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Alumnes d’un col·legi religiós 

 

 

 

VIURE L'EXPERIÈNCIA 
DE JESÚS A LES 
ESCOLES 
M. Jesús Torrente | Pureza de María 

El curs 2020-21 va ser un curs anòmal... 
¿Per què ens hauríem d’enganyar? Totes 
les escoles es van esforçar per mantenir 
unes mesures que venien donades pel 
Departament d'Ensenyament i per Salut 
Pública. Els directors, el professorat i el 
personal dels col·legis i universitats es van 
desviure per crear un ambient saludable 
per als alumnes i per a ells mateixos. La 
pastoral dels centres va quedar tan 
reduïda, a causa dels grups bombolla, que 
la sensació de no estar complint amb una 
de les missions pròpies de la institució era 
palpable. 
 
Van arribar les vacances, van tancar les 
escoles i vam començar una onada que va 
durar tot l'estiu… Massa frustració després 
d'un curs tan lligat de mans! 
 
Ara, començat el curs 2021-22, comptem 
amb molta experiència. Sabem el que va 
funcionar l'any acadèmic anterior i el que 
cal millorar.  

És hora de començar amb una 
"normalitat" que ens ajudi a educar els 
nostres alumnes seguint els projectes 
educatius propis de les institucions sense 
minvar allò que considerem tan important: 
VIURE L'EXPERIÈNCIA DE JESÚS 
RESSUSCITAT EN COMUNITAT AMB ELS 
NOSTRES JOVES. 
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CONEIX ELS MEMBRES DE LA JUNTA DE LA 
UNIÓ DE RELIGIOSOS (III) 

En els primers Horebs del curs 2021-2022 els membres de la junta es 
presentaran i ens explicaran les seves sensacions personals respecte la vida 

religiosa, les seves pors i com creuen que la Unió de Religiosos de Catalunya ha 
d’actuar en el context que avui dia ens envolta.  

Què somies per la vida 
religiosa? 

Saber trobar el seu lloc en la nova 
realitat que vivim, a la llum de 
l’Evangeli, com ha anat fent 

l’Església al llarg de la història.  

 

Què et preocupa? 

Quedar ancorats en sàvies i santes 
tradicions que ja no responen al 

moment actual. 
 

Quin paper voldria que la 
urc jugués avui? 

Continuar acompanyant-nos fent 
propostes de formació. 

 

 
EDUARD PINI 

VOCAL DE LA JUNTA DE L’URC 

Provincial de l’Escola Pia de 
Catalunya. 

Em defineixo com a bona 
persona, servicial i un xic 

impacient. Sóc del qui si ho puc 
fer avui no ho deixaré per demà. 
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ÓSCAR MUÑOZ 
VOCAL DE LA JUNTA DE 

L’URC 

Congregació de la Missió 
Pares Paüls 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Què somies per la vida 
religiosa? 

Somio poder ser veritables testimonis de 
l’Evangeli a Catalunya, aprofitant les  

diferents obres i serveis com a 
plataformes actuals d’evangelització. 

Portant a terme la Missió  de tota 
l’Església però amb l’especificitat i la 
riquesa encarnada en la actualitat de 

cada  Carisma. 

Què et preocupa? 

Em preocupa la possibilitat de 
dissoldre’ns en accions d’educació, 

sanitat, acció social...  sense un procés de 
transcendència i oferta clara de trobada 

amb Déu. 

Quin paper voldria que la urc 
jugués avui? 

Un paper de motivar el coneixement i la 
trobada de les diferents congregacions i 
una  plataforma de reflexió, motivació i 

actualització conjunta de la Vida 
Consagrada per a dur a  terme la parresia 

que ens demana el Papa Francesc per 
mostrar i acompanyar per a viure el  

missatge de l’Evangeli als homes i dones 
d’avui. 
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Què somies per la vida 
religiosa? 

Somio que es desperta, descobreix les 
necessitats reals que hi ha al seu entorn o 

més lluny i es posa a cercar camins de 
resposta comptant amb totes les persones 

que cerquen el mateix les.   

 

Què et preocupa? 

Que no confiï prou amb la força de 
l’Esperit, que és capaç de fer coses grans 

amb la nostra petitesa. 

 

Quin paper voldria que la urc 
jugués avui? 

Paper de mantenir l’alerta, ampliar la 
mirada, oferir recursos i animar qualsevol 
iniciativa que ajudi la vida religiosa a ser 

fidel a la seva identitat i missió. 

 

 

 

 
M. ASUNCIÓN MATÓ 

VOCAL DE LA JUNTA DE L’URC 

Filles de Maria Auxiliadora.  

Em considero realista, 
esperançada, amb moltes ganes 
de donar resposta i amb molta 
necessitat de l’ajut de les altres 

persones. 
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BENEDICCIÓ DEL P. MANEL GASCH I HURIOS  

 

ABADIA DE MONTSERRAT | 13 d’octubre, 2021  

Aquest matí (10.30 h) s'ha celebrat l’acte de benedicció del P. Manel Gasch i 
Hurios com a nou abat del Monestir de Santa Maria de Montserrat, conferida 
per l’Excm. P. Manuel Nin i Güell, monjo de Montserrat i bisbe (exarca apostòlic) 
dels catòlics de tradició bizantina de Grècia. A la cerimònia hi han assistit una 
nodrida participació dels bisbes de Catalunya i un bon nombre de superiors 
masculins i femenins, benedictins i cistercencs, amb el Revm. P. Gregory J. 
Polan, abat primat de la Confederació Benedictina; i el Rdm. P. Guillermo 
Arboleda, abat president de la Congregació Sublacense-Cassinesa. 

També han estat presents a la cerimònia el M. H. president de la Generalitat de 
Catalunya, Pere Aragonès; la delegada del Govern central a Catalunya, Teresa 
Cunillera; la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró; la directora general d’Afers 
Religiosos, Yvonne Griley; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria 
Marín; a més de representants del Patronat de la Muntanya de Montserrat, de la 
societat civil i eclesial vinculats al Monestir. 



14 d’octubre, 2021 
HOREB 

562  

 

7 

 

Celebració amb ofrena musical 

La celebració ha anat precedida, en qualitat d’ofrena musical dels Antics 
Escolans de Montserrat, d’un “Preludi Abacial per a orgue”, obra expressament 
composta per Andreu Diport i Feliu (Barcelona 1998) sobre la signatura musical 
«G-As-C-H» (sol-la bemoll-do-si). Els textos i els cants són els propis de la 
Festa dels beats màrtirs (que se celebra avui, com cada 13 d’octubre), amb 
intervencions de l’Escolania i la Capella de Música. Les polifonies han estat 
escollides d’entre el repertori dels Mestres de l’Escolania 

• Kyrie de la Missa a 6 veus (Narcís Casanovas) 
• O sacrum convivium (Anselm Ferrer), 
• O memoriale (Joan Cererols) 
• Exultate Deo de P.L. Palestrina. 

