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A mode de testament espiritual
El bisbe emèrit de Girona, Mons. Jaume Camprodon va morir el passat mes de desembre als 90
anys acabats de complir. Entre els papers personals que va deixar, el Full diocesà de Girona publica un text inèdit escrit fa vuit anys, a mode de
testament espiritual. En reproduïm alguns fragments.
Els dies de Setmana Santa conviden a reﬂexionar
sobre el propi traspàs; ho faig avui amb molta
pau perquè tinc plena conﬁança en la Pasqua del
Senyor Jesús. Per altra banda, als vuitanta anys i
escaig la llum del sol ponent esdevé més plàcida
per contemplar la panoràmica del passat.
1. En primer lloc dono gràcies a Déu pel do de la
vida i de la fe. a) La vida és bella i reca deixar-la,
tot i les limitacions dels anys que l’acompanyen.
La natura, amb els seus encants i sorpreses... Milers de generacions s’han complagut a contemplar-la abans que nosaltres, i molts altres ulls
l’admiraran quan els nostres seran closos. I a sobre, és meravellós el treball de tants homes i dones que, amb esperit altruista, malden un dia i
un altre per treure a la llum els secrets que Déu
ha dipositat en el seu si. Si alguna cosa em dol,
és no haver-ho valorat com devia. La vida és un
do inestimable, malgrat el dolor que l’acompanya. En aquests moments no puc deixar de donar
gràcies i penso en els versos del poeta oberts al
futur: Un dia seré mort i encara serà tarda, - en
la pau dels camins, en els prats verdíssims, - en
el cel i en l’aire quietament amic, - en el pas
d’aquells homes que desconec i estimo. b) La fe,
regal de Déu que conﬁo que m’acompanyarà ﬁns
al dia que aquest cos digui prou i em trobi cara a
cara amb el Déu amor, en qui ja ara, si bé en el
misteri, vivim, ens movem i som.
El sagrament de l’Orde m’ha situat en un estat
qualiﬁcat del poble de Déu, però té la seva raó de
ser i la seva arrel en el baptisme, font inestroncable de la fe que em fa viure en comunió amb
Déu i amb aquest poble sagrament de Jesucrist,
obert a tots els homes i dones de bona voluntat.
L’aﬁrmació de Sant Pau Scio cui credidi –Sé de
qui m’he ﬁat— ha estat, des de molts anys, un
punt de referència en el camí. Quan les hores de
foscor han garbellat l’esperança, les paraules de
l’Apòstol, escrites des del captiveri, m’han fet
llum, ni que sigui a través d’una escletxa. Tanmateix, mantinc la conﬁança d’abeurar-me un dia
en la font de l’Amor: Deixa en mans del Senyor el
teu destí: Ell et mantindrà.
2. Després de Déu, dono gràcies als pares que
m’engendraren i que, nascut de pocs dies, demanaren el baptisme a l’Església, que em va acollir i em garanteix la fe. Dono gràcies als pares i
germans, els quals foren els primers a fer-me
palpable l’amor i amb qui, juntament amb la

parla catalana, vaig aprendre a confegir i a resar el Parenostre, i a estimar la terra. Ells han
donat suport a la meva vida en tots sentits, i
estic segur que des de l’«Avui» de Déu segueixen recolzant-la.
3. En una mirada retrospectiva descobreixo i
recordo agraït tantes persones que, en un o altre aspecte, m’han fet llum en el camí: els
mestres de les escoles que vaig freqüentar, religioses i laiques, els capellans de la parròquia,
els professors del seminari i companys. Vull
posar de relleu tantes persones, anònimes
moltes d’elles, que m’han fet llum en el camí i

m’han conﬁrmat les paraules del Mestre: Jo
sóc amb vosaltres dia rere dia ﬁns a la ﬁ del
món. Per si fos poc, en el darrer tram de la vida
tinc la sort d’experimentar com es comparteix
la vida, en un clima de fraternitat i senzillesa,
a la residència de les Germanetes dels Pobres
que m’acolliren de la mà deMn. Josep Padrós,
company ﬁdel de l’inici del meu ministeri a Girona.
4. Contemplant el meu recorregut, em vénen
a la memòria les paraules de l’àngel a les dones
que anaven al sepulcre aquell matí de Pasqua:
Busqueu Jesús de Natzaret, el cruciﬁcat: no és
aquí: ha ressuscitat (...). Aneu a dir als deixebles i a Pere: Ell va davant vostre a Galilea: allà
el veureu com us va dir. Amb els anys he anat
prenent consciència de l’abast d’aquest
anunci. He anat descobrint «galilea», el poble,
on el Senyor es fa present enmig del dolor i a
través de tantes persones que malden per fer
costat i cobrir les necessitats dels altres a
costa d’elles mateixes. Busqueu el cruciﬁcat?
Baixeu a Galilea i allà el veureu. Déu és entre
els cruciﬁcats i entre els altruistes d’avui. No el
busqueu en el cercle dels aposentats i les parafernàlies, encara que es vesteixin amb borles
de religiositat. També hi és, però amb les mans
lligades.

