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Índex 

SOBRETOT, GRÀCIES! 

Ens trobareu a: www.stignasi-lleida.org 

E scrivim la primera editorial 
del curs amb moltes mans, 
però amb un mateix esperit 

d’agraïment.  I és que ja d’en-
trada, i abans que comenci res, 
sentim un profund sentiment que 
volem compartir. 

La comunitat jesuïta vol agrair 
a tota la comunitat parroquial 
les mostres d’afecte i proximitat 
que des de principi d’agost ens 
esteu mostrant, sobretot en 
l’estimació cap el Joan. Us hem 
sentit com a família, senzillament 
a prop. El Joan en primer lloc, i 
tots nosaltres després, hem sentit 
la força i l’estimació amb què 
ens heu envoltat. Gràcies! 

Volem que el curs continuï 
essent un “moltes gràcies” ben 
gran pels 40 anys de vida parro-
quial que aquest any estem 
celebrant.  I volem continuar 
amb més celebracions: la cele-
bració, aquest curs, del quaran-
tè aniversari del nostre centre 
d’esplai. Gràcies x 40! 

Volem també donar les gràci-
es a totes i tots per entendre que 
aquest curs comencem una 
mica amb velocitat de tractor, 

77 

però com sempre, a pas valent. 
Estem confiats amb l’empenta 
que porten tots els grups. Més 
gràcies! 

Aquests dies també hem 
viscut esdeveniments convulsos. 
Tot i les accions violentes que 
han patit molts dels ciutadans i 
parroquians, agraïm l’actitud 
valenta d’una societat que creu 
en els valors de la Pau i la No-
violència.  És de l’actitud com-
bativa de la no-violència que 
sorgeix un ferm i esperançat 
mode de viure reconciliador i 
agraït, malgrat els contra-
temps.   

Volem continuar donant 
gràcies a Déu per la vida en 
comunitat que l’Esperit ens 
convida a totes i tots a viure, i 
per la missió que ens continua 
encomanant: anunciar la Bona 
Nova als infants, joves, adults i, 
sobretot, als més vulnerables de 
la nostra societat.  Moltes gràci-
es! 

Els vostres jesuïtes de Lleida: 
l’Alexis, el Carlos, el Joan, el 
Pere, el Ramon F, el Ramon R i el 
Roger. 
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A vui és el moment del 
relleu del rector a la 
Parròquia. Des del TRUC 

hem volgut parlar amb el Joan 
Suñol, que ha estat rector durant 
molts anys. D’ell sabem moltes 
coses, perquè el seu pensament, 
la seva fe i la seva acció són a 
bastament compartits a la Parrò-
quia i a Arrels. Però avui li hem 
demanat que ens expliqués 
coses d’ell: la seva història perso-
nal. Ens rep a la Comunitat dels 
Jesuïtes, casa seva, en una habi-
tació senzilla. El trobem tranquil, 
amb aquella mirada afable i 
dolça, i es deixa preguntar... I, 
de cop, nosaltres callem i ell 
recorre a poc a poc el fil de la 
memòria. Ens desgrana vivènci-
es i sentiments que mostren una 
persona profundament humana, 
bona, tendra, honesta i lliurada 
en cos i ànima a l’Esperit del 
Senyor. I ens explica qui és ell, 
per què és com és i com ha 
arribat aquí. I ens descriu el sentit 
de la vida i ens corprèn amb les 
seves paraules, que compartim 
amb tota la Comunitat. 

 
 

Els orígens del Joan 
La meva família és de Barce-

lona, de l'Eixample, del carrer 
Balmes. Era una família senzilla, 
una família obrera, una família 
de la que som tres germans, i a 
mi se’m va acudir que la vida 
havia de tenir un sentit especial i 
aquest sentit el vaig descobrir 
d'una manera també especial, 
assistint a la catequesi on assistia 
tota la canalla quan s’havia de 
preparar per a la primera comu-
nió. Però, per altra banda, tam-
bé endinsant-me en el món de 
l'escoltisme, que també ha estat 
molt important, perquè implica 
la identificació amb la natura; 
implica, doncs, el famós llibre 
del Rudyard Kipling; significa 
haver estat durant molts anys 
passant-m'ho feliçment a les 
muntanyes, sobretot a les de 
Lleida, en aquelles travesses 
típiques de la vall Ferrera que 
són sempre de molt bon record. 