Ritu de benedicció 

El ritu de benedicció ha tingut lloc després de l’Evangeli, quan un dels monjos 
assistents de l’abat elegit s’han adreçat al bisbe oficiant i li han demanat que 
confereixi la benedicció. Aquest ha pronunciat l’homilia, al terme de la qual 
l’elegit fa la promesa de fidelitat al nou ministeri. Després es prostra i 
l’assemblea canta les Lletanies del sants. El bisbe Manel Nin pronuncia 
l’extensa Oració de benedicció, que l’elegit escolta agenollat. A continuació rep 
els distintius del seu nou ministeri: 

• la Regla de sant Benet 
• l’anell 
• la mitra 
• el bàcul 

que signifiquen, respectivament, el mestratge, l’amor esponsal per la comunitat, 
l’autoritat i la missió de pastor. El celebrant acompanya el nou abat a la càtedra, 
on rep l’abraçada dels bisbes, dels abats i dels monjos de la comunitat de 
Montserrat. La missa ha continuat llavors, com de costum, amb la Litúrgia de 
l’Eucaristia. El cant de comunió –com ja ho ha estat el d’introducció– són 
composició del monjo Jordi-Agustí Piqué, i fan al·lusió als màrtirs. 

El nou abat ha adreçat una al·locució al poble. Com a comiat, el prelat exarca de 
Grècia, que en tota la celebració ha anat revestit dels ornaments pontificals 
bizantins, ha beneït l’assemblea. En el cant final, el Virolai, pren relleu l’estrofa 
«Amb vostre nom comença nostra història, i és Montserrat el nostre Sinaí». 
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El P. Abat Manel Gasch 

El P. Manel Gasch i Hurios (Barcelona, 1970) és llicenciat en Dret per la 
Universitat de Barcelona (1993). El 1996 va ingressar al monestir, on va fer la 
professió monàstica simple el 5 de setembre de 1998 i la solemne el 3 de 
febrer de 2002. El 23 de juny de 2011 va ser ordenat sacerdot. 

El P. Manel va començar la formació en teologia a Montserrat, que va completar 
amb la llicència en Teologia, especialitat dogmàtica, a la Pontifícia Universitat 
Gregoriana de Roma (2005). Des de 2005 és professor de teologia a l’Estudi 
Filosòfic i Teològic de Montserrat. 

Des de l’any 2005 al 2010, el P. Abat Manel Gasch va ser Prefecte de 
l’Escolania de Montserrat, i des de 2011 fins a l’actualitat ha estat el Majordom-
Administrador del Monestir. 

El P. Abat Manel Gasch 

El P. Manel Gasch i Hurios (Barcelona, 1970) és llicenciat en Dret per la Universitat 
de Barcelona (1993). El 1996 va ingressar al monestir, on va fer la professió 
monàstica simple el 5 de setembre de 1998 i la solemne el 3 de febrer de 2002. El 
23 de juny de 2011 va ser ordenat sacerdot. 

El P. Manel va començar la formació en teologia a Montserrat, que va completar 
amb la llicència en Teologia, especialitat dogmàtica, a la Pontifícia Universitat 
Gregoriana de Roma (2005). Des de 2005 és professor de teologia a l’Estudi 
Filosòfic i Teològic de Montserrat. 

Des de l’any 2005 al 2010, el P. Abat Manel Gasch va ser Prefecte de l’Escolania 
de Montserrat, i des de 2011 fins a l’actualitat ha estat el Majordom-Administrador 
del Monestir. 

 

Llegeix l'homilia del bisbe Nin: Aquí 

Paraules agraïment Pare Abat Manel Gasch: Aquí 

 

 

http://urc.cat/wp-content/uploads/2021/09/Homilia-2021.10.13-Benediccio.pdf
http://urc.cat/wp-content/uploads/2021/09/2021.10.13-Paraules-P.-Abat-Manel-benediccio.pdf
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LES FILLES DE LA CARITAT CELEBRARAN LA 
SEVA ASSEMBLEA GENERAL A PARÍS 

FILLES DE LA CARITAT |12 d’octubre, 2021 

Presents a 96 països, amb un número aproximat de 12.800 germanes, la 
Companyia de Filles de la Caritat està al servei de Crist en els pobres en els cinc 
continents. La Filles de la Caritat celebraran la seva Assemblea general a París, 
140 rue du Bac, la seva Casa Mare, del 29 d’octubre al 21 de novembre de 2021. 

Com és habitual, aquesta Assemblea té com a fi avaluar i promoure la fidelitat al 
carisma i la vitalitat apostòlica de tota la Companyia. Una setmana d’Exercicis 
Espirituals introduirà les tres setmanes i mitja de reflexió sobre el tema: EPHATA! 
Franquejar la porta… Anar cap a… Trobar-se…Els membres de l’Assemblea 
buscaran juntes com respondre millor als grans desafiaments com ara: el respecte 
dels drets humans i el desenvolupament integral dels més desfavorits de la 
societat, la salvaguarda de la «casa comuna», la mística de «viure junts», la 
transmissió de la fe i dels valors cristians a les noves generacions… amb fidelitat a 
l’Església i al seu carisma. 

En el transcurs d’aquesta Assemblea tindrà lloc l’elecció de la Superiora general i 
del seu Consell. El Consell és responsable de l’animació espiritual de la Companyia 
de les Filles de la Caritat i de la coordinació dels esforços missioners entre les 
diferents Províncies.Aquest esdeveniment internacional també és l’ocasió 
d’aprofundir en el missatge dels Fundadors sant Vicent i santa Luïsa de Marillac, 
per a viure el present amb creativitat, definir orientacions per a respondre als 
desafiaments missioners i espirituals d’avui i entrar en el futur amb alegria i 
confiança. 

https://www.filles-de-la-charite.org/es/asamblea-general-2021/
https://www.filles-de-la-charite.org/es/asamblea-general-2021/
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SJD PRESENTA «LA ATENCIÓN INTEGRAL EN 
SAN JUAN DE DIOS. LA MIRADA DE CLARA» 

 

SANT JOAN DE DÉU | 9 d’octubre, 2021 

Sant Joan de Déu ha presentat el llibre «L'atenció integral a Sant Joan de Déu. La 
mirada de Clara », que és el resultat de la feina de l'eix estratègic d'Atenció Integral 
de l'Orde Hospitalari amb el qual es vol transmetre, als qui estan compromesos 
amb Sant Joan de Déu, a dur a terme un estil d'atenció a les persones d'acord als 
seus principis i valors. 

Aquest llibre representa la raó de ser dels centres i fundacions de Sant Joan de 
Déu orientada a l'propòsit d'atendre les persones de tal manera que puguin 
percebre l'essencial del nostre carisma: sentir-se acollides, respectades, 
considerades, tractades amb delicadesa i discreció, així com ser receptores d'unes 
cures i tractaments professionalment òptims. 

Fer-se càrrec de la realitat de les persones i atendre-les amb un model determinat, 
d'acord amb els valors de l'Ordre, té una dimensió transversal per a totes les 
estructures de l'Ordre: centres i fundacions, àmbits d'atenció, professionals, 
Germans i voluntaris, ja que el centre de referència és, i ha de ser sempre, la 
persona atesa. 
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El llibre inclou 6 relats inspirats en fets reals i que parlen d'exclusió social, de 
família i exclusió residencial, salut mental, educació i oportunitats, malaltia infantil i 
juvenil i gent gran i solitud. 

Inma Iglesias, membre de l'eix estratègic d'Atenció Integral i directora Fundació 
SJD Serveis Socials Mallorca, ha explicat que "el llibre exposa nostre model 
d'atenció integral, un model que es contagia, un model únic i que es basa en el fer 
el bé bé fet "i ha recordat que" els pilars de l'atenció integral de Sant Joan de Déu 
són: l'acollida des de la Hospitalitat, el respecte, la mirada autèntica i atenta, la 
llibertat per a la presa de decisions i el comiat des del vincle". 

