  

El 1880 es va celebrar a Talarn el primer Capítol general que la va elegir canònicament com a 
superiora general. El 1883 va ser elegida vicària i primera consellera general. Va passar els 
darrers anys de la seva vida en aquest poble lleidatà envoltada d’alumnes, de noies que es 
preparaven per a ser religioses i de professes joves. Va demanar morir a terra com a penitent 
per amor a Crist. Va morir l’11 de gener de 1885, a Talarn (Pallars Jussà – Lleida – Diòcesi 
d’Urgell). 
 
2. Un carisma: descoberta del rostre de Crist en l’altre – estimar com Déu estima 

I encara, abans d’entrar en els valors actuals de la vida de la mare Janer, em permetreu que 
us parli de l’experiència fonamental de la qual es deriven aquests valors. Uns valors que, 
d’altra banda, són per a nosaltres els trets bàsics de la nostra espiritualitat, els trets de família. 

I aquesta experiència fundant, trasbalsadora de la seva vida, té a veure amb el que 
anomenem el seu carisma. I aquí em permeto fer un incís. Quan parlem de carisma, estem 
fent servir una paraula que ve del grec i que vol dir: do, regal de Déu. 

Com trobem expressat en Sant Pau, el carisma és el do que rep una persona, no per quedar-
se’l per a ella mateixa sinó per a posar-la al servei de la comunitat. 

Bé doncs, quin va ser el nucli fonamental de l’experiència de Déu d’Anna Maria Janer? El 
nucli essencial de l’experiència carismàtica de la mare Janer, o dit d’una altra manera, el do, 
el regal que rep del Senyor, és fer vida allò que tants cops havia escoltat, llegit, meditat i 
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pregat de la regla de vida de la Germandat de Caritat de Cervera: estimant, consolant, curant i 
rentant aquell pobre concret, aquell malalt, molts cops «asqueroso y poco agradecido», com 
diu tan sàviament la regla, estimo, consolo, curo i rento el mateix Jesucrist. 

I aquesta experiència espiritual es veu encara enriquida: com cura, com consola el que pateix, 
doncs tal com ho va fer el mateix Jesús quan s’acostava al leprós, a la vídua, als petits. I no 
es tracta de fer una imitació mimètica del que va fer Jesús, sinó de fer-ho, com diu tan 
meravellosament Pau, a la carta als Filipencs, tenint els seus mateixos sentiments: 

«Tingueu els mateixos sentiments i el mateix amor els uns pels altres, unànimes i ben 
avinguts. No feu res per rivalitat ni per arrogància; amb tota humilitat, considereu els 
altres superiors a vosaltres mateixos. Que no miri cadascú per ell, sinó que procuri 
sobretot pels altres. Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist...» (Fl 2,2-4) 

Naturalment, que aquesta experiència espiritual passa per la personalitat concreta d’Anna 
Maria Janer: una dona d’empenta, valenta, amb una fortalesa i una fermesa, gairebé podríem 
dir a prova de bombes. Una dona que aprèn de la vida llegida en clau evangèlica a esperar 
contra tota esperança, sostinguda per la descoberta fonamental de la seva vida en els 

diferents moments que ha de viure: 
malalts de còlera, ferits de guerra, exili, 
Casa de Misericòrdia, fundació de 
l’Institut, fundacions d’escoles, cases 
de caritat i hospitals, revolució de 
1868, proclamació de la I República, 
oblit dintre del mateix Institut. En 
aquests «más difícil todavía», hi ha 
una constant: Crist estimat i reconegut 
en el germà. 

Anna Maria Janer dedica, doncs, tota 
la seva vida a tenir cura de les 
persones marginades del seu temps: 
els malalts pobres i incurables, els 
empestats, els infants orfes, els 
ancians sols. La caritat, l’amor a Déu i 

al proïsme, és el que mou aquesta dona a actuar, a sortir de si mateixa per atendre la 
necessitat concreta de l’altre. Jesucrist, estimat, consolat i acaronat en cada malalt, en cada 
infant, en cada germana de comunitat, en cada persona necessitada, és l’ideal suprem de la 
seva vida i la raó de la seva donació incondicional al germà.  

Com recull l’oració col·lecta composta especialment per a la litúrgia de la seva festa: 

Senyor, vós que concedíreu a la beata Anna Maria Janer que el vostre Fill Jesucrist fos 
l’ideal suprem de la seva vida i la raó de la seva entrega als altres; per la seva 
intercessió i el seu exemple, concediu-nos el do d’estimar-vos i servir-vos en la persona 
del necessitat. Per nostre Senyor Jesucrist. 

 

3. Valors actuals de la vida de la mare Anna Maria Janer 

 
La Carta apostòlica que es va llegir en el moment solemne de la beatificació retrata 
perfectament quins van ser els valors que es desprenen del carisma, del regal de Déu. Diu la 
Carta:  

(...) la qual, dona humil, forta i rica en misericòrdia, 
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sense cap excepció ni discriminació 
va oferir el seu servei conjuntament als pobres i malalts (...) 

 
- Dona humil – Pedagoga de la humilitat 

«Sempre afable i humil, sense manifestació de vanaglòria. Era molt caritativa i els pobres la 
tenien com a tal (...) No va notar en ella, mentre la va conèixer, cap acte de vanaglòria ni 
d’orgull. Quan va cessar del càrrec de Superiora General, per la seva vellesa, es va mostrar 
contenta i va donar gràcies a Déu». Així recorda a la Mare Anna Maria Janer una senzilla 
dona de Talarn, esposa del jardiner de la població, que la va tractar els últims anys de la seva 
vida. 