Que als 14 anys ja havia pujat a 
la Pica d'Estats, per exemple. En 
aquests anys ens ho vàrem pas-
sar més que bomba. Cada set-
mana que sortíem a la munta-
nya i que ens identificava amb 
el món senzill de la natura i, per 
tant, de la pobresa, de tot ple-
gat. 

Precisament perquè estava 
implicat en aquest món de l'es-
coltisme, concretament estava 
en el rovell de l'ou amb els ca-
putxins de Sarrià, ni mes ni 
menys, que eren els de la famo-
sa “caputxinada”, que jo també 
veia una mica com a jove però 
que encara no coneixia el que 
estava passant. Estava en el 
període de l'adolescència, però 
bé, ja es respirava... i alguns dels 
que estaven al meu grup, "la 
patrulla", els seus pares havien 
estat a la "caputxinada", o sigui 
que estem parlant de quan jo 

tenia 16 anys, per entendre'ns, 
més o menys. I estant precisa-
ment dins de l'escoltisme i tenint 
sempre com a referent aquella 
catequesi de primera comunió i 
que sempre vaig cultivar, dintre 
del possible, la fe. La fe, per a 
mi, era important, anés o no a 
missa.Una de les premisses de 
l'escoltisme era l'esperit de ser-
vei, que implicava un tarannà, 
una manera de funcionar. I hi va 
haver un moment en què em 
vaig plantejar quina era la millor 
manera en què jo podria servir? I 
d’aquí que em van començar a 
venir aquestes idees de pregun-
tar-me “I si d'alguna manera 
entrés en el mon religiós, dels 
capellans?” I vaig començar a 
donar-hi voltes sobre la qüestió. 
Però se'm va quedar com una 
mena de cuqueta que no se'n 
va, que es presenta i no se'n va, i 
tira, tira i arrossega. 

ENTREVISTA AL P. JOAN SUÑOL 
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La vocació: “Vull ser Jesuïta” 
Bé doncs, sempre més o 

menys aparcat, però sempre 
present, vaig seguir endavant 
amb el meu itinerari. En aquell 
moment estava fent formació 
professional a l'Escola Tècnica 
Professional d'Hostafrancs, que 
estava portada per Jesuïtes, un 
dels quals era el Ramon Fabre-
gat, que ara viu ara amb nosal-
tres. I em vaig posar en contac-
te amb ell per explicar-li la inqui-
etud que m'anava arribant. No 
tenia ni idea de si havia de ser 
Jesuïta o no havia de ser Jesuïta, 
de si havia de ser allò o allò 
altre. Ell em va rebre amb una 
gran acollida i em va explicar 
que una cosa és ser capellà, 
l'altra ser religiós, en fi, em va 
explicar coses. Però, sobretot, 
em va recomanar que de segui-
da que pogués, participés en 
uns exercicis espirituals de Sant 
Ignasi, però d'aquells de cap de 
setmana, de dos o tres dies. I 
m'hi vaig apuntar. I vaig tornar 
tan entusiasmat, que no em va 
quedar cap mena de dubte. 
M'apunto. Vull ser Jesuïta i s’ha 
acaba’t la pel·lícula. 

Vaig començar l'itinerari: el 
prenoviciat, el noviciat, també 
el mes d’exercicis,  el noviciat, 
de manera natural i senzilla. Però 
ja, mentrestant, allà on estava, 
ja tenia un esperit apostòlic, 
d'aquests que movia cel i terra, 
tant dins de l'escola com dins de 
l'escoltisme. Sense adonar-me'n, 
ja havia organitzat un parell o 
tres de grups en un lloc i en l’al-
tre, precisament per poder co-
mençar a fer caliu i que, allò 
que havia descobert, que no 
m'ho quedés jo a la butxaca. 
Potser l’activitat apostòlica més 
important fou amb la gent de la 
Sagrada Família i sota el mes-
tratge del bon amic jesuïta P. 
Lluís Cortés. La moguda de cate-
quesi i de joves que vam muntar 
fou força notable. 