El llibre, núm. 10 de la col·lecció Professionalitat, consta de dues parts: la primera 
teòrica, en la qual es recull tot la metodologia de treball i anàlisi de el model i la 
segona, d'experiències, recollides en un relat de ficció protagonitzat per Clara, una 
jove de 19 anys, amb una sensibilitat especial per veure l'invisible des de petita. En 
paraules de la seva àvia una noia de «mirada autèntica, que té una cosa màgica 
capaç d'alleujar l'ànima.» A través de sis trobades de Clara amb diferents persones, 
ens apropem a aquesta particular manera de tenir cura que tenim a Sant Joan de 
Déu. 
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XXVII ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFER 

CONFER | 8 d’octubre, 2021 
 

Els dies 3, 4 i 5 de novembre tindrà lloc 
a l’Hotel ELBA Madrid Alcalá situat al 
carrer Alcalá 476, la XXVII Assemblea 
General de la CONFER. 

El lema serà: Senyor, què vols de 
nosaltres avui? Una pregunta 
fonamental i permanent a la vida dels 
nostres Instituts i de cadascun dels 
religiosos. Una pregunta que avui, des 
de l’experiència que hem viscut -i que 
encara ens continua afectant a tots- per 
la pandèmia del Covid-19, ressona de 
manera més forta. 

Desitgem que l’Assemblea sigui espai 
per a preguntar junts al Senyor a què 
ens crida en aquest moment, en aquest 
context, en la nostra pròpia situació; què 
desentranyar què vol avui de nosaltres 
com a Vida Religiosa i com a CONFER, 
per a atalaiar aquest futur que Déu 
somia amb nosaltres per a aquest món. 
Perquè la nostra Assemblea pugui ser 
un àmbit de reflexió i recerca comuna, 
hem previst combinar ponències, diàleg 
a l’Assemblea i en petits grups, i espais 
d’oració i celebració. 

Partirem d’una ponència de Mons. Luis 
Ángel de las Heras, President de la 
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Comissió Episcopal per a la Vida 
Consagrada, i deprés s’aboradarà en 
grup per contrastar-ho i enriquir-ho, el 
Projecte d’Enfortiment Institucional de 
la CONFER que estem vivint des del 
curs passat. El dia 5, Mons. José 
Rodríguez Carballo (Secretari de la 
CIVCSVA) presidirà l’Eucaristia de 
clausura. 

En aquesta Assemblea correspon elegir 
una nova Presidència: President/a i 
Vicepresident/a. D’acord amb els 
nostres Estatuts (art 18 g) és 
competència de l’Assemblea General 
l’elecció de President/a i 
Vicepresident/a, entre els Superiors/as 
Majors membres de la CONFER (art. 
30.1; 10,1). També renovarem diversos 
Vocals electius del Consell General, 
segons fixen els Estatuts (art. 25) i el 
Reglament de l’Assemblea General (art. 
27). En aquest any, ens correspon 
renovar 1 Vocal femenina i 3 Vocals 
masculins. 

Confiem que la nostra Assemblea 
continuï sent un signe de comunió de la 
Vida Consagrada a Espanya i un 
missatge d’esperança per als nostres 
germans i germanes, especialment per a 
tantes persones que sofreixen. 

Pots consultar el programa íntegre 
punxant en el següent enllaç 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.confer.es/572/activos/texto/9453-programa-ag2021.pdf
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S. MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA RIBAS, 

NOVA VICÀRIA GENERAL DE L’INSTITUT DE 

LES FILLES DE MARIA AUXILIADORA 

SALESIANES | 7 d’octubre 2021 

A la jornada del 6 d’octubre 2021, l’assemblea capitular de les Filles de María 
Auxiliadora reunides a Roma des del passat 17 de setembre, ha escollit a Sor María 
del Rosario García Ribas, com a Vicària general, càrrec que ostentava fins al moment 
S. Chiara Cazzuola que ahir mateix va ser triada com a Mare general. 
Durant els pròxims 6 anys, serà la primera col·laboradora en la tasca d’animar la vida i 
la fidelitat dinàmica de l’Institut (art. 126 – Constitucions FMA), de la recentment 
escollida Mare General. 

Sor María del Rosario García Ribas va néixer el 22 de gener de 1961 a Sevilla 
(Espanya). Viu la seva adolescència i joventut, primer unida al seu col·legi, les Escoles 
Salesianes Maria Auxiliadora del barri de Nervión de la seva ciutat, i després com a 
animadora en l’Oratori, participant en moltes iniciatives pastorals mentre cursava els 
estudis de Llicenciatura en Història. A poc a poc, aquest ambient salesià la va anar 
captivant i el va ajudar a descobrir la seva vocació. 

Realitza la seva primera professió el 5 d’agost de 1986 i des de llavors el Senyor li ha 
regalat la possibilitat de ser una FMA feliç entre els joves i entre les germanes, en la 
missió que a cada moment se li ha encomanat. 
Durant el curs 1993-94, va realitzar estudis en la Universitat Pontifícia Salesiana de 
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Roma, i de 1994 a 2000 va exercir el servei de Coordinadora inspectorial de Pastoral 
Juvenil a la seva Inspectoria Maria Auxiliadora, amb seu a Sevilla, de la que va ser 
Provincial de 2003 a 2009. 
  

Ha estat també directora de les cases de Jerez-María Auxiliadora i Sevilla-San José 
(col·legi María Auxiliadora). En els últims anys va formar part de la comunitat de 
Marbella (Màlaga), on va ser professora i va coordinar la pastoral dels dos col·legis de 
les salesianes en aquesta localitat. Tasca que va compaginar amb la seva 
responsabilitat com a consellera i Coordinadora inspectorial de Formació. 

Va participar activament com a membre de la comissió ‘Reflexió Europa-Orient Mitjà’ 
de l’Institut. 

A l’agost de 2017, amb la unificació de les quatre inspectories espanyoles, és 
nomenada provincial de la nova Inspectoria María Auxiliadora d’Espanya, missió que 
ha desenvolupat fins a aquest nou nomenament com a Vicària general. 

VIU LA VIDA COM UN REGAL, SOBRETOT LA VIDA QUOTIDIANA. LI AGRADA LA 
PARAULA “GRÀCIES” I quant hi ha darrere d’ella. Avui és tot l’Institut qui li diu 
GRÀCIES per la seva disponibilitat per a aquest nou servei que el Senyor li demana. 

En aquest moment històric, a les portes del 150è de la Fundació de l’Institut de les 
FMA, S. María del Rosario García es disposa amb senzillesa a prestar aquest servei 
d’animació i govern. Un calorós aplaudiment de l’assemblea capitular ha acollit la 
proclamació oficial del seu nomenament. 
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VATTAMATTAM DEMANA “CAMINAR JUNTS 
PEL CAMÍ SINODAL”  

CLARETIANS  | 4 d’octubre, 2021 

“Estimats germans, caminem junts pel camí 
sinodal per ser una congregació arrelada a Crist 
i audaç en la missió”. És la demanda del 
superior general dels missioners claretians, el 
pare Mathew Vattamattam, en el 
seu missatge després de fer-se pública 
l’exhortació del XXVI Capítol General dels 
missioners claretians. 