La Mare Janer havia après en el seu llarg pelegrinatge a ser humil, una humilitat apresa a 
l’escola del seguiment de Jesucrist. Amb aquestes paraules ho refereix la seva primera 
biògrafa, Mare Josepa Oriol Isern: «Era ella de vida interior completament oculta en Crist, i 
com que no estava pagada del seu mèrit, els seus 
dots els referia a Déu, i els hi tornava en moneda de 
santa i continuada abnegació». 

Tenint en compte la seva pròpia experiència, la 
humilitat que aconsella la Mare Janer no consisteix 
en la multiplicació de mortificacions expressament 
buscades, sinó en l’acceptació dels menyspreus per 
amor a Jesucrist. Per a ella, l’important és la humilitat 
del cor: «Sigueu humils de cor, no només de 
paraules; ja sabeu que Jesucrist va venir al món, per 
corregir i detestar la supèrbia, ensenyant la humilitat 
amb els seus actes. No són humils les persones que a cada pas s’anomenen miserables, 
pecadores». 

Jesucrist és sempre el seu punt de referència, és a qui s’ha de mirar, per això ens aconsella 
una i altra vegada que «estudiem i meditem la vida de Jesucrist, tota ella és ensenyament per 
a nosaltres».  
 
- Dona forta – Fortalesa per amor 

«Va ser la dona forta de l’Evangeli. Va sembrar caritat. Va viure etapes molt difícils. Va ser 
perseguida. Però el seu amor la va portar fins al triomf». Aquestes paraules de Joan Salat, 
publicades a la Revista Segarra (Cervera) amb motiu de la celebració del centenari de la mort 
de la mare Janer (1985), defineixen amb encert la seva personalitat. 

Segons sant Agustí, «la fortalesa és l’amor a Déu que tot fàcilment ho supera i suporta». Tota 
la vida d’Anna Maria Janer va ser un exercici continuat i incansable de fortalesa. Una fortalesa 
que li va permetre seguir endavant amb el seu compromís de consagració a Déu en el servei 
de caritat al proïsme, superant les situacions més adverses amb una serenitat i una valentia 
que només l’esperança posada en Déu pot donar. 

Mai va ser una fortalesa que la convertís en una mena de «superdona» distanciada dels 
destinataris de la seva missió o de les seves companyes de camí, no. Va ser la fortalesa del 
qui confia totalment en Déu, s’abandona en els seus braços de pare i continua endavant «a 
pesar de los pesares». Es tracta, a més, d’una fortalesa contagiosa, capaç d’infondre ànim i 
esperança en totes aquelles persones que l’envoltaven. 
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També nosaltres estem cridats a ser persones de fortalesa, transmissores d’esperança en el 
lloc i el temps que ens toca viure. El nostre món necessita aquest alè de vida, aquest 
optimisme gens ingenu que ens permeti mirar la vida, la creació, els problemes de cada dia 
des de l’òptica de Déu. Només així podrem canviar interiorment i contribuirem a transformar la 
nostra societat.  
 
- Dona rica en misericòrdia - Mare 

D’aquest valor de la misericòrdia m’agradaria destacar dues vessants: 

D’una banda, la seva capacitat d’identificar-se amb la situació dels altres; dit d’una altra 
manera, se sap posar en la pell de l’altre. Anna Maria Janer té la capacitat de sortir d’ella 
mateixa per anar a trobar l’altre; més encara, assumeix la situació de l’altre com a pròpia, fins 
al punt d’identificar-se amb ella i de descobrir allà la presència de Crist. Per exemple, podem 
apreciar aquesta capacitat de sortir de si mateixa quan s’ofereix voluntària per atendre els 
asilats de la Casa de Misericòrdia de Cervera. 

D’una altra banda, mostra una actitud previsora que vetlla pel bé de tots. Es tracta d’una 
actitud que mostra la dimensió maternal, afable i vigilant que s’avança sempre a les 
necessitats dels altres. Curiosament, són diversos els testimonis de germanes, companyes 
seves que coincideixen a assenyalar aquest tret de la seva persona.  

Per exemple, durant la primera guerra carlina és reconeguda 
pels combatents d’un i altre bàndol com la «Mare»: «Madre, ya 
que como tal se lanzaba al peligro para socorrerlos en el acto 
de ser heridos» (Isern p. 32). I en el moment de la seva mort 
consola una de les germanes que la vetllava perquè sabia que 
havia perdut la seva mare. Per a ella serà l’últim gest –li agafa 
la mà– i les seves darreres paraules –«Fill meu»–. 
 

- Dona sense cap excepció ni discriminació: sense 
fronteres 

L’amor d’Anna Maria Janer no es redueix a un cercle tancat de 
persones. La varietat dels destinataris de la seva acció és 
impressionant: malalts, pobres, ferits de guerra, refugiats, 
nens, joves, avis. Però encara podem anar més enllà: Anna 
Maria estima fins i tot aquells que hauria de considerar 
persones hostils.  

Per exemple, els liberals estaven en contra de les 
congregacions religioses, ella els atén a l’hospital de Cervera abans de ser expulsada el 1836 
o els cura igualment en el camp de batalla. Va atendre els ferits d’un i altre bàndol: «con los 
soldados... sin distinguir partidos, sin reparar en sufrimientos, sin acobardarse ante la muerte» 
(D. Cueva, p. 242). 

La mare Janer va ser vincle de la comunitat dispersa i aglutinarà les germanes expulsades per 
donar resposta a les noves necessitats que es presenten. 
 

  Espiritualitat de la reconciliació 
La mare Janer pelegrinarà amb els ferits de la primera guerra carlina d’un i altre bàndol pels 
camins de la violència i de l’odi per ser portadora de la reconciliació que el Senyor promet als 
seus fills. 
 