De manera que vaig entrar al 
noviciat, vaig fer el mes d’exerci-
cis a Manresa i, de seguida que 
vaig poder, vaig començar a fer 
coses. Perquè el noviciat són dos 
anys i mig, i normalment la for-

mació sempre implica alguna 
carrera civil, i malgrat haver fet 
electrònica, però al no ser estudi 
de més densitat, em van dir 
q u e ,  a t è s  q u e 
em consideraven amb fusta de 
líder, havia de fer una cosa que 
m'ajudés a aquesta qüestió. I 
em varen convidar a fer la car-
rera de mestre a la Blanquerna, 
a Barcelona. 

“Ni corto ni perezoso” vaig 
començar a fer aquests estudis. I 
quan els vaig acabar, vaig fer la 
teologia. La teologia normal que 
fem per preparar-nos per fer de 
capellans, per fer de Jesuïtes i 

poder arribar a ser ordenat sa-
cerdot. 
El pas per Juneda 

Va arribar el dia i l’hora en 
què em varen ordenar. Primer 
Diaca i després, quan ja estava 
acabant els estudis de teologia, 
doncs aleshores el provincial, va 
i em diu: “Escolta... “ 

Jo estava fent moltes coses, 
així que no tenia cap ganes de 
marxar. Mai he tingut ganes de 
marxar d'enlloc, perquè sempre 
estava embolicat en un sentit o 
en un altre, sense deixar mai la 
vessant contemplativa, la pre-
gària, la vida orant, que per a mi 
era importantíssim. Així com ho 
eren els nens i ho eren els joves, 
la vida contemplativa, la vida 
de pregària per a mi era essen-
cial, i hi vaig treballar dins del 
que era possible, i bastant. 

Doncs bé, em ve el provincial 
i em diu, "Jo crec que ara ja 
hauries de canviar", I jo que li 
contesto "I per què haig de 
canviar?". I ell em diu, "Ja fa 
temps que ets aquí... Mira, fem 
una cosa, o passes a una comu-
nitat d'estudiants col·laborant 
com a estudiant una mica 
“adelantadet”, ajudant els altres 
o, si no, mira, tenim un projecte. 
”Quin projecte?” vaig dir, tot i 
saber que existia, però a mi mai 
no m'havien convidat a res. 
“Juneda!!! Estem muntant com 
una comunitat, així com hi ha 
l’obrera, però al món de pagès. 



Truc informatiu 4 Octubre  2017 

 

Una comunitat rural a Juneda, 
amb l'esperit del Pare Arrupe, 
d’inculturació, de l'opció prefe-
rencial pels pobres, pel món 
obrer, pel món pagès, per estar 
entre la gent més senzilla” 

Aaaah! “Ni corto ni pere-
zoso”, jo m'apunto a Juneda, 
però ja!. I vaig anar a Juneda. 
En aquell moment encara era 
diaca, sobre l'any 82-83. Em vaig 
ordenar el 14 de gener del 84, 
per ser més exactes, a Juneda, 
precisament. I allà va ser una 
delícia:  la catequesi, l'hort, les 
pomes i les peres, els joves, la 
confirmació, una meravella. 
Amb els altres companys de la 
comunitat, és clar. No estava sol. 
Jo crec que vàrem organitzar 
coses molt maques. 

Però aleshores va passar que 
jo suplia un noi que se n'anava a 
Bolívia, el Rafa Garcia Mora, i jo 
l'havia de substituir, i també hi 
havia el Marià Guiu, l'Eduard, hi 
havia el Pep, i aquests van anar 
desapareixent per una qüestió o 
altre. I jo que estava tan content 
i tan feliç allà... I doncs mira... els 
uns perquè es van enamorar, 
altres perquè no acabaven de 
tenir clares les coses. El fet és 
que jo estava allà tan tranquil i 
tan feliç, i jo no me'n volia anar 
de cap manera, fent resistència 
fins que vaig poder, com sem-
pre. Per què he de canviar jo 
ara? De totes maneres a Lleida 
també hi venia, en aquell temps. 
Feia catequesi a la parròquia i 
ajudava al Claver. Hi anava 
amb una moto Rieju molt diverti-
da, que l'utilitzava per anar a tot 
arreu. 