En el seu missatge, Vattamattam convida a 
personalitzar l’exhortació del capítol general i a 
“donar fruit en la vostra vida personal, en la 
comunitat i en el vostre ministeri”. Ha expressat 
la necessitat de canvis transformadors en la 
manera de pensar, relacionar-se i missionar en 
el canvi d’època que vivim. 

També ha demanat ser coherents: “Cuidarem 
que la frase arrelada i audaç no sigui un mer 
eslògan”. Ha de ser el “dinamisme central dels 
tres processos transformadors iniciats per al 
XXV Capítol General”, ha dit. 

XXVI Capítol General  

El capítol va tenir lloc del 16 d’agost al 12 de 
setembre a Nemi, Roma, i  va comptar amb la 
participació de quatre capitulars que provenen 
del territori de la Província de Sant Pau: el 
superior provincial, Ricard Costa-Jussà; Juan 
Martín Askaiturrieta Ezkurdia i Raymundo 
Adormeo, com a delegats provincials, i Carlos 
Sánchez, com a director del Centre 
d’Espiritualitat Claretiana, situat a Vic. 

 

 

 

 

https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/10/missatge-mathew-vattamattam.pdf
http://www.claret.org/xxvi/
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AGUSTINS: I CAPÍTOL PROVINCIAL DE LA 

PROVÍNCIA DE SANT JOAN DE SAHAGÚN 

AGUSTINS |  5 d’octubre, 2021 

En la primera sessió del capítol, que va tenir lloc l’any passat a l’Escorial (Madrid), 
es va escollir els religiosos agustins que integren l’equip de govern de la província: 
prior provincial, consell província (sis membres), secretari i ecònom provincials. 

Després de més d’un any d’haver iniciat el I Capítol Provincial, que va quedar 
interromput per la pandèmia, ha estat possible acabar-ho. 
En aquesta segona sessió, que s’ha dut a terme del 20 al 26 de setembre, i que ha 
tingut lloc a la Residència Fray Luis de León de Guadarrama (Madrid), s’han 
aprovat els estatuts i els documents programàtics de la nova província de sant Joan 
de Sahagún. 

Nom definitiu de la Província 

El primer que cal destacar és que ja no s’utilitzarà en el nom de la nova província 
l’expressió “d’Espanya”, el capítol ha decidit llevar-la, atès que la província té al seu 
càrrec circumscripcions de l’Orde de Sant Agustí que estan en altres països del 
món, cosa que queda patent en la composició dels religiosos que han participat al 
capítol. 

https://www.agustinos.es/
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Participants 

Dels 72 religiosos capitulars, han assistit 66, i els altres cinc, que havien d’arribar 
de països de fora d’Espanya, no han pogut estar presents per diversos motius 
relacionats amb la Covid 19. A aquests capitulars oficials, amb veu i vot, se’ls han 
afegit quatre més com a convidats, amb veu, però sense vot. Del total dels 
capitulars, 51 eren espanyols i 21 d’altres nacionalitats. Les circumscripcions de 
l’Orde representades en el capítol han estat Espanya-Portugal, Panamà, Puerto 
Rico- República Dominicana, Cuba, Veneçuela, Iquitos-el Perú, l’Argentina, l’Índia, 
Tanzània i Filipines. 

El capítol l’ha presidit el Prior General, P. Alejandro Moral, acompanyat en la taula 
presidencial pel Prior Provincial, P. Domingo Amic i el Secretari Provincial, P. Carlos 
Alonso. Substituint al Prior General, quan havia d’absentar-se, ha estat l’Assistent 
General de l’Orde per a Europa del Sud, P. Javier Pérez Barba. També ha participat 
en el capítol provincial com a convidat l’Assistent General per a Amèrica Llatina, P. 
Alexander Lam. 

Documents presentats i aprovats 

Han estat set dies d’intens treball, amb reunions en grups i posada en comú, per a 
arribar a consensos en tots els temes proposats a l’ordre del dia de cada jornada 
capitular. D’aquesta manera, han estat aprovats els Estatuts de la Província sant 
Joan de Sahagún, que consten de 137 articles que, a la llum de la Regla de sant 
Agustí i de les constitucions de l’orde, regulen la vida personal, comunitària, 
apostòlica i econòmica dels religiosos i les seves institucions. 

De la mateixa manera han estat aprovats quatre documents bàsics per a la marxa 
de la Província i que tenen a veure amb els accents i àrees d’acció que vol prioritzar 
la nova Província, la renovació de la vida religiosa, el pla de formació per als joves 
agustins i el pla de pastoral que es posarà en pràctica en tots els apostolats que té 
la província, amb especial incidència en els col·legis i parròquies. 

Els accents definitoris de la nova província, passen per conrear la identitat 
religiosa, testimoniar la comunió a través de comunitats veritablement fraternes, 
realitzar una acció pastoral de clara identitat agustiniana, fer visible la universalitat 
missionera a l’Església i a l’Orde, traduir de manera pràctica la missió compartida 
amb els laics i establir estructures de govern pròximes i flexible. 

Des d’aquesta identitat es pretén privilegiar, com a àrees d’acció, el món de la 
cultura i l’educació, la pastoral juvenil, la promoció vocacional, la formació dels 
futurs agustins, la vocació religiosa, el compromís social, la pastoral parroquial i els 
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mitjans de comunicació com a elements d’evangelització i finestres que permetin 
apuntar-se a la vida dels agustins. 

El document de la renovació de la vida religiosa fa referència als aspectes de 
l’oració, vida comunitària i apostolat, tant en l’àmbit local, particular de la 
comunitat, com en el global, general de la província. 

En el pla de formació es troben tres parts: La primera presenta els aspectes 
generals de la formació inicial; la segona se centra en la identitat agustiniana i els 
desafiaments actuals; la tercera contempla els aspectes específics de la formació 
integral de la persona a cada etapa de la formació inicial agustiniana (Prenoviciat, 
Noviciat, Professori); a això s’afegeix, al final del document, la formació permanent, 
com a actualització de la vida i missió de tots els agustins. 

Finalment, en el pla de pastoral s’indiquen els traços d’una pastoral agustiniana, 
on es ressalta: el primat de Jesucrist; la caritat com l’ànima de la pastoral; l’oració 
que porta a la interioritat com a lloc de trobada amb Déu, amb un mateix i amb els 
altres; la Bíblia com a aliment; la convocatòria a la conversió; la cura dels més 
fràgils i de la terra; el servei a l’evangelització; el foment de la comunió i la 
comunitat; el sentit eclesial i missioner; el compromís amb la justícia i la pau. 

Propostes 

Juntament amb l’estudi i acceptació dels quatre documents abans descrits, s’han 
aprovat 18 propostes del total presentades al capítol. La més important és aquella 
que emplaça al prior provincial i consell perquè proposi al pròxim capítol provincial 
una proposta sobre l’existència a Espanya d’un centre d’estudis teològics i un 
professori, o dos centres i dos professoris, com és el cas que es dóna ara amb 
L’Escorial (Madrid) i Valladolid. 