 
12 

 

 

- Dona del servei als pobres i malalts 

Estimar-te i servir-te sempre i en tot és el lema de la beatificació de la Mare Anna Maria Janer 
Anglarill. Aquest lema està inspirat en les paraules de la pròpia Mare Janer, en una expressió 
que condensa la seva resposta d’amor a l’estimació rebuda del mateix Senyor: Que t’estimi 
molt, i et serveixi en la persona dels malalts, desvalguts.  

El seu amor neix de la trobada personal amb Jesucrist, ideal suprem de la seva vida i raó de 
la seva entrega als altres. Per això, en tantes ocasions ens convida a mirar Crist per aprendre 
dels seus sentiments i actituds: Estudieu i mediteu la vida de Jesucrist, tota ella és 
ensenyança per a nosaltres. 

La mirada d’Anna Maria sobre la realitat, sobre les persones neix de la contemplació del 
misteri de Crist. És des d’aquesta mirada contemplativa dels ulls i del cor que descobreix el 
mateix Jesús en cada germà. I des d’aquesta mateixa mirada la seva vida es converteix en 
servei amorós envers els germans, especialment els més pobres. 

D’aquesta manera la Mare Janer fa creïble la presència propera de Déu entre els homes, amb 
un servei gratuït, acollidor i sense distincions. Durant la seva vida va saber sortir de si mateixa 
per anar a la trobada del necessitat i descobrir en ell la presencia del Senyor; assumir la 
situació de l’altre com a pròpia o avançar-se amb sol·licitud a les necessitats dels altres com 
una mare que estima, serveix sempre i en tot. 
 
4. Marc de la vivència d’aquests valors 

El marc en el qual es desenvolupen aquests valors té aquestes notes distintives: 
 

  Eclesialitat 

«Preguem pel nostre bondadós pare el Summe Pontífex, per sa excel·lència reverendíssima –
es refereix al Nunci– i per les necessitats de l’Església, a qui estimem més que a les nostres 
vides». Amb aquestes paraules conclou una carta de la Mare Anna Maria Janer dirigida al 
Nunci de sa santedat a Espanya el 1880 després de tota una vida d’amor i de fidelitat a 
l’Església. 

Anna Maria Janer és una persona apassionada per l’Església. Per què? És en l’Església on 
neix i es desenvolupa la seva fe viva i on es consagra a Déu en l’entrega sense límits al 
germà. És amb l’Església perseguida que pateix i porta a terme les seves fundacions sense 
escatimar esforços. És per amor a l’Església que es sacrifica i obeeix fins i tot en els moments 
de foscor. 

En aquest sentit, el bisbe d’Urgell Joan Martí Alanis, en el pròleg del llibre Humaníssima, 
descrivia el sentit eclesial de la Mare Janer: «També podem dir que la seva vocació va ser 
autèntica: el bisbe la va cridar per fundar i ella hi va respondre. El bisbe, durant el seu exili, va 
posar en un altre la seva confiança, i ella va callar. Un altre bisbe la va tornar a cridar i, en la 
seva vellesa, hi tornà a respondre. Vocació vol dir crida i, en bona teologia, és als bisbes als 
qui correspon principalment fer-la. Per a mi aquests són els fets més destacats de la 
fundadora i són garantia d’una vida religiosa autèntica». 
 

  Camí, procés 
 
- Discerniment, de la descoberta de la voluntat de Déu. 

Descobreix que el Senyor li demana ser la mà que curi i embeni les ferides físiques i 
espirituals dels combatents. 
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- Prudència 

Quan oficialment s’ha acabat la guerra, disposa que les germanes tornin a casa. 
 

  Contemplació 

«Hem cregut en l’amor de Déu: així pot expressar el cristià l’opció fonamental de la seva vida. 
No es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un 
esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una 
orientació decisiva». Aquestes paraules de l’Encíclica Déu és amor del papa Benet XVI ens 
ajuden a copsar l’experiència espiritual fonamental de la Mare Anna Maria Janer. 

Perquè és Jesucrist el seu estimat. I en la trobada personal amb Crist estima tothom com una 
mare, sense fer distincions. Els ulls i el cor de la Mare Anna Maria contemplen el misteri de 
l’amor de Déu manifestat en el procedir misericordiós de Jesucrist en els homes i dones 
concrets, palpables i reals.  

Els seus ulls corporals contemplen. Anna Maria no s’imagina l’odi, la violència, la guerra, la 
desolació, la pobresa, la malaltia, la falta de cultura de les nenes dels pobles… No s’ho 
imagina, no, veu amb els seus propis ulls, en primera persona, en viu i en directe, persones 
que s’odien, que es maten, que estan desconsolades, que són pobres, malaltes, analfabetes. 
Les veu. I això vol dir que és allà amb i entre aquestes persones. 

Però és que, a més, el seu cor contempla aquesta mateixa realitat que acabo de dibuixar, 
millor encara, contempla aquestes persones que odien, que maten, que viuen sense consol, 
que són pobres, que estan malaltes, ferides.  

Comparteix, per tant, amb ells els seus goigs i esperances, els seus fracassos i patiments i a 
ells entrega per complet la seva vida, per amor. I tots sabem prou que només l’amor és capaç 
de moure muntanyes. 
 

  Fidelitat 

La paciència en l’amor va portar la mare Janer a assumir les debilitats humanes, incloses les 
seves, i a suportar les contrarietats de la vida, que no van ser poques.  

Per exemple, quan ella és expulsada de l’hospital de Castelltort, no per això deixava de ser 
Germana de la Caritat. O bé quan amb les seves germanes són expulsades de l’hospital i del 
noviciat de la Seu d’Urgell. Han de començar de zero i així ho fan; o quan es vol donar al seu 
Institut una orientació diferent. És en aquests moments de prova, de foscor, d’aparent fracàs 
quan el do de Déu s’obre pas i resplendeix en tota la seva intensitat. 
 
