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Es van coneixent alguns detalls de la gran celebració eucarística del 13 d’octubre al Complex Educatiu de Tarragona (antiga Universitat Laboral).
La imatge de la Mare de Déu de Montserrat ocuparà un lloc destacat al presbiteri i l’Escolania del Santuari interpretarà peces d’un dels monjos màrtirs, el P.Àngel M Rodamilans Canals, un dels
compositors musicals més destacats de Montserrat. La celebració
es clourà amb el Virolai a la Rosa d’abril. Els cants fixes es cantaran en llatí de la Missa “De Angelis” a fi d’ajudar a concordar els
veus, quan les llengües són diverses, per expressar una sola fe.

a/e:sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat
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ELS MÀRTIRS, TESTIMONIS SUPREMS DE L’AMOR A
CRIST: Mn. PAU VIRGILI MONFÀ (3)

Sobre Mn Pau Virgili Monfà, no tenim gaires coses a afegir a les que varem recollir ja
a EL CANDELER núm 120 (20 de gener de 2013). Allí es deia que fou batejat dos dies
després del seu naixement que va ser el dia 8 d’agost de 1869, a la parròquia de ant
Antoni. Una lectura literal de la partida certifica que rebé les aigües baptismal un dia
després, el 9.
Com que quan va ser detingut era rector de la parròquia del Pla de Santa Maria, allí
ha restat un gran record d’ell. Per això, encara que fou enterrat a Montblanc, lloc del
seu martiri, ara reposen al cementi del Pla. Els feligresos actuals, descendents, dels qui
el varen conèixer i estimar, li tenen una gran veneració.

“Evoquem la forta figura del bisbe Manuel Borràs Ferré. Va néixer a la Canonja el 9 de setembre de 1880, va ser ordenat prevere el 19 de setembre de 1903 i va ser consagrat bisbe
auxiliar de Tarragona a la Catedral Metropolitana i Primada el dia 2 de juliol de 1934. Va
servir l’Església diocesana amb pulcritud i fidelitat i va viure vint-i-un anys a l’ombra del cardenal
Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, com un servidor fidel i discret. Després de dinou dies a la presó de Montblanc, sense que ningú no es recordés
de la seva sort, finalment va ser assassinat al coll
de l’Illa la tarda del 12 d’agost de 1936. La nit
d’aquell jorn memorable, un dels que l’havien
mort deia: «Encara ha tingut la gosadia de beneirnos.» Havent-lo cobert de branques, el van ruixar
amb gasolina i li van calar foc. Van deixar el cos
insepult a la vora de la carretera. A ell i tants altres, cal que li apliquem el text de Marc:
«Qui vulgui salvar la vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l’evangeli, la salvarà» (Mc 8,35). No la va perdre pas, la vida, sinó que la va guanyar pel Crist. Per sempre.
El cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, que havia iniciat el camí de l’exili, no es va
assabentar fins més tard de la mort del seu bisbe auxiliar —de qui l’havien forçat a separarse— i de tants preveres de l’arxidiòcesi. La tristesa el va acompanyar fins a la mort. Va ser
el martiri del cor. Tant l’un com l’altre van fer ofrena de la seva vida a l’Església de Tarragona, de la qual eren pastors. El Cardenal va viure i va morir en un exili sense retorn. Va
morir pobre i oblidat de molts el dia 13 de setembre de 1943. L’epitafi del papa sant Gregori
VII es pot aplicar a la persona de qui fou considerat «el Cardenal de la pau»: «He estimat la
justícia i he odiat la iniquitat; per això moro exiliat.»(...)
Així, doncs, l’any 1944, el Dr. Salvador Rial Lloberas, administrador apòstolic del’Arquebisbat de Tarragona, podia afirmar rotundament: «Indubtablement entre el clergat de l’arxidiòcesi la primera víctima fou el Pastor, l’eminentíssim senyor cardenal arquebisbe.
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Sense efusió de sang, però vertadera víctima i màrtir. Recordem que l’Església venera com a màrtirs a molts que van
sofrir persecució però sense efusió de sang. Fou la primera víctima per la seva dignitat, potser també per ésser el primer i,
certament, per la durada» de la persecució a què va ser sotmès per uns i altres. Les despulles venerables del bisbe Borràs,
malgrat les incansables indagacions efectuades, no han estat encara trobades; però, a la cripta de la capella de sant Fructuós, a prop del sepulcre del cardenal Vidal i Barraquer, hi ha un memorialseu, cisellat en marbre, on es manifesta també el
desig del «Cardenal de la pau» de descansar al costat del seu estimat auxiliar.”
(De la Carta pastoral de l’arquebisbe Jaume “Els màrtirs, testimonis suprems de l’amor al Crist”, juny 2013, pàg.1315)

NOTÍCIES I COMENTARIS
+ INSCRIPCIONS PER LA CATEQUESI: del 12 al 20 de setembre, de 6 a 2/4 de 8 de la tarda
+ PELEGRINATGE ARXIPRESTAL A MONTSERRAT, dissabte 5 d’octubre, cal reservar la plaça de
l’autocar i el dinar. (L’ordre de les places de l’autocar es l’ordre d’inscripció i pagament de 40€ . Més informa‐
ció i detalls als tríptics; termini el 29 de setembre)
+ EL CONSELL PARROQUIAL té la seva primera reunió el dijous 26. Aquesta és la seva composició actual:
Rector

Josep Bofarull

Mossèn adscrit
Servei de Litúrgia

Ramon Blas
Lourdes Pascual

Parròquia de St Antoni
Església del St Cor
Servei de Preparació al Baptisme
Servei de Preparació al Matrimoni

Imma Gatell
Rosa Domingo
Jordi Targa
Joan Galofré
Remei Gutierrez

Catequesi d’infants

Jordi Cartanyà
Montserrat Amill

Catequesi de Confirmació

Oscar Roset

Grups de Joves
Grups d’Adults
Moviment “Vida Creixent”

Rosa Flavià
M Carme Musolas
Paquita Benet

Servei de la Pastoral de la Salut

Mercè Guasch

Càritas Arxiprestal / Parroquial

Carme Turull

Comissió d’ Economia i Obres

Josep Menero
Jordi Paris
Francesc Llagostera

Agrupament Escolta i Guia

Laura Andreu

Carmelites Teresianes

Silvia Ramal
Josepa Fallada

Germanes de la Sda Família d’Urgell

Jèssica Garzón

Missioneres Filles del Cor de Maria

M Angels Ribalta

Missioneres Cor de Maria
Agrupació Germandats Setmana Santa.

Jordi Peris

Confraria Mare de Déu dels Dolors

Josep Batet

Confraria St Crist Lepant
Germandat Crucifixió
Germandat St Crist de St Joan
Germandat St Sepulcre

Rosa M Solanes
Carles Grau
Judit Fàbregas