Esdeveniments nous 

Tres esdeveniments nous han caracteritzat a aquest capítol provincial. El primer 
d’ells ha estat la presència de l’Oficina de Comunicació de la província al mateix lloc 
de les reunions, amb l’objectiu d’entrevistar els capitulars i gestionar algunes 
intervencions en mitjans aliens de comunicació escrita i audiovisual. Així mateix, i 
gràcies a dos religiosos capitulars que han fet de cronistes, s’ha publicat en la 
pàgina web de la província (agustinos.es), una crònica de cadascun dels dies, la 
mateixa que s’ha enviat a tots els religiosos via whatsapp i correu electrònic. Al seu 
torn, els membres de l’Oficina de Comunicació han aprofitat per a donar a conèixer 
al capítol els objectius i mitjans que s’utilitzen per a informar, a través d’Internet i 
les xarxes socials, tant als religiosos en particular, com al públic en general, sobre 
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les coses que els ocorren, o que fan, els religiosos, comunitats i institucions que 
regenten. 

El segon esdeveniment nou ha estat, la participació en una de les sessions de 
treball d’un grup de laics, que han parlat sobre el que fan i els reptes que presenten 
a la província des dels seus diferents llocs d’acció. Estaven representats els àmbits 
de l’educació, parròquies, joves i nens, fraternitats laicals agustinianes, 
associacions i fundacions de cooperació. Tots ells han sol·licitat als capitulars que 
segueixin compromesos amb els diferents apostolats als ques ells representen i 
que continuïn confiant en els laics. Per a això demanen que se’ls formi més en 
l’espiritualitat agustiniana, que se’ls concedeixin més recursos materials i tècnics 
per a fer el seu treball i que s’aconsegueixi una major unió entre religiosos i laics. 

El tercer esdeveniment nou ha estat que l’Eucaristia de quatre dels dies ha estat 
presidida per un bisbe diferent. Tres d’ells agustins, un resident a Roma amb el 
càrrec de sotssecretari del sínode dels bisbes, un altre titular de la diòcesi de 
Palència i el tercer emèrit del Vicariat Apostòlic de Iquitos (el Perú). El quart ha 
estat el cardenal arquebisbe de Madrid, afiliat a l’Orde. En ells estava representada 
l’Església universal, des del Vaticà, passant per les esglésies locals i arribant a les 
missions. Un signe de la unitat, de la col·laboració i disponibilitat total dels agustins 
al servei de l’Església i de la transmissió del Regne de Déu. 

Èxit del capítol 

Es pot dir que aquest 1r Capítol Provincial de la Província de Sant Joan de Sahagún 
ha estat un èxit. No perquè s’han solucionat tots els problemes, sinó perquè 
religiosos de les quatre províncies agustines existents fins al moment de la unió, 
han pogut celebrar, resar, analitzar, dialogar, decidir, projectar i conviure durant set 
dies com a germans en fraternitat agustiniana. Hi ha molt de camí a recórrer, però 
s’ha fet ja el primer pas, al qual segur li seguiran molts més. 

 

 

 

 

 

 

 



14 d’octubre, 2021 
HOREB 

562  

 

21 

 

CHIARA CAZZUOLA, 11A SUPERIORA 
GENERAL DE L’INSTITUT DE LES FILLES DE 
M. AUXILIADORA 

 

SALESIANAS |  5 d’octubre, 2021  

Després d’una intensa sessió, aquest dimarts 5 d’octubre, dia de Tèmpores d’Acció 
de Gràcies, les 172 germanes capitulars, reunides des del passat 17 de setembre 
en el seu XXIV Capítol General, han escollit a S. Chiara Cazzuola com a Mare 
General de l’Institut de les Filles de María Auxiliadora per als pròxims sis anys. 
Es converteix així en la 11a Superiora General, successora de sta. Maria 
Mazzarello, cofundadora, juntament amb Don Bosco, de l’Institut, i succeeix a S. 
Yvonne Reungoat, qui ha assumit aquest servei d’animació i govern en els últims 
13 anys. 

Sor Chiara, va néixer a Campiglia Marittima – Livorno (Itàlia) el 6 de maig de 1955. 
Pertanyent a la Inspectoría Toscana Santo Spirito, viu les primeres etapes 
formatives en Castelgandolfo (Roma) on, el 5 d’agost de 1975, emet els vots de la 
Primera Professió Religiosa a l’Institut FMA. 

Llicenciada en Assignatures Literàries, és docent durant diversos anys i, 
successivament, Presidenta a l’Escola Secundària de primer i segon grau. Per 10 
anys és Delegada local i inspectorial de les Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) i 
adquireix la seva experiència pastoral com a Coordinadora inspectorial de pastoral 
juvenil. És animadora de comunitat i després Consellera inspectorial. 
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Al 2001, amb la unificació de les tres Inspectorías Emiliana, Ligur i Toscana, és 
nomenada Consellera inspectorial per a la Formació i en l’exercici d’aquest treball 
privilegia camins de comunió i d’espiritualitat en un estil senzill, respecte a les 
persones i profunditat. 

En 2007 és nomenada Inspectora de la Inspectoría Emiliana-Ligur–Toscana 
Madonna del Cenacolo, amb seu a La Spezia (ILS). 

El CG XXII del 2008 l’elegeix Consellera Visitadora i sor Chiara ofereix la seva 
disponibilitat afirmant: “En esperit d’abandó a la voluntat de Déu i confiant en 
l’ajuda del Senyor, dic sí”. 

En el sexenni 2008-2014 visita algunes inspectories d’Amèrica i d’Europa 
madurant una experiència rica de salesianitat i d’interculturalitat. A cada germana 
regala el seu amor sense límits per a traslladar-lo a cada persona i realitat humana, 
l’optimisme somrient i bo, la capacitat de captar els gèrmens de vida i d’esperança 
a cada persona i a cada esdeveniment. 

És una persona “clara” i entusiasta de la vocació de FMA, té al cor una gran passió 
pels joves i expressa capacitat per a relacions franques, serenes, col·laboradores. 

Al 2014 la Mare la nomena Reguladora del Capítol General XXIII i en el mateix 
capítol és escollida Vicària General, compartint d’aquesta manera propera el servei 
d’animació i govern amb la Superiora General. A la pregunta de la Mare després de 
la votació: “Acceptes?”, amb molta emoció Sor Chiara respon:”Confio en el Senyor i 
em confio a Maria Auxiliadora. Per això dic SÍ!”. 

En aquest Capítol General CGXXIV que estem vivint, del qual també ha estat 
reguladora, ha estat escollida com la 11a Superiora General de l’Institut de les 
Filles de María Auxiliadora. 
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LA FAMÍLIA VICENCIANA CELEBRA LA 
FESTA DE SANT VICENÇ DE PAÜL 

 

FILLES DE LA CARITAT | 4 d’octubre, 2021  

L’equip de coordinació de la Família Vicenciana, va convidar a totes les branques a 
celebrar una eucaristia a l’església que dirigeixen els pares paüls de Barcelona, al 
carrer Provença. 

Vam tenir una eucaristia entranyable, senzilla, plena de fraternitat, col·laboració i 
participació, presidida pel P. Óscar Muñoz, i acompanyada per tres pares més, 
entre ells el Consiliari de la AMM Regional de Barcelona, P. Samuel. 
Cada branca de la Família Vicenciana tenia una funció que dur a terme, durant 
l’eucaristia. 
 
A l’acte penitencial, vam fer les peticions de perdó amb una corda amb nusos, 
demanant-li al Senyor que ens ajudi a desfer els nusos que s’han fet per les 
nostres faltes. Una representant de cada branca va pujar a l’altar a demanar perdó 
per allò que sent com a falta a la seva branca, demanant la gràcia de Déu per a 
millorar, alhora que desfeia un nus de la corda. A les ofrenes es va presentar al 
Senyor, entre altres coses els sofriments del món actual, a través d’un mural 
construït per les senyores de la AMM. 