5. Miracle 

El 9 de juny de 1951 la Sra. Ana Padrós Sellés va recuperar totalment la mobilitat gràcies a la 
intercessió d’Anna Maria Janer Anglarill. Els metges van qualificar la seva curació 
d’inexplicable, segons els coneixements científics actuals. Els teòlegs van declarar que 
s’havia curat de manera instantània, duradora i completa gràcies a la intercessió de la Mare 
Janer. Els cardenals i bisbes van ratificar aquests parers. 

Però… Qui era l’«Anita» Padrós? Acostar-nos a la seva història ens pot ajudar a comprendre 
una mica més la manera de ser i de fer del nostre Déu: el Pare bo que revela els misteris del 
Regne als seus preferits, els fràgils i vulnerables.   

I la Sra. Anita no podia ser més fràgil i vulnerable, contemplada amb els ulls corporals i amb 
els ulls espirituals. L’Anita tenia una vida d’aquelles que molts qualificarien de «fatal». Per 
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què? Per diversos motius. No era una persona massa agraciada, físicament parlant, patia 
enanisme, ens la podem imaginar una mica «contrafeta». I si atenem a algun dels metges que 
declaren en el procés ordinari, era borderline, un trastorn de la personalitat que es caracteritza 
per la desregulació emocional, el pensament extremadament polaritzat i les relacions 
interpersonals caòtiques. O sigui, que tenia un quadre clínic molt complicat. 

Era natural del Pedreguer, un poble de València. Allà, quan ella tenia 18 anys, van morir la 
seva mare i dues germanes a causa d’una epidèmia de grip. Al cap de tres mesos de 
traslladar-se a Barcelona amb el seu pare, és ell qui mor atropellat pel tramvia. Es va quedar, 
doncs, sola en el món. Almenys en aparença. La seva vida transcorria al servei d’una família 
benestant de Barcelona, la família Boladeras, que, a la seva manera, va fer per ella tot el que 
va poder. Però és clar: va arribar la malaltia i l’Anita ja no servia ni per «servir».  

La família Boladeras la va fer visitar per diversos especialistes que ja llavors van diagnosticar 
que la poliartrosi deformant que patia era irreversible, no tenia solució. En aquest context, es 
produeix el seu ingrés a l’asil municipal del «Parque» de Barcelona. I allà la malaltia va 
mostrar, a poc a poc, la seva inexorabilitat i irreversibilitat. I si al principi l’Anita encara 
caminava recolzant-se amb les mans a la paret, després el dolor l’impedia moure les 
articulacions i s’anava quedant, progressivament, paralitzada. A la nit l’havien de ficar al llit i 
es quedava tota «agarrotada»; de dia es movia amb una cadira de rodes. Per ser més 
exactes, la movien. 

Algunes germanes que van estar destinades al «Parque» i d’altres que hi anaven a ajudar 
alguna temporada ens han explicat les condicions d’aquella institució. Sobretot, hem sentit 
explicar la caritat «provada» de les 
germanes que hi van deixar allà uns 
quants anys de la seva vida. 

Una d’aquestes germanes era la M. Lluïsa 
Font Romeu. Va ser ella la que va 
aconsellar l’Anita que fes la Novena a la 
mare Janer. I l’Anita li va fer cas i amb 
una altra resident que la portava, la Sra. 
Fidela Roca, se n’anaven a primera hora 
de la tarda a la capella i allà feien la 
Novena. L’Anita no sabia llegir, així és 
que era l’acompanyant Fidela la que la 
llegia. Van començar el dia 5 de juny de 
1951. La petició era ben clara i simple: poder caminar i valer-me per mi mateixa. L’Anita 
declara que, a més, van aplicar-li la relíquia de la mare Janer.  

Al cinquè dia, com expliquen tots els testimonis del procés diocesà i, naturalment, la pròpia 
guarida, després de fer la Novena, l’Anita va sentir unes ganes irresistibles d’aixecar-se i 
d’agenollar-se. Encara que la Sra. Fidela li ho volia impedir, finalment ho va fer i es va posar a 
cridar: «M’ha  curat la mare fundadora». Era el 9 de juny de 1951.   

I així es va produir el Miracle: aquella que ja no servia ni per «servir» va passar la resta de la 
seva vida com havia demanat: caminant, valent-se per si mateixa i prestant el seu servei al 
menjador del «Parque». 

La lectura d’aquests fets por despertar en nosaltres alguns interrogants: I... per què l’Anita? 
Què tenia o, millor, què no tenia? Quina podia ser la seva aportació en la història del seu 
temps, si no comptava gairebé per a ningú? 
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I... per què l’Anita? No era potser la més insignificant de les criatures reclosa en un lloc on tant 
de bo no t’hi haguessin de portar mai? No era potser algú desagradable a la vista refinada 
d’uns ulls que només miren, però que no contemplen des del cor? 

I... per què l’Anita? Per què? Ara podem començar a albirar alguna resposta: el Pare revela 
els misteris del Regne als senzills i als humils. Entenent aquí el tipus de senzillesa i d’humilitat 
que dóna reconèixer que no tens res del que el món creu que has de tenir per merèixer cap 
recompensa. La senzillesa de qui posa tot el que és, sense ser gran cosa als ulls del món, a 
les mans amoroses d’un Déu que té el seu nom, els nostres noms gravats en el seu cor i que 
ens estima fins no poder més, d’un Déu que escolta el clam dels desvalguts per la intercessió 
d’aquella que es va passar tota la seva vida socorrent el desvalgut: Anna Maria Janer. 