Però llavors, el vicari de la 
parròquia es va morir, el molt 
ben recordat P. Salvador Marga-
rit. Aleshores en va venir un altre, 
el P. Joan Bartina, però només 
per un any i jo me’n vaig 
“escabullir” en el sentit que jo 
vaig pensar: “Jo em quedo a 
Juneda i, de tant en tant, em 
passo per Lleida i tal...” 

Però un dia el Provincial va 
considerar que una comunitat 
no és una persona i que, per 
tant, havia d'anar a Lleida, en-
cara que mantingués el contac-
te amb Juneda. I és que una de 
les raons que em van resultar 
més difícils per tal de fer el pas 
va ser mirar que és el que estava 
passant amb els pobres. I amb 
l'ajuda de molt bona gent, com 
per exemple el Miquel Mateus 
pare, Jesús Orteu, el Reig, i tants 
altres, vam explorar què és el 
que passava amb això dels 
pobres, ja que a mi, m'havien dit 
que no n'hi havia de pobres... I 
tant que n'hi havia de pobres. I 
llavors vam organitzar un equip 
de Càritas i això va anar de 
perles. I haver de deixar això, 
això sí que costava. Fins i tot una 
senyora que estava molt agraï-
da que em va dir: "Si se'n va 
vostè, qui cuidarà de nosaltres?" 
I jo sabia que naturalment se’n 
cuidarien altres persones. Però, 
de totes maneres, em vaig sentir 
interpel·lat. 
La següent estació: Lleida 

I com que m’havien dit que 
cap a Lleida, doncs a capbussar
-se... a veure què passava a 
Lleida. I a Lleida el que passava 
és que hi havia una gran feina-

da a fer, des de la parrò-
quia. Que ja feia anys que la 
feien molta gent, naturalment, 
però s'havien de potenciar mol-
tes coses. I vam decidir aprofitar 
oportunitats. S'estava acostant 
el 10è aniversari de la parròquia i 
aquí vam dir: “I per què no fem 
un projecte pastoral entre tots i 
per què no fem una comunitat 
on hi hagi de tot una mica, però 
molt ben relacionada i amb 
comunió? I així van néixer moltes 
coses. La catequesi ja existia, 
però van néixer altres coses: la 
catequesi de confirmació es va 
potenciar moltíssim, es va pro-
mocionar també la comunitat 
de vida cristiana, els grups d'a-
dults, els de gent gran, l'equip 
de missió, el de comunicació. 
Vam començar a fer una comu-
nitat distribuïda per grups i ser-
veis. I entre altres coses hi havia 
l’esplai i la catequesi, i els vam 
potenciar molt, perquè implica-
va un conjunt de relacions amb 
pares i mares, i havia de tenir un 
futur molt important. 

Per altra banda, l’exploració 
que havíem fet a Juneda, la 
vam, voler fer també a la parrò-
quia: “On són els nostres po-
bres?” La parròquia és un lloc en 
un barri benestant, però no 
deixava de ser un lloc, en aquell 
moment, on hi haguessin pobres 
que venien a demanar o un 
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entrepà o alguna altra cosa. I 
llavors vam dir: “Estem a prop de 
l’Estació d’Autobusos, a prop 
dels blocs José Antonio 
(actualment Blocs avinguda de 
Madrid). I hi ha gent que passa i 
aleshores ens vam dir: “Mirem a 
veure què hi ha darrere d’a-
questes històries, d’aquestes 
demandes. Comencem a tenir 
contactes amb les persones en 
allò que els hi passa de debò. Si 
venen a demanar un entrepà, 
per què demanen un entrepà?” 
I aquesta era la pel·lícula que 
ens vam marcar. 

Vam crear també, un equip 
d'acollida per descobrir una 
mica què hi havia darrere d’a-
questes demandes. I darrere hi 
havia veritables tragèdies, soli-
tuds, drogues, alcoholisme, un 
conte de no mai acabar. I vam 
dir, aquí ens hi hem de posar i 
això volia dir dedicar unes quan-
tes hores a l’acollida de diverses 
persones. 