Una eucaristia amenitzada amb bonics cants que va dirigir JMV. Finalitzem amb 
una oració a Sant Vicent. Una celebració que ens ajuda a unir-nos i a sentir-nos 
germans i germanes de la Família Vicenciana. 
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ESTRENA DE LA PEL·LÍCULA IÑIGO A LA 
BASÍLICA DE LOIOLA 

 

JESUÏTES / IGNATIUS 500 | 1 d’octubre, 2021   

«Fins als vint-i-sis anys d’edat va ser home donat a les vanitats del món, i 
principalment es delectava a l’exercici d’armes, amb un gran i cap desitjo de 
guanyar honra». Així comença l’autobiografia de sant Ignasi i així, el mateix Ignasi 
relata l’inici d’un abans i un després a la seva vida. És per això, que «Iñigo», la 
pel·lícula que el director de cinema Imanol Rayo (Pamplona, 1984) va estrenar la 
tarda del 27 de setembre, suposa un repte: narrar el peregrinar interior d’aquell 
que passa de les armes a l’experiència de Déu a través d’un llarg camí «sol i a peu». 

L’estrena va tenir lloc a la Basílica de Loiola amb gran assistència de públic i 
respectant les mesures sanitàries. Hi havia gran varietat d’espectadors, des de 
jesuïtes, passant per veïns de Azpeitia fins al Conseller de Cultura i portaveu del 
Govern Basc, Bingen Zupiria. Previ a la visualització del llargmetratge, Abel Toraño 
sj, coordinador de l’Any Ignasià, presentava al director, a l’únic actor de la pel·lícula, 
Javier Godino, i al seu productor, Iker Ganuza. Imanol Rayo va agrair a tot el seu 
equip el treball realitzat i va convidar al públic a veure i sentir, a contemplar i 
«deixar-se portar per la seva màgia». Explicava que la idea original de l’obra era 
narrar el viatge de París a Venècia dels primers companys. No obstant això, amb el 
pas dels anys, la dificultat de materialitzar tal projecte i l’atracció per la figura 
d’Ignasi va anar reorientant la història, la qual pren cos durant el confinament, 
obrint-se un paral·lelisme en la ment de Rayo entre la recuperació de la ferida de 
sant Ignasi i la societat aturada i obligada a romandre a les seves cases. Per la seva 

http://urc.cat/estrena-de-la-pellicula-inigo-a-la-basilica-de-loiola/
http://urc.cat/estrena-de-la-pellicula-inigo-a-la-basilica-de-loiola/
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part Javier Godino indicava que l’obra també és «una finestra cap a dins, hi ha 
alguna cosa que té a veure amb la vostra experiència en veure aquesta pel·lícula» i 
a més afegia que «és una pel·lícula que no va al ritme del segle XXI». 

 Sense dilació, entorn d’un quart de vuit de la tarda va començar la projecció. El 
desenvolupament de la mateixa es va mimetitzar amb l’enclavament arquitectònic. 
Mentre es feia de nit a la Basílica també fosquejava a la pel·lícula, alhora que el so 
es recreava en l’acústica del lloc, generant un ambient que propiciava la 
contemplació. 

Segons el director, els dos eixos principals de la pel·lícula són: el procés intern 
d’Ignasi molt lligat a la naturalesa (inspiració franciscana de l’època) i el quadre de 
l’Anunciació que Isabel la Catòlica va regalar a Magdalena de Araoz i que es 
trobava a la capella de la casa torre. El primer se centra en el procés de canvi i el 
segon en la transformació divina que propicia el canvi. 

El públic assistent va poder «contemplar», durant l’hora i mitja aproximada que 
durava el llargmetratge, el peregrinar silenciós d’Ignasi. Un peregrinar intern que 
parla de procés, de canvi i d’experiència de Déu. Durant el visionat, la pantalla es 
converteix en la finestra perfecta per a poder mirar a Ignasi com «si present em 
trobés». No hi ha diàleg, sinó la concatenació de 30 plans que a través de la 
fotografia i el so et transporten per a acompanyar a Iñigo. Tot està pensat, amb 
cura i articulat amb consistència. La narrativa és sensorial i oberta, no hi ha context 
històric, només un pelegrí en conflicte amb sí mateix. 

 En finalitzar la projecció i després d’un enèrgic aplaudiment, Abel Toraño sj va 
moderar les preguntes dels espectadors a les que director i actor van contestar 
amb passió i senzillesa. L’acte va concloure amb l’agraïment a Ina Echarte sj, 
encarregat de la Basílica, i a tot el públic per la seva assistència. Sens dubte, el 
punt final a una tarda en la qual vam veure a un Iñigo en procés, un procés en el 
qual tal com diu Bernanos «el primer pas es dóna cap a dins i en silenci». Tota una 
oportunitat per a continuar aprofundint en aquesta commemoració del cinquè 
centenari de la conversió de sant Ignasi. 
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Mª BELÉN BELLA SAMPEDRO, NOVA 
SUPERIORA GENERAL DEL COTTOLENGO 
DEL P. ALEGRE 

 

COTOLENGO | 4 d’octubre, 2021  

Finalitzat el Capítol General, el dia 4 de setembre va ser assenyalat per a l’elecció de la 
Mare General i el seu Consell. Amb l’ajuda constant de l’Esperit Sant, i després 
d’haver-lo invocat fervorosament les votacions van quedar de la següent manera: 

Superiora General: gna. Mª Belén Bella Sampedro. 

Vicària i 1a Consellera: gna. Milagrosa Bazán Ocón. 

2a Consellera: gna. Claudia Coll Martín. 

3a Consellera: gna. Virginia Sarabia Sánchez. 

4a Consellera: gna. Claudia Patricia Murillo Solís. 

Estem confiades en el Cor de Jesús, al qual consagrem aquest Capítol, tenint la certesa 
que Ell “no deixarà sense acabar l’obra de les seves mans”(Cf sal 138).  

Per tot això beneïm a Déu, desitjant que el nostre servei sigui per a la seva major 
glòria, bé de l’Església i dels pobres. 
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MARION MULLER-COLARD I JORDI 
CERVERA, PREMI ABAT MARCET 
 

 

ABADIA DE MONTSERRAT/ CATALUNYA RELIGIÓ | 30 de setembre, 2021  

La família claretiana ha celebrat aquest diumenge 19 de setembre la 77a edició de 
l’Aplec al Mas Claret, a la Segarra. Després que l’any passat no es pogués 
celebrar a causa de les restriccions per la pandèmia de la Covid-19, enguany hi 
han participat una setantena de persones vingudes de diferents indrets de 
Catalunya. 

El jurat del premi Abat Marcet pel llibre religiós en llengua catalana ha atorgat el 
premi a Marion Muller-Colard, autora de L’altre Déu. El plany, l’amenaça i la 
gràcia, i a Jordi Cervera, autor de Els exiliats i empresonats de la Bíblia. Enguany 
s’ha celebrat la segona edició d’aquest premi que organitza la Lliga Espiritual de la 
Mare de Déu de Montserrat. 