I... per què l’Anita? Doncs per a desmuntar-nos tots els nostres esquemes de prepotència i de 
superioritat o d’inferioritat, perquè a vegades som botxins i a vegades víctimes. 

L’Anita confiava plenament en el Pare del cel. L’Anita confiava plenament en les germanes del 
«Parque», en la M. Lluïsa Font Romeu. I aquesta confiança la va fer abandonar-se totalment a 
la intercessió amorosa de la mare Janer. Tant de bo nosaltres també ens hi abandonem en la 
seva falda de mare. 
 
6. Conclusió: una nova beata del segle XXI: MÍSTICA CATÒLICA DE LA CARITAT 

Anna Maria Janer: una nova beata per a un segle que tot just estrenem. Una nova beata no 
d’altar, permeteu-me l’expressió, sinó del camí: del camí de la humilitat, de la senzillesa i de 
l’acollida, de l’amor incondicional a l’Església, una dona de l’amor i del servei.  

Tant de bo conservéssim d’aquesta futura beata catalana alguns escrits que ens parlessin 
dels seus pensaments i anhels. El que sí conservem són els seus gestos de vida. Uns gestos 
que dibuixen la forta personalitat d’aquesta mística catòlica de la caritat. Mística perquè va 
tenir una manera peculiar d’assolir la seva unió amb Déu; catòlica perquè va fer de 
l’eclesialitat i de la universalitat els pilars fonamentals de la seva vida; de la caritat perquè 
aquesta virtut teologal d’amor a Déu i al proïsme va conformar tota la seva existència. 

 

 Conèixer la vida monàstica ● Gabriel Soler 

El dissabte 10 de desembre, els homes d’entre 18 i 35 anys que 
tinguin ganes de descobrir més de prop quines són les grans línies 
de la vida monàstica, la pregària i la vida en comunitat, i com es 
concreten a Montserrat, podran compartir una jornada amb els 
monjos benedictins. 
Es tracta de viure un dia com un monjo, compartint totes les 
pregàries i el dinar al refetor monàstic, i una conversa amb el P. 
Abat. El G. Gabriel Soler és el més jove de la comunitat i un dels 
coordinadors de la jornada. Interessats: 672 110 290 / 
montserrat.osb@gmail.com. 

 
Què destacaries de la vida monàstica? 
La vida monàstica és una forma de vida que duu el monjo a una plenitud de vida a partir d’una 
experiència continuada de vida comunitària i de solitud contemplativa, dos elements que 
s’equilibren i duen l’ésser humà a un coneixement de si mateix i una pacificació en Jesucrist, 
que és el model del monjo. Jesucrist és el centre de la nostra vida, celebrat en la litúrgia, 
contemplat en la pregària i conegut en els germans. Tot això és quelcom que es viu 
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personalment, però que es vessa al defora del monestir, sobretot en un monestir com 
Montserrat, on tantes persones s’adrecen per cercar pau, equilibri i consol. 
 
Hi ha massa prejudicis, a l’hora de provar la vida monàstica? 
Jo diria que molta gent ha pensat alguna vegada en aquesta vida per a ell, però hi ha un cert 
nombre de prejudicis sobre la vida monàstica en general i, sobretot, una idea molt limitada als 
elements més curiosos de la vida als monestirs. Els arbres no deixen veure el bosc, podríem 
dir. El que cal, em sembla, és un coneixement més ampli d’aquesta experiència, un 
coneixement que abraci l’experiència espiritual dels monjos. Com que el monjo és naturalment 
un ésser recollit en si mateix, moltes vegades només expliquem aquestes coses mitjançant 
llibres o cartes.  
 
I tu, per què vas fer el pas? 
Jo sentia una certa curiositat per la vida monàstica, i coneixia Montserrat perquè hi havia 
vingut amb la família, però va ser a la universitat que em vaig plantejar seriosament quina 
mena de vida volia, i vaig veure que el monestir podia ser el meu lloc. Quan arribes aquí, cal 
ser sincer i afrontar-ho amb valentia; cal arriscar-se a començar aquesta vida apassionant que 
és la del monjo, perquè aquesta és una vida realment apassionant.  

Òscar Bardají i Martín – Full dominical 
 

 Seglars i germans de La Salle comparteixen i reflexionen sobre la Missió 
Educativa 

 

(La Salle) Àgora La Salle 2011: 
«Caminem, compartim, creixem» 
 
El passat 26 de novembre, prop d’un 
centenar de germans, associats/des, 
professors/es i també joves de les 
escoles de La Salle Catalunya van 
trobar-se a La Salle Premià de Mar 
amb l’objectiu de compartir i reflexionar 
sobre la Missió Educativa Lasal·liana 
en el context social que vivim. 
«Caminem, compartim, creixem» va 
ser el lema d’aquesta nova trobada 
sota el títol Àgora La Salle. 

El matí començà amb l’aportació de tres testimonis que explicaren la seva visió sobre el 
context actual de la Missió Compartida. Un germà de La Salle començà introduint el treball 
que, des de la congregació, religiosos i germans han realitzat en els darrers anys. Una 
professora i un altre germà de La Salle explicaren quin és i com viuen el seu punt de vista al 
voltant de la Missió des de la seva persona i el seu estil de vida. 

