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El Bisbe Torras
i el Carmel
El propvinent 16 de juliol celebrarem
la festa de la Mare de Déu del Carme,
molt arrelada entre el Poble Cristià.
Aquesta advocació mariana ha inspirat
nombroses ordres religioses; en especial els frares i monges carmelites, ja
sia de l’antiga observança o de la reforma. Per aquest motiu, en el present
butlletí, ens centrarem breument en la
relació que mantingué el Servent de
Déu Josep Torras i Bages amb l’ordre
carmelitana femenina 1.
El Dr. Torras, des de petit, tingué un
tracte assidu amb les monges carmelites (de l’antiga observança) de la seva
nadiua Vilafranca del Penedès. En una
carta del 29 de setembre de 1896 al seu
cosí Pere Bolet, jesuïta, li escrivia: «ara
estic donant exercicis al convent de
les monges carmelites d’aquesta vila,
a la qual comunitat tinc afició des de
quan era xic, que em donaven coquetes i melmelades i ara jo els hi pago

amb meditacions i plàtiques». De fet,
el capellà Torras i Bages aprofitava les
seves vacances a Vilafranca per impartir aquests exercicis espirituals a les
carmelites penedesenques. D’aquelles
“plàtiques” ens han romàs els apunts
–dels anys 1892-1897- que feren les
pròpies monges (recollits al volum IX de
la darrera edició de les Obres Completes
torrasianes).
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A la obra escrita de Torras i Bages la
temàtica carmelitana i, en especial, la
figura de Santa Teresa de Jesús hi és
molt present, les obres de la qual esmenta amb certa freqüència. Amb
motiu del tercer centenari del traspàs
de la santa avilesa, el 15 d’octubre de
1882 el Dr. Torras llegí un discurs al palau episcopal de Barcelona dedicat a
la seva missió com a fundadora, en el
qual hi esbossa una miniatura espiritual de la gran carmelita. Anys a venir,
ja com a bisbe de la seu vigatana, el venerable Torras i Bages reprendrà la figura de Santa Teresa en una carta pas-

toral del 20 de setembre de 1914, que
hom ha titulat Les Verges Contemplatives i que fou adreçada específicament al Monestir de Santa Teresa de
Vic, en ocasió del quart centenari del
naixement de la gran santa castellana.
Es tracta d’una lloança de la vida contemplativa, la vida interior, com la part
més essencial de l’Església i manifestació de la perfecció espiritual, perquè
ens porta a la comunió esponsal més
plena amb Nostre Senyor: «quan l’àni-
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«Quan l’ànima es dóna
sincerament a Jesús,
Jesús es dóna a l’ànima»
ma es dóna sincerament a Jesús, Jesús es dóna a l’ànima». Acabava el nostre bisbe la seva carta tot demanant la
pregària intercessora de les carmelites i fent-les-hi aquesta confessió: «us
considero com una espècie d’àngels
que preguen al Senyor per la salvació
de les ànimes que la Iglésia em té confiades, i de consegüent us tinc com si
fóssiu unes cooperadores