I mentre feia tot això, va vin-
dre la 3a prova, que era la ter-
cera fase de formació. I vaig 
pensar: “Per què he de marxar, 
ara?” Una altra vegada a la 
resistència, perquè deia: “Ara 
aquí estem en plena feina...” 
Però com que la formació és la 
formació i ara toca fer això... 
doncs vinga, si toca fer això, fem
-ho... I em van deixar triar, més o 
menys, el destí d’aquesta prova, 
que tenia una vessant de forma-
ció, però que també tenia una 
vessant més apostòlica i evan-
gèlica. I vaig triar Mèxic, concre-
tament a l'estat de Veracruz, 
perquè els estats de més al nord 

eren massa freds i a mi el fred no 
m’agradava gens. 

Primer vaig anar a Guadala-
jara i després a la Sierra de Sote-
apan, amb els indígenes, els 
Populucas (simpatiquíssims agri-
c u l t o r s ) ,  e l s  N a h u a t s 
(comerciants una mica tibats) i 
els mestissos,  ... en general una 
meravella de gent, i tan hospita-
laris... i on jo era el Padrecito. 
Que em deien, i això és un se-
cret: "Xiuan" I quan va arribar el 
moment de marxar, jo no volia 
marxar, perquè hi veia tanta 
necessitat... 
El naixement d’Arrels 

Però de moment vaig ajornar 
la idea de quedar-me a Mèxic i 
vaig tornar a Lleida entre l'any 
1992 i 1993. Llavors a Lleida va 
vindre moltíssima gent de tot 
arreu per collir fruita, però va ser 
un mal any de collita i la ciutat 
estava plena de gent dormint 
pels carrers i demanant menjar a 
les congregacions religioses. I 
ningú no es movia. Però nosal-
tres hi vam pensar. Ja ateníem a 

la gent quan venien a buscar un 
entrepà però va arribar un mo-
ment que hi havia 30 persones 
demanant un entrepà. Llavors 
vam muntar una campanya, 
conjuntament amb els Maristes, 
Sta. Tereseta i les congregacions 
religioses femenines per donar 
resposta al menjar, a la higiene, 
als medicaments o que pogues-
sin tornar a casa, ja que molts es 
van quedar sense poder fer res. 
Vam aconseguir que l'alcalde 
“apoquinés” diners, perquè 
tampoc no es movia, però al 
final, el Siurana va fer un ajut. La 
campanya havia de començar 
al juliol i va continuar a l'agost i 
al setembre, i a l'acabar la cam-
panya, molts van marxar,  però 
molts es van quedar i aquests, 
descobríem, que són els que 
anomenem el col·lectiu de per-
sones en situació sense llar. 

Els més de 40 voluntaris de la 
parròquia, veritables herois que 
ho van donar tot, vam decidir 
que no els podíem abandonar. I 
per fer-ho, vam pensar seguir el 
model d'Arrels de Barcelona, 
muntar l'Arrels de Lleida. Và-
rem  tenir moltes dificultats, però 
ara tenim un projecte magnífic, 
en què Arrels dóna resposta, 
d’una manera o d’una altra, a 
3000-4000 persones de Lleida. 
Estem contents que això conti-
nuï. 

Aquesta és una de les coses 
que van passar quan vaig co-
mençar a treballar a la parrò-
quia: la fundació d’Arrels, amb 
gent extraordinària que seguei-
xen treballant ara i que seguiran 
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treballant. Per tant,quan parlem 
de la parròquia, parlem de mol-
tes coses, però parlem d'una 
història de salvació, una petita 
història de salvació, que jo crec 
que té a veure amb com estan 
les coses en aquest moment. 
I tornar a marxar? Aquest cop, 
de Lleida... 

A la primavera del 2017 em 
diuen això. El provincial em fa 
venir un dia a Saragossa, que ell 
en aquell moment era a Sara-
gossa i tenia molta pressa de 
parlar amb mi, i em diu amb 
molta delicadesa: “Mira, és que 
hem pensat que potser hauries 
de fer un canvi de destí, perquè 
ja fa molts anys que ets aquí” I jo 
li vaig contestar al provincial:  “A 
veure, anem a pensar una mica. 
Aquest canvi no hauria de tren-
car l’itinerari que he anat fent 
fins ara durant tota la meva 
vida. Per tant, cal tenir presents 
tres constants que jo he de viure 
i , per tant, vagi on vagi, i estigui 
on estigui, aquests tres aspectes 
no poden fallar. Deixa-m’ho 
pensar, però ja t’avanço que jo 
el que vull és, sobretot, estar 
amb els pobres. Jo el que vull és 
estar amb la gent senzilla. Jo el 
que vull és estar vivint una di-
mensió contemplativa impor-
tant. La vida apostòlica ja l’he 
viscuda molt de temps, encara 

que alguna cosa o altra hauré 
de fer. Deixa’m pensar una mica 
tot això i, després t’ho tornaré a 
explicar i t’ho enviaré” 

I això és el que vaig fer. No 
em vaig plantejar resistències, 
com sempre, encara que no 
tenia cap interès especial a 
canviar jo... I en aquestes vaig 
pensar que les tres vessants 
haurien de treballar-se allà, en el 
nou destí on m’enviaven, allà on 
fos. Però, en tot cas, això s’havia 
d’explicar a la casa, s’havia 
d’explicar a la parròquia, enca-
ra que a mi evidentment em 
costaria molt perquè interna-
ment hi ha uns lligams i uns vin-
cles que no es poden obviar així 
com així. Però no era només jo, 
sinó que a la gent mateixa tam-
bé li semblaria molt estrany i per 
això s’hauria d’explicar. I bé, 
què vaig fer? Pensar una mica, 
consultar, preguntar com ho 
havíem de fer això...Fins que va 
arribar el dia d’aquella trobada 
que vam fer a final de curs pas-
sat on vaig explicar la qüestió. 
La malaltia actual 

I bé, tot això va provocar 
molt de soroll intern, no bronca, 
eh!, sinó “soroll intern”, perquè a 
la gent, li sabia molt de greu i a 
mi també. I en aquell moment la 
salut se’n va ressentir per proble-
mes d’estómac, que ja havia 

patit abans, sense donar-li mas-
sa importància, perquè de fet 
només era un problema de 
diverticles que tenien una impor-
tància relativa. Però aleshores, el 
que va irrompre és una altra 
malaltia diferent i inesperada, 
que es va descobrir quan vaig 
anar a l’hospital per tractar la 
qüestió dels diverticles, però que 
ja feia temps que portava sense 
saber-ho, i és aquest càncer 
d’estómac que estic patint ara. I 
això va ser un ensurt duríssim i un 
canvi de destí, per dir-ho d’algu-
na manera, perquè això implica-
va que el nou destí, que ja es 
començava a dibuixar cap a 
Bellvitge/La Gornal de Barcelo-
na, no es pogués realitzar. 

Els dies següents van ser molt 
crítics, perquè tot això va irrom-
pre amb molta força, amb dolor 
i dificultats. Després em van 
operar. No va anar bé l’opera-
ció en el sentit que no van tro-
bar el que s’esperaven i, a partir 
d’aquell moment, he seguit el 
procés de les químios i dels trac-
taments fins arribar a l’actualitat. 
I ara què? Doncs ara, a cuidar-
me. I cuidar-me de manera que 
pugui ser el de sempre, encara 
que d’una manera més limitada, 
però sempre orant, pregant i 
estimant, dintre del que em 
permetin les limitacions que 
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tingui en cada moment. I espero 
que cada dia siguin menys limi-
tacions, però això no ho sa-
bem... En tot cas, jo vaig sentint 
dintre de mi un instint de vida 
que he de saber treballar de 
manera assenyada i, per tant, 
doncs, no deixaré de fer el de 
sempre en la mesura que m’ho 
permetin les circumstàncies, és a 
dir, pregar i estimar. I estem en 
aquestes, en aquest moment 
vital, un moment no angoixant, 
és un moment més aviat de 
tranquil·litat, de pau interna i de 
ganes d’anar fent allò que es 
pugui. 