La jornada va girar entorn de diverses dinàmiques realitzades en petits grups al voltant del 
treball pastoral amb els joves d’avui, els valors i les prioritats de la nostra societat, la tasca 
educativa i evangelitzadora colze a colze entre els germans i els seglars i el Caràcter Propi de 
les escoles de La Salle. Durant l’Eucaristia els diversos grups explicaren les seves 
conclusions a través d’una aportació plàstica i amb diversos missatges sobre el procés, la 
reflexió i el treball de la Missió als temps actuals. El dinar de germanor posà punt i final a 
l’Àgora d’aquest any.  

http://www.lasalle.cat/
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 Alumnes de l’Escola Pia de Catalunya participen en una Caminada per la 
Pau a Tàrrega 

 

(Escolapis) Aquest divendres, 25 de 
novembre, prop de 500 alumnes han 
participat en una Caminada per la Pau, 
acollits per l'Escola Pia de Tàrrega. L'Escola 
Pia de Catalunya organitza aquesta 
iniciativa des de fa 22 anys a diferents punts 
del territori coincidint amb la celebració del 
dia de Sant Josep Calassanç, patró de la 
institució. L'objectiu és que els nois i noies 
reflexionin sobre aspectes vinculats amb el 
tema de la pau, realitzant diferents activitats 
i caminant plegats. En aquesta ocasió el 
lema és «Carrega’t d’energia» amb l'objectiu 
de treballar per la pau. 
 

L’energia és el corrent que sustenta la vida. Aquesta es manifesta en diferents àrees: en el 
nostre físic, la nostra ment, les nostres emocions i la nostra consciència. En aquesta 
caminada hem volgut descobrir com carregar-nos d’energia per treballar en favor de la pau. 
 

Per això, prop de 500 alumnes, en grups de 20 amb un professor responsable, han fet ruta 
des de diferents pobles al voltant de Tàrrega —concretament Anglesola, Claravalls i Altet— 
per acabar trobant-se al Parc de Sant Eloi al final del matí. A les 13 h han participat 
conjuntament en un acte de cloenda animat pel grup BUFANÚVOLS en aquest enclavament. 
Posteriorment han dinat plegats. 
 

Durant el camí, han fet activitats que, a partir de la reflexió, han portat a la convivència: 
pensant, jugant, compartint, rient... la pau queda a les mans dels nois i noies de 4t d’ESO. 

La Caminada per la Pau ha començat, a les 9.30 del matí.  
 

 L’altra cua de l’atur 
 

El Punt Avui - Dilluns, 28 de novembre del 2011 ● Jordi Panyella 
 
Centenars de dones van cada dia a una congregació de monges de Barcelona on 
funciona una borsa de treball 

La majoria de dones són estrangeres, però la crisi hi fa anar cada cop més ciutadanes 
de l’Estat 

A quarts de set del matí, cinquanta dones ja fan cua per una feina. La religiosa llegeix 
una oferta laboral i tot de mans s’alcen  

8 de novembre. El dia s'ha aixecat espès a la part baixa de Barcelona, amb un punt 
desagradable d'humitat lleganyosa de tardor que mira encara l'estiu, i amb la pesadesa 
palpable d'una ciutat enfangada en la crisi. Però per sobre la Diagonal, i encara més per sobre 
el passeig de la Bonanova, entre els carrers que abracen luxoses residències i habitatges 
distingits, l'ambient és una altra cosa. L'aire és fi, sanitari, un punt gèlid i hi bufa com si algú 
hagués manat escombrar els carrers per deixar-los a punt per passar revista. El fred aquí es 
fa notar i, a primera hora del matí quan encara no són les set, fa de mal entomar palplantat al 
mig del carrer. Per això el mig centenar de dones que esperen en filera, calladament, al carrer 

http://www.escolapia.cat/
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Marquesa de Vilallonga, a l'altre costat dels murs de la luxosa clínica Teknon, s'abriguen tant 
com poden amb la roba prima que porten i s'agombolen buscant l'escalf del grup. 

Són les més matineres d'un grup que amb el pas de les hores acabarà fent-se important, fins 
a arribar, a quarts de nou del matí, a superar les 200 dones, totes amb l'objectiu d'entrar a 
l'edifici que hi ha situat a l'altre costat de la vorera on esperen pacientment, totes pensant que 
avui potser sí que serà el seu dia de sort i que trobaran una feina. Busquen treball, però no 
fan cua per entrar a cap oficina del SOC (Servei Català d'Ocupació) com últimament han fet 
més de 740.000 ciutadans que la crisi ha empès a l'atur. Suporten el fred calladament, sense 
immutar-se, perquè volen ser les primeres a presentar-se davant la germana Encarna, una 
religiosa de la Immaculada Concepció de Castres que es 
dedica a rebre ofertes de feina de cases particulars, 
majoritàriament de la part alta de Barcelona, i a oferir-les a 
dones –majoritàriament immigrants– que cuiden nens o vells, 
planxen, cuinen o netegen, dones d'ascendència tan humil que 
moltes no provenen ni de la part més baixa de Barcelona. És la 
cara de la marginalitat que busca sortir a la superfície a través 
d'un singular mercat de treball. És l'altra cua de l'atur. 

Per poder escoltar les ofertes de feina de la germana Encarna 
tant se val ser una persona amb papers com no tenir-ne. De fet, 
quan a les vuit del matí s'obre la porta del recinte religiós, 
l'home que vigila l'espai demana que el personal s'arrengleri 
segons la seva situació legal, i la cua de les dones estrangeres 
en situació irregular triplica la de les que sí que tenen papers. 
Un cop a dins es repeteixen les cues, respectant l'ordre 
d'arribada, i encara s'organitzen d'acord amb un altre criteri, les dones que busquen una feina 
per hores, o les que volen entrar fixes en una casa. 

