
TORRAS I BAGES
Patriarca espiritual 
de Catalunya

Número 2 de la nova etapa 
març / abril 

Butlletí informatiu sobre la vida i fama 
de santedat del venerable Doctor Josep 
Torras i Bages, bisbe de Vic.

Ara també el podeu descarregar a la 
nostra pàgina web torrasibages.org

En aquest número no hi haurà gaires 
originalitats. Tres punts de contingut: Primer, 
caldrà respondre amb una creueta si voleu 
el butlletí per escrit i amb paper, com de 
costum. En segon lloc, el nostre venerable 
i Sant Josep: En Torras i Bages escrigué un 
llibret pietós que es diu Mes de Sant Josep. 
Com que era el seu patró, ho fa tan bé que 
fou el principal element per estendre la 
devoció al Gloriós Patriarca Sant Josep, per 
les parròquies i comunitats del nostre país. 

El llibret conté 134 pàgines amb petit format 
de butxaca. Per mostrar el seu estil posem a 
quí la seva oració introductòria, després de 
nomenar els 7 dolors i goigs, que ja existien de 
feia temps. No és gaire llarga i és molt devota. 
I el tercer punt és la continuació de l’escrit del 
Sr. Postulador de la Causa de canonització, 
Monsenyor Valentí Miserachs, El Dr. Torras 
i Bages a mig camí de la glòria, que s’anirà 
publicant fins que s’acabi. 

Mn. Joan Casas 
Vicepostulador de la Causa 
de Canonització del Dr. Torras i Bages.

Oració a Sant Josep

Santíssim Patriarca Sant Josep digníssim 
Espòs de la Verge Maria i Pare nutrici de 
nostre Redemptor Jesús, que per vostres 
heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu 
tan singulars prerrogatives i privilegis per 
a intercedir pels vostres devots; us suplico, 
oh gloriós Sant, que alcanceu a cada un 
de nosaltres les virtuts pròpies del nostre 
estat, i que tots siguem devots de vostra 
amada Esposa Maria Santíssima, perquè, 

per la seva intercessió i la vostra, puguem 
vèncer als nostres enemics pels mèrits de 
Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us 
demanem, per santificar les nostres ànimes, 
obtenir una mort feliç i després disfrutar 
eternament de la glòria.
Amén. 



Si voleu rebre aquest butlletí

El Dr. Torras i Bages a mig 
camí de la glòria (II)

Per Mons. Valentí Miserachs, 
Postulador de la Causa de 
Canonització del Dr. Torras i Bages.

I afegeixo encara que, podent triar d’ésser 
incardinat a la diòcesi romana al moment 
d’entrar a formar part del clergat de la basílica 
de Santa Maria la Major, en 1973, vaig preferir 
romandre incardinat a l’església de Vic, de 
tal manera que, a Roma, on resideixo des de 
fa 34 anys, sempre m’ha afalagat de figurar 
arreu com a «presbyter vicensis», i que Déu 
m’ho conservi! A part aquesta justificació 
d’una «vigatanitat» que tinc clavada al fons 
del cor, quina altra motivació podia haver-hi 
per haver estat convidat a pronunciar avui 
aquestes paraules sinó el recaure sobre la 
meva persona l’honor i la responsabilitat de 
ser el postulador de la Causa del ven. Torras 
i Bages? Sí, ho sóc d’ençà que el Dr. Ramon 
Masnou, feliçment arribat al cimal dels seus 
90 anys, i a qui saludo amb afecte agraït al 
costat del seu successor i actual bisbe nostre, 
el Dr. Josep Maria Guix, em nomenà per a tal 
càrrec en 1979. Des d’aleshores, i apuntalat pel 
zel del vice-postulador Dr. Àngel Miralda i del 

seu successor Dr. Rafel Portús, he tingut la 
satisfacció d’haver pogut desencallar la causa 
després d’un període d’ensopiment fins a 
arribar a la data inoblidable de la proclamació 
de les virtuts heroiques del ven. Torras i Bages 
de part del Sant Pare Joan Pau II (13 de juny 
de 1992). Quina no serà la nostra joia quan, 
si Déu vol, podrem venerar-lo com a beat i 
com a sant? Amb aquestes premisses ja es 
pot veure ben clar, doncs, que, malgrat que 
m’agradaria poder parlar com cal de la il·lustre 
personalitat de Jaume Collell i Bancells, és del 
ven. Torras i Bages que parlaré principalment, 
i que retrauré moltes de les coses que ja vaig 
tenir ocasió de dir a Montserrat en ocasió 
de la jornada sacerdotal torrasiana que se 
celebrà en el nostre santuari príncep el 25 de 
novembre del proppassat 1996. Però el nom 
del canonge Collell, tan pregonament lligat al 
gran bisbe, no deixarà de ser per a nosaltres 
objecte d’una particular atenció.

En cas de no rebre cap resposta vostra 
entendrem que ja no voleu rebre el butlletí.

SÍ NO

Envieu, si us plau, juntament amb la vostra adreça, algun donatiu a la Causa de Canonització del Dr. 
Torras i Bages. Podeu fer-ho per gir postal a la següent adreça: Parc Jaume Balmes, 2, 08500 Vic, 
Barcelona, o per transferència al següent compte: 2100-3962-71-0100111979. Si desitgeu continuar 
rebent el butlletí en paper com fins ara, us demanem que retorneu aquest paper marcant la 
casella Sí / No, o bé escrivint-nos al nostre correu electrònic causatorrasibages@gmail.com.