L’assaig de Muller-Colard és una traducció del francès d’Adrià Pujol, editat 
per Fragmenta Editorial el 2020. Un treball que La Lliga ha descrit com a “atrevit, 
trencador i innovador en la recerca teològica”.  Des del llibre de Job, proposa una 
reflexió potent sobre la vida quotidiana que sacseja i interpel·la a les persones, des 
dels conceptes de plany, amenaça i gràcia. Ho fa per tractar la lluita contra la 
injustícia, contra el mal, contra el dolor, el patiment i la malaltia. Està escrit en 
primera persona, des de la vivència íntima de l’autora, amb una projecció de la 

https://claretpaulus.org/ca/2020/09/12/suspesa-celebracio-aplec-mas-claret-2020-coronavirus/
https://claretpaulus.org/ca/2020/09/12/suspesa-celebracio-aplec-mas-claret-2020-coronavirus/
https://www.claret.cat/ca/llibre/L-ALTRE-DEU-EL-PLANY-L-AMENACA-I-LA-GRACIA-841779635?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
http://www.fragmenta.cat/ca/inici
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teologia sobre la psicologia i la condició humana. Un fet que fa que, per La Lliga, 
“ens hi sentim reconeguts”. L’assaig convida a pensar sobre “un altre Déu” com a 
font de vida, de lluita i d’esperança. 

L’obra de Cervera editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat el 2021, és 
un llibre que destaca l’actualitat de la Bíblia: “Ens fa veure que no té data de 
caducitat i pot ser recordada amb paraules actuals”, expliquen des de La Lliga. Un 
llibre breu i àgil de petites píndoles sobre personatges i fets bíblics relacionats amb 
l’empresonament i l’exili. L’obra ensenya com la Bíblia “despulla hipocresies, 
proclama injustícies, desvetlla consciències i assenyala amb el dit l’arbitrarietat dels 
poderosos”. 

Finalistes i menció especial 

El jurat es felicita per la quantitat, la qualitat i la diversitat d’obres que compleixen 
els requisits de la convocatòria, de les que en va seleccionar 30 per a un examen 
més acurat, resultant totes elles remarcables. 

Amb tot, a banda dels dos guardonats, La Lliga ha volgut fer menció especial d’un 
tercer llibre: Hal·lelu-iah. Introducció a la litúrgia de les hores, d’Hilari Raguer, 
editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat el 2019. 

El monjo de Montserrat Hilari Raguer va morir l’1 d’octubre de 2020. Expliquen que 
se’n fa menció “per tractar-se d’un dels llibres més interessants de Raguer” en què 
presenta una i introducció a la litúrgia de les hores “amb una gran pedagogia”. En 
el llibre, “ens proposa endinsar-nos i unir-nos a aquesta forma de pregar la paraula 
que Déu continua adreçant avui al seu poble”. 

El jurat i l’acte de lliurament 

El jurat del concurs ha estat format per Sílvia Coll-Vinent, filòloga catalana i 
professora de la facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull; Pere Fàbregues, 
llibreter i articulista; Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat, articulista i 
conseller de La Lliga; Carles Armengol, pedagog i president de La Lliga; i Jordi de 
Nadal, expert en art i membre de La Lliga que ha actuat com a secretari. 

El lliurament dels guardons als autors premiats serà el dia 12 de novembre de 
2021 al vespre. 

En la primera edició del 2019, el premi va ser lliurat al bisbe Sebastià Taltavull, 
autor de Brots de vida de l’Editorial Claret (2018) 

https://www.pamsa.cat/els-empresonats-i-exiliats-de-la-biblia-9788491911456/
https://www.pamsa.cat/halleluiah-9788491910824/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-hilari-raguer-referencia-esglesia-pais
https://www.catalunyareligio.cat/ca/videos/lliurament-premi-abat-marcet-sebastia-taltavull-246213
https://www.claret.cat/ca/libro/BROTS-DE-VIDA-849136026?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
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El Premi Abat Marcet 

El Premi Abat Marcet vol identificar i difondre el llibre de temàtica religiosa publicat 
en català. Amb aquesta iniciativa, la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat vol ser 
útil per enfortir la presència del fet religiós en el si de la nostra cultura i de la nostra 
comunitat nacional i impulsar la presència de la llengua catalana en l’edició del 
llibre religiós. El premi vol honorar també la important obra cultural i religiosa de 
qui fou abat de Montserrat, Antoni Maria Marcet. 

La Lliga agraeix la col·laboració de la llibreria Claret i dels altres corresponsals en la 
identificació i proposta d’obres per al premi. En aquesta edició han participat obres 
publicades en primera edició entre el 27 d’abril, festivitat de la Mare de Déu de 
Montserrat, de 2019 i el 27 d’abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.claret.cat/?gclid=Cj0KCQjwwNWKBhDAARIsAJ8HkheQWkUMcglbrxS0xzIdymfjdCEBsxme41MT4l4uxK5MzZRX7Uh0LRoaAm8-EALw_wcB
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«M’ha alegrat veure reiteradament l’estima mútua 
Manresa-jesuïtes» 

 

DIARI SEGRE | 3 d’octubre 2021  

El jesuïta Francesc Riera és l’autor del nou llibre de referència de la Cova, Manresa Ignasiana. Cinc-
cents anys. Ignasi de Loiola i els jesuïtes. Ha trigat tres anys a enllestir-lo i el va presentar a Manresa 
el juliol passat. Riera (Barcelona, 1942) va ser superior i director de la Cova de Sant Ignasi vuit anys. 
Amb ell va començar la transformació al Santuari que ha rubricat enguany la instal·lació dels mosaics 
de l’artista Marko Rupnik a les capelles laterals de l’església, que ha pogut recollir in extremis l’obra 
del religiós. És llicenciat en Filosofia i Lletres, i en Teologia. 

El Papa va ser de les primeres persones a tenir el seu llibre, que li va portar sor Lucía en la trobada 
que van mantenir al Vaticà el juliol passat. 

La mateixa sor Lucía em va comentar que el va estar fullejant amb il·lusió i que dues vegades li va dir 
«moltes gràcies». Ella havia vingut uns dies abans a la Cova i va demanar a la coordinadora algun 
recordatori per portar al Papa. El llibre havia acabat de sortir d’impremta i li va oferir. Els ho agraeixo 
molt a les dues. 

https://www.regio7.cat/manresa/2021/09/20/m-alegrat-veure-reiteradament-l-57463662.html
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Sor Lucía va explicar que, pel que li va dir, veu complicat que el Sant Pare visiti Manresa. 

Amb un cert orgull manresà, m’agradaria comentar que el jove Jorge Mario Bergoglio, des del noviciat 
jesuïta, va aprendre en els Exercicis espirituals la importància del «discerniment», que Ignasi va 
aprendre i viure a la nostra ciutat. Al Papa li toca fer bons discerniments entre moltes possibilitats 
d’allò que en cada moment és el «major servei», com vol Ignasi en els Exercicis. 

Què el va dur a escriure el llibre? 

Es va exhaurir el magnífic llibre de Bonaventura Bassegoda sobre la història de la Cova, i Ramon 
Sanllehí, aleshores director de la Fundació Cova de Sant Ignasi, em va reptar a escriure’n un de nou. 
Em pensava que en sabia prou i que amb poca feina l’escriuria. Quan vaig començar em va tocar fer 
una feina de recerca que no preveia. En total, uns tres anys lligat a aquesta feina ben agradable. 

Com el presentaria? Quin n’és el principal objectiu? 