A tres quarts de nou, quinze minuts abans que la germana Encarna faci la seva aparició amb 
el llistat d'ofertes de treball, el grup s'engreixa encara amb una dona més, que, acompanyada 
pel vigilant del lloc i trencant l'ordre establert fins aleshores, se situa la primera de la fila. És 
una dona de cabell clar i pell blanca, vestida amb correcció, amb un aspecte del tot diferent de 
la resta que ja fa hores que esperen, però amb el mateix neguit a la cara: la necessitat 
imperiosa de trobar una feina. La resta, les que han entomat el fred des de primera hora, fan 
cara de desaprovació, però aquest subtil tracte de preferència a les dones nascudes al país 
és una de les normes no escrites de funcionament d'aquest lloc, i tothom les respecta. 

“Comencem a tenir dones espanyoles, de moment no n'hi ha gaires, però ja vindran”, afirma la 
germana Encarna aventurant que la precarietat en què viuen immerses moltes famílies 
obligarà dones del país a entrar en circuits laborals que semblaven reservats a les immigrants. 
 
Menys hores, menys sou 

La crisi també es deixa notar en les ofertes: “Ara quan truquen les senyores per sol·licitar una 
noia la demanen per a menys hores, o ofereixen uns sous més baixos”, explica la religiosa. 
Ho confirma la Narcisa, una equatoriana que fa vuit mesos que no té feina, i que avui es 
presenta per enèsima vegada davant la religiosa: “Les feines que abans estaven pagades a 
1.200 euros, ara s'estan oferint a 600”, diu.  

Però és el que hi ha, i la resta és res, i cal seguir insistint encara que “avui no hi ha gaires 
ofertes”. Ho diu la germana Encarna a les dones que ara ja té assegudes davant seu i a les 
que també l'escolten dretes per tots costats de la sala que funciona d'oficina d'ocupació. Ho 
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diu després de resar el Parenostre, i abans de seure a la taula que presideix el lloc i començar 
a obrir les llibretes en què té anotades les ofertes de treball. 

Al seu costat, arxivadors i més arxivadors amb les fitxes de les dones que busquen feina, 
organitzades per nacionalitats. La informàtica és inexistent, però tant se val. La religiosa i la 
seva col·laboradora, la Rosa, són d'una eficàcia exemplar a l'hora de buscar en les llibretes on 
hi ha anotats noms de clientes, ofertes, adreces i telèfons. 

Entre les nou del matí i la una del migdia, la religiosa llegeix una trentena d'ofertes, amb sous 
que arrenquen en els 450 euros i s'enfilen fins als 900. Cada oferta va seguida d'un grapat de 
mans que s'alcen enlaire i d'un concert de veus que demanen a la germana que es fixi en 
elles, de les veus d'algunes dones que imploren, d'altres que ploren, i finalment la religiosa en 
tria dues, a les quals dóna el telèfon de contacte. 

La sessió avança amb lentitud, pesadament. S'interromp en moltes ocasions per les trucades 
de persones que fan ofertes de treball i en tres ocasions més per la irrupció dins de la sala de 

tres dones, que hi han acudit personalment 
per reclamar el servei d'una dona de fer 
feines. Expliquen les condicions, surten a 
fora i en almenys dos casos fan allà mateix 
entrevistes amb candidates. Les dones 
que omplen la sala han sentit que una de 
les senyores s'avé a pagar deu euros 
l'hora, i fan un assentiment general 
d'aprovació, ja que consideren que es 
tracta d'una bona oferta. 

Després la germana Encarna reprèn el fil 
de la trobada; llegeix i repeteix les ofertes. 
“Aquí demanen una noia amb papers”, 
adverteix davant la mirada de 
desaprovació de la majoria. Després 

insisteix: “Heu de saber fer les coses que us demanen.” I encara torna a insistir: “Ja saps 
cuinar, tu?, i netejar els vidres...?” I la noia li respon: “Tinc referències.” 

A mig recitar ofertes de treball, s'obre una porta i una col·laboradora entra amb una plata de 
forn curulla d'empanades, que comença a distribuir. Encarna no només ofereix una feina a les 
dones; ofereix sobretot consell, consol, abric –no només psicològic, sinó també físic– i 
aliment, per a l'esperit, però també per a l'estómac. 
 
“Demà fixi's en mi” 

Acaba el matí i una cinquantena de dones han sortit de l'edifici religiós amb un telèfon a la 
butxaca i una possible ocupació, d'incorporació immediata si s'acaben fent tractes. La resta 
s'aixequen pesadament, amb resignació, quan la germana els diu que no n'hi ha més. 
Algunes l'envolten i li expliquen la situació desesperada en què es troben. “Demà fixi's en mi”, 
li diu una. 

Altres expliquen que de la mateixa manera que acudeixen a la religiosa també estan inscrites 
en la borsa de treball d'una agència de contractació. “Hauríeu d'investigar com ens tracten, 
què fan i com treballen aquella gent”, adverteix una noia. Des de les agències diran que la 
religiosa treballa contravenint totes les normes del mercat laboral i exercint una competència 
deslleial. Per a les dones que hi acudeixen cada dia, amb papers o sense, és una llum al final 
del túnel. 
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Sor enèrgica. Una burgalesa d'empenta. La germana Encarnación en plena acció  

Foto: QUIM PUIG 

El fred que pot arribar a fer a Barcelona, per cru i intens que sigui, mai no tindrà res a veure 
amb el rigor climatològic de la muntanya castellana i la seva capital, Burgos. Aquell és un fred 
profund, de terra endins, de paisatge cremat per nevades perennes. La germana Encarna va 
néixer en aquest paisatge ja fa 70 anys i és evident que el seu caràcter de dona decidida i 
enèrgica, de persona que va per feina, el va construir a base de fer front a les desavinences 
meteorològiques. Fa cinquanta anys que viu a Barcelona, però la dolçor del clima mediterrani 
no ha llimat ni un mil·límetre ni el nervi ni les dots de persona manaire que va portar de 
Castella. I és així, amb ganes d'anar per feina, que es planta davant les dones que acudeixen 
a ella per trobar una ocupació i un sou. 