I quan la gent em diu que 
m’animi, jo els dic que ja n’estic 
d’animat. De fet, la reacció de 
la gent ha sigut tan extraordinà-
riament positiva, que l’agraeixo 
de tot cor, perquè des de les 
visites, els comentaris i tot el que 
he anat rebent, és per fer i viure 
en un agraïment immens. 
La comunitat dels jesuïtes i la 
comunitat parroquial, sempre al 
meu costat 

Un dia a la visita de l’oncòlo-
ga, amb l’Alexis present, la doc-
tora em va preguntar: “Aquest 
senyor, en quines condicions 
estarà? I l’Alexis li va respondre: 
“Tindrà tota la nostra protecció i 
ajuda i, per tant, estarà a casa, 
el cuidarem i estarem per ell, 
fent el que faci falta” Cosa que 
evidentment s’està complint. O 
sigui que la comunitat, cadascú 
segons les seves possibilitats, 
naturalment, està per mi en tot 
el que em faci falta. En qualse-

vol moment i a qualsevol dema-
nada que pugui fer, ells estan 
aquí i hi són pel que calgui. 

Igual que la comunitat parro-
quial, quan el temps de l’hospi-
tal es va formar un grup de visi-
tes i de cuidadors que va orga-
nitzar l’Alexis, però que va ser la 

gent la qui va respondre. O sigui 
que m’he sentit tremendament 
cuidat. I aquí a casa em quedo, 
i estic amb ells fins que faci falta. 
Aquesta és la idea i quedar-se 
vol dir amb totes les accions i 
ajudes necessàries, amb l’afec-
te, el carinyo i tot el que suposa i 
que us podeu imaginar. 
I ara, qüestions puntuals, pre-
sents en la teva vida... Tot el que 
passa aquests temps a Catalu-
nya, com ho vius i com es viu a 
la comunitat? 

Hi ha diversitat i posiciona-
ments més apassionats que 
d’altres. A la comunitat hi viu 

persones de vuitanta-quatre 
anys i gent de trenta. I hi ha qui 
procedeix d’Espanya, per dir-ho 
d’alguna manera,  al costat 
d’altres d’aquí que viuen el 
procés molt més apassionada-
ment. Però a casa no tenim 
problemes. Per tant, en aquest 

sentit, en parlem. Però, parlar vol 
dir que no ens estalviem de 
contrastar parers diferents, però 
vaja, jo crec que hi ha coses i 
coses... Una cosa és el “Dret a 
decidir” i una altra cosa és l’in-
dependentisme. Una altra cosa 
són els “Drets socials” i una altra 
cosa és que hagin empresonat 
els dos Jordis. Hi ha nivells de 
conversa, que corresponen a 
posicions diferents. Però hi ha 
una indignació comuna amb 
algunes coses, evidentment que 
sí. Per exemple, tot el que va 
passar el dia 1 d’octubre, no té 
cap mena de justificació, sobre-
tot l’acció de la policia... I això 
implica que l’aturada fos vista 
amb simpatia i els de casa hem 
participat bastant a les manifes-
tacions que hi ha hagut. I jo 
mateix vaig anar a votar... que 
consti en acta! Per tant, nosal-
tres estem en aquesta línia. Ara, 
no declararem la Parròquia, 
independentista, perquè no 
seria la qüestió. Hi ha gent que 
tenen simpatia per l’indepen-
dentisme, dins de la parròquia, 
però també n’hi ha que no n’hi 
tenen gens. Però l’important és 
que hi hagi, i es conservi i es 
multipliqui dins de la parròquia la 
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de 25 anys, aquest grup i més 
segueix endavant. 