Mostrar la fondària, la vigoria, i si voleu, l’actualitat, de l’Ignasi manresà del 1522-23, i descobrir com 
la seva petjada d’onze mesos s’allargassa a 500 anys. Sant Ignasi, «l’home del sac», va sentir-se molt 
estimat pels manresans i manresanes dels seus dies i els jesuïtes i la ciutat han tingut 500 anys de 
bona amistat. 

Quines han estat les seves principals fonts d’informació? 

Una gran sort per a mi ha estat viure una part del temps en què escrivia el llibre a la nostra comunitat 
de Barcelona, on es guarda en dos pisos el magne Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de 
Catalunya (AHSIC). L’ajuda contínua dels dos arxivers, PP. Francesc Casanovas i José A. Yoldi, ha 
estat un regal que no tots els historiadors poden fruir sempre. 

Ha fet algun descobriment que li hagi cridat l’atenció. 

Ignasi, en els Exercicis, diu que «l’amor s’ha de posar més en les obres que en les paraules». Doncs 
bé, m’ha alegrat veure reiteradament l’estima mútua Manresa-jesuïtes. Cito algunes dades: la ciutat 
demana ben aviat, el segle XVI, que els jesuïtes s’estableixin a Manresa. Just en començar el XVII, 
l’Ajuntament els cedeix l’antic Hospital de Santa Llúcia i una benefactora tramita que la Cova passi 
als jesuïtes. A mitjans del segle XVII es pot posar en marxa el Col·legi de Sant Ignasi amb les ajudes 
econòmiques de la ciutat, de manera que serà l’escola pública i gratuïta de Manresa. 

En la presentació del llibre va explicar un exemple curiós d’aquesta bona relació. 

Segurament es refereix a l’anècdota simpàtica del jesuïta sant Josep Pignatelli. Quan estava a l’exili a 
Itàlia, després que el Papa suprimís l’orde dels jesuïtes, es veu que els amics manresans li enviaven 
un barrilet de vi bo de Manresa, que feia un llarg viatge, al segle XVIII, de Manresa a Ferrara (Itàlia). 
De jove, Pignatelli havia estat un any estudiant al col·legi de Manresa humanitats clàssiques, i havia 
fet una amistat d’aquelles que duren trenta anys. 
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Aturem-nos en la discussió amb els caputxins per l’autèntica Cova. Què la va motivar? 

A mi em sembla, vist a 300 anys de distància, que és una trista història entre germans que tots 
desitgen la glòria i el servei de Déu. Abans que la Companyia de Jesús rebés la Cova (1603), els 
caputxins havien edificat el seu convent (que ara és la seu del Casal de les Escodines). En rebre la 
Cova, s’hi va edificar al damunt un petit edifici que serviria per acollir persones que volien fer els 
Exercicis. A poc a poc, l’edifici es va fer alt i els caputxins van témer per llur privacitat. Cadascú 
aportava legislació que facilités els objectius de la seva obra. A això s’hi afegí el debat sobre si la 
«veritable Cova» no era una que temps enrere havien excavat els caputxins. Pàgines i pàgines de 
documents, de processos judicials, tot Manresa n’anava ple. Al cap de més de 100 anys hi hagué 
acord (1734). 

La primera constància de les visites a la Manresa ignasiana és del 1571. Es pot dir, per tant, que el 
poder d’atracció d’Ignasi ve de molt lluny. Com l’explica? 

A mesura que els jesuïtes van creixent és normal que tant ells com les persones vinculades a aquesta 
espiritualitat es preguntin pels seus orígens, i pels llocs fundants on s’ha format el «carisma», i que 
alguns hi vulguin peregrinar per respirar els «aires» d’Ignasi. Al llarg del mig mil·lenni no he calculat 
quants podrien ser. Abans de la pandèmia, el total de les visites estava arribant a les 50.000 l’any. 
Esperem que el 2022 tot estigui sanitàriament ben situat. 

Què n’espera de la commemoració dels 500 anys? 

Serà un tornar a posar en relleu en el mapa internacional el punt de Manresa com a lloc creatiu, d’on 
brolla una espiritualitat i un humanisme que al llarg de 500 anys ha ajudat molta gent. Serà una bona 
manera de recordar a les obres socials, culturals, intel·lectuals, universitàries, juvenils dels jesuïtes i de 
totes les institucions que beuen del «carisma» ignasià, les intuïcions que Ignasi visqué a la nostra 
ciutat. I potser entre elles, la primera i base de les altres, que cada persona és única i subjecte de tot 
el respecte, i que cada persona es pot trobar «immediatament» amb Déu (com experimentà Ignasi a 
Manresa) i des de la llibertat, la bondat i la bellesa de Déu, bastir una vida amb sentit. 

Quin paper hi tindrà la Cova? 

Cal tornar a la Cova! Com ha estat sempre. En el nostre segle XXI tan complex i inexplicable, com ara 
amb la pandèmia, cal anar a les bases, propiciar la interiorització, l’escolta del silenci, la «trobada 
immediata amb Déu», que ara apuntàvem. Ignasi, nascut en el silenci de la Cova, sortí al món amb 
una necessitat interna de «servir-lo», i amb una creativitat inaudita que ha travessat els segles en 
servei de molts. Aquesta és la capacitat transformadora d’una «cova situada en un marge del riu 
Cardener on es lliurava a l’oració i a altres exercicis espirituals. Era un lloc, selvàtic i feréstec per les 
roques, esbarzers, romegueres i d’altres matolls espinosos, que el feien inaccessible i inhabitable» 
(així la descriuen els documents del segle XVI). I en la Manresa 2022, el silenci de les roques de la 
Coveta és bellament preparat pels ors i l’orientalisme dels mosaics de Marco Rupnik, un devessall 
d’art i mística que cal fruir a poc a poc. 



14 d’octubre. 2021 
HOREB 

562 
 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaça d'Urquinaona, 11, 2n 2a 
08010 Barcelona 

+34 93 302 43 67 
info@urc.cat 

www.urc.cat 

 

 

mailto:info@urc.cat
http://www.urc.cat/

	BENEDICCIÓ DEL P. MANEL GASCH I HURIOS
	Celebració amb ofrena musical
	Ritu de benedicció
	El P. Abat Manel Gasch
	El P. Abat Manel Gasch

	FILLES DE LA CARITAT |12 d’octubre, 2021
	XXVII ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFER
	SALESIANES | 7 d’octubre 2021

	VATTAMATTAM DEMANA “CAMINAR JUNTS PEL CAMÍ SINODAL”
	AGUSTINS |  5 d’octubre, 2021
	Nom definitiu de la Província
	Participants
	Documents presentats i aprovats
	Propostes
	Esdeveniments nous
	Èxit del capítol

	CHIARA CAZZUOLA, 11A SUPERIORA GENERAL DE L’INSTITUT DE LES FILLES DE M. AUXILIADORA

	LA FAMÍLIA VICENCIANA CELEBRA LA FESTA DE SANT VICENÇ DE PAÜL
	ESTRENA DE LA PEL LÍCULA IÑIGO A LA BASÍLICA DE LOIOLA
	Mª BELÉN BELLA SAMPEDRO, NOVA SUPERIORA GENERAL DEL COTTOLENGO DEL P. ALEGRE
	MARION MULLER-COLARD I JORDI CERVERA, PREMI ABAT MARCET
	Finalistes i menció especial
	El jurat i l’acte de lliurament
	El Premi Abat Marcet

	«M’ha alegrat veure reiteradament l’estima mútua Manresa-jesuïtes»

	+34 93 302 43 67
	info@urc.cat