Des de fa vint anys sap que les persones que la van 
a trobar ho fan en un moment de desesperació, al 
límit de tota esperança, com a últim recurs per no 
caure en la marginalitat de l'atur perpetu i és per 
això que sap que ha de ser enèrgica, però també 
dolça. Algunes dones s'hi dirigeixen anomenant-la 
“madrecita” i ella s'hi comporta, com una gran mare, 
donant-los consells de com s'han de presentar a les 
entrevistes de feina que els proporciona, renyant-les 
–si cal– quan no li fan cas i mostrant, també, un 
punt de sentit de l'humor. I és que els esperits 
alegres, optimistes, sobreviuen millor en el món de 
penúries que cada dia desfila per davant els seus 
ulls. 
La germana Encarna va trobar la primera feina per a 
una immigrant l'any 1990, va ser com per casualitat, 
i després d'aquesta casualitat en va venir una altra i 
una altra fins a concentrar desenes de persones 
cada dia davant seu. Les dones l'escolten amb 
molta atenció, com una filla hauria d'escoltar sempre 
una mare: “Això és segona zona, ho heu de tenir 
clar”, els diu remarcant que el desplaçament en 
transport públic pel treball que acaba d'oferir els 
requerirà una despesa superior a l'habitual. La 

germana Encarna alça el cap, els seus ulls escruten les dones que té davant buscant quina és 
la millor candidata a l'oferta laboral. Per un moment el seu posat sembla fred, d'hivern 
burgalès, un punt hieràtic. Però el sentiment va per dins, perquè només amb una muntanya de 
sentiment es pot afrontar cada dia un repte de tanta envergadura. Cada dia, faci el fred que 
faci. 
 

 Aquest Nadal, regala intercanvis! 
 

La Comunitat de Germanes Oblates de Barcelona i el centre El Lloc de la Dona, 
organitzen un any més el “Nadal Solidari”, que es celebrarà el cap de setmana del 16, 17 i 
18 de desembre. Es tracta d’una proposta adreçada a joves d’entre 20 i 30 anys per tal 
d’experimentar un Nadal diferent en què els protagonistes no siguin els regals, sinó el fet de 
compartir un espai comú i una experiència conjunta, creadora de relacions socials i solidaritats 
recíproques. 
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Celebrar el “Nadal Solidari” és una oportunitat per apropar-se al Raval, i més concretament a 
la realitat de dones que viuen situacions d’exclusió social per la seva vinculació amb la 
prostitució. Un apropament per a deixar-se interpel·lar, compartir, celebrar, interioritzar, 

pregar, fer festa… compartint amb altres joves. 

Si tens entre 20 i 30 anys i vols viure aquesta experiència… 

Atreveix-te a descobrir que existeix un altre món a prop del teu i 
que moltes vegades passa desapercebut als teus ulls. Et sonen 
paraules com exclusió, estigma, desigualtat, manca 
d’oportunitats…? Les Oblates som una congregació religiosa que 
vivim i treballem a Barcelona i et convidem a apropar-te a la 
realitat de les dones que exerceixen la prostitució i/o pateixen 
l’exclusió social al barri del Raval. 

Si t’interessa inscriure’t o rebre informació posa’t en contacte 
amb nosaltres abans del 5 de desembre: Escriu un mail a 
alzola54@hotmail.com, o bé trucan’s: 639845036 

 Un passatge de la Sagrada Escriptura amb comentaris com a 
orientació per a la Lectio Divina 

 

Durant l'Advent l'Editorial Claret oferirà gratuïtament als usuaris del seu web un 
passatge de la Sagrada Escriptura amb comentaris com a orientació per a la Lectio 
Divina 
 

Del diumenge 27 de novembre i fins al dia de Nadal comença un 
temps fort: l’Advent, i per poder aprofundir durant aquests dies en la 
Paraula de Déu, l’Editorial Claret ofereix als usuaris del seu web la 
possibilitat de disposar gratuïtament i en format PDF de la lectura de 
l’evangeli de cada dia durant aquest Temps. Aquests textos ofereixen 
també els comentaris de la seva autora, la Inmaculada Rodríguez, 
com a orientació per a la Lectio Divina. Així, diàriament hi haurà la 
possibilitat de comptar amb un nou passatge de la Sagrada 
Escriptura per ser llegit i aprofundir espiritualment en aquest. 
 

«La lectura, l’estudi i la meditació de la Paraula han de desembocar després en una vida de 
coherent adhesió a Crist i a la seva doctrina». Benet XVI. 
 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

Benedicció abacial de la Mare Esperança Artés 
 

Estimada, estimat, 
Després de la renúncia de la M. Gertrudis Nin, el 27 d'octubre, la comunitat em va elegir com 
a abadessa. 
Si Déu vol, el dia 11 de desembre, en la celebració de l'Eucaristia que presidirà el nostre 
arquebisbe Mons. Lluís Martínez Sistach, a les cinc de la tarda, rebré la benedicció abacial, 
com a signe de  la presència de  l'Esperit, en el meu servei a la comunitat. 
Us agrairia que em tinguéssiu present en la vostra pregària. 
Fraternalment,                                                                                            Esperança Atarés 
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Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
 

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

    DESEMBRE 
13 dt. Junta Directiva URC 16.00 

14 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

15 dj. 
Acte acadèmic a la Facultat de Teologia de Catalunya. Conferència de Mons. Joseph W. Tobin: 
“La Vida religiosa avui: esperança en temps difícils” – Aula Magna, a les 7 de la tarda. 

 

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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