Una parròquia si no té nas 
malament. Si tenim canalla a la 
parròquia i s’avorreixen s’ha de 
buscar alguna cosa per a ells: 
l’esplai i la missa d’infants. I el 
temps va passant i veiem que els 
que eren nens ara porten els 
seus fills a la parròquia. 
El carnet de conduir 

No he arribat a treure’m mai 
el carnet de cotxe perquè m’a-
vorria moltíssim. Estava massa 
apassionat per la catequesi. Em 
desplaçava amb moto de June-
da, a Lleida a darrera hora de la 
nit. A l’hivern anava tapat amb 
unes quantes capes i, fins i tot, 
algun cop havia arribat amb 
una capa de gel. 
L’hermano 

L’hermano va ser un àngel de 
la guarda. Sempre em cuidava, 
m’esperava i m’acompanyava 
al sopar. Arrels li va redescobrir 
la vida i col·laborava moltíssim. 
El menjar que sobrava a casa 
anava tot per a Arrels, cada nit 
feia entrepans. Ell deia que jo hi 
dedicava molt de temps i que 
necessitava cuidar-me. Em cui-
dava i quan tenia un constipat 
ja em tenia preparada una 
infusió de tomillo.  No fallava 
mai. Mai em va deixar sopar sol. 
En els moments difícils i compli-
cats amb els nois del pis, quan 
tenien problemes de salut, l’her-
mano sempre hi era. 
L’ensurt 

El fet que entressin a robar a 
la parròquia, va ser una mala 

passada, però no m’ha fet can-
viar d’actitud. M’ha fet tenir una 
mica més de prudència. Però si 
solament et quedes amb la 
prudència, aleshores no els esti-
maràs mai. S’ha de tenir confi-
ança i que ho notin, perquè sinó 
se senten estimats, no se senten 
ajudats. A part, jo aprenc molt 
menys des de la distància. Ni 
cremats ni congelats. 
Quin consell li dónes al nou 
rector? 

Que sigui sempre ell mateix. El 
que hagi o deixi de fer que sigui 
ell i que surti de cara a les perso-
nes, perquè la comunitat són les 
persones. Si no és ell mateix no 
ho farà bé. Una de les coses que 
ha de fer és escoltar molt: perso-
nes, grups i tenir una bona visió 
global del conjunt. Li costarà 
perquè no és fàcil. Ell coneix 
molta gent de la parròquia, però 
ara en coneixerà moltes més. No 
es podrà enfadar mai amb nin-
gú, perquè els estimarà. 

 
 
Nosaltres pensem que el Joan 

serà un bon conseller del Roger. 
La seva trajectòria davant de la 
Parròquia de Sant Ignasi repre-
senta una experiència de gran 
valor per a tots. Li estimem un 
cop més el seu afecte i entrega 
durant tots aquests anys, i desit-
gem de cor que es recuperi molt 
aviat.  

Moltes, moltes gràcies, Xiuan! 

Equip de Comunicació 

capacitat d’estimar-se. I mirar 
d’estimar a cadascú, no en 
blocs, no com a grups, que 
també... Estimar-se les persones 
en concret. Això és molt impor-
tant, perquè estimar-se vol dir 
perdonar-se. I perdonar-se vol 
dir que el futur avança i, per 
tant, les coses funcionen. I amb 
aquests quaranta anys de la 
parròquia que acabem de cele-
brar, el que hem de celebrar és 
una agraïda comunió viscuda 
entre tots. 
Les regnes de la Parròquia, a les 
mans de tots 

És el que ha sigut present 
durant tots aquests anys, amb la 
idea d’entomar les regnes de la 
Parròquia tots junts. I ara hi hau-
rà un canvi de rector, ho sabeu? 
I en aquest canvi no vol dir que 
totes les responsabilitats les tingui 
el rector. L’ha de continuar te-
nint tothom. I la línia de la trans-
versalitat, la línia de l’apodera-
ment, la línia de la corresponsa-
bilitat ha de tirar endavant. 
Encara que, de vegades, això 
costi temps i ajuda. 
Una parròquia diferent? 

Una de les coses que s’ha fet 
en aquesta parròquia és olo-
rar les necessitats, entomar ne-
cessitats. Per exemple, quan una 
mare et ve i et diu que té una 
filla amb problemes de discapa-
citat (la Dolors Capdevila) i vol 
fer la comunió, doncs no sabia 
què faríem però alguna cosa 
haurem de fer. Es va crear un 
equip de catequesi especial 
que va permetre fer la comunió i 
posteriorment, la confirmació 
d’aquests nois i noies. Després 