5. En aquesta hora de comiat em dol i em penedeixo de no haver
dedicat el temps degut i més energies a ajudar a descobrir, amb
la paraula i sobretot amb la pròpia vida, «els senyals del Regne»,
contribuint a donar una imatge més aviat velada que no pas reveladora de la faç genuïna de Déu i de la religió. En demano perdó
a Déu i a l’Església, que justament em va ungir per ser guia. En
demano perdó especialment als diocesans de l’Església que pelegrina a Girona i a les persones dels llocs on he exercit el ministeri.
Senyor, aspergiu-me amb l’hisop, que quedi pur, renteu-me i seré
més blanc que la neu.
6. Confesso sense reticències que aquesta fe l’he rebuda i me la
garanteix, tot i les seves deﬁciències, l’Església de Jesucrist, una,
santa, catòlica i apostòlica. I en aquest moment de reﬂexió vers
el terme, que no deu ser lluny, tot jo vull conﬁrmar que hi crec i

l’estimo i em penedeixo de no haver-la estimat com devia i en ella
vull acabar els meus dies. Amb goig dono fe que en tot el camí he
tingut la companyia de Maria, la mare de Jesús i mare nostra, la
qual, tot i que més d’una vegada tampoc no entengué els plans
de la Providència, la confessem com «La Mare ﬁdel».
7. Si a algú li sorprèn la decisió presa sobre el destí de les meves
despulles, sapigueu que ho he decidit com un a aportació a la societat de la qual he rebut tant, i com un gest de comunió amb el
pa partit i compartit en la taula de l’Eucaristia. I prou. En aquests
moments s’imposa el silenci. Un silenci contemplatiu de la pròpia
vida i de la misericòrdia de Déu que es va obrint camí en cada un
de nosaltres.
Adéu-siau i a reveure.
Jaume Camprodón

JUNTA DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL. Aquest proper dimecres 11 de gener, a les 18h a la rectoria de Sant Pere i sant
Pau.

fer la catequesi per a participar en el sagrament de la confirmació. Podeu demanar més informació al correu electrònic de la parròquia.

TALLER DE PRÀCTICA CONTEMPLATIVA. Sessió aquest proper dijous 12 de gener a les 19.30h a Sant Jordi.

GRUP DE FAMÍLIES JOVES. Reunió aquest proper diumenge
15 a les 12h. a sant Pere i sant Pau.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ PER ADULTS. Sessió el proper

L’ECONOMIA DE CÀRITAS. Ja hem tancat l’economia de Càri-

dijous 12 a les 20h.

tas de l’any 2016. Hi ha hagut un total de 35.718,50€ d’ingressos, la major part dels quals provenen del conveni amb
l’ajuntament (30.000€) i la resta de les col·lectes i donatius
diversos. Pel que fa a les despeses, el gruix més important
és en ajudes en metàl·lic per a pagar lloguers, subministraments, compra d’electrodomèstics... i hi ha una partida important de compra d’aliments (majoritàriament pa del dia,
per al Punt Solidari) i altres despeses.

MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE DESEMBRE. En escaure’s el

primer divendres de mes la festivitat de reis, la missa per
tots els difunts de desembre serà el divendres 13 de gener,
a les 20h. a Sant Pere i sant Pau.
GRUP PER A JOVES DE 3r i 4t D’ESO. El posem en marxa el
proper divendres 13 de gener, i serà un grup que permetrà

“Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill.
Concediu als qui ja han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció”

Luis VEGA VÁZQUEZ (68), Josep MERCADER GIMÉNEZ (91), Trinidad ORRADRE RIPA (94), Isabel MARTÍNEZ OLEA (89)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 14. 19.00h. Pepa RODRÍGUEZ GALINDO, Mariano
PORCEL OLIVENCIA.
SANT PERE I SANT PAU
DIMECRES 11. 9.00h. Antonio CARO, famílies INÉS-CONDE i
CONDE-RIERA.
DIVENDRES 13. 9.00h. Manel COLOMINAS. 20.00h. MISSA DE
DIFUNTS DEL MES DE DESEMBRE. Francisco MACÍAS CANALES,
José Antonio CARROCERA NOMBELA, Felix JARQUE GIMÉNEZ,
Maria Angeles MONTERO PAJUELO, Maria Carmen VILAR RODRÍGUEZ, Ana María DÍAZ TUGORES, Maria Ana HINOJOSA HINOJOSA, Esperanza RAMOS PEREZ, Dolores FERNÁNDEZ NÚÑEZ,
Dolores LÓPEZ PARDO, Rafaela MENBRIVES SÁNCHEZ, Manuel

ESCOBAR SÁNCHEZ, Mariano GARCÍA MARTÍNEZ, Rosario
PEREA TORRES, Sebastián SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Norberto MARTÍNEZ MORENO, Dolores MESAS MESAS, Luis ABOS CLAVER,
Francisco BENA MARTÍNEZ, Rogelio PASTOR CAMPOS, Purificación SILVAN DE DIOS, María Loreto HERNAN TEJEDOR, Pilar
CORPA ARAN, Miguel RUIZ GÓMEZ, José María GARCÍA GOÑI,
Joan Lluis FERRET PUJOL, Maria Elvira MARTÍNEZ, Josefa FARRÉS ALSINA, Eugenia COSANO SÁNCHEZ, Atilano CALVO RUIZ,
Antonio RODRIGUEZ TORRES, Juli MIRALLES PORCAR, Francisca
PÉREZ GÁMEZ, Josefa RODRÍGUEZ GALINDO, Maria Purificación
CÍVICO LUQUE.
DIUMENGE 15. 9.00h. Consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES
i families. 12.30h. Ramón FABRÓ COMPANY, Joan BLANCO SALLÉS. 20.00h. María BARNADAS.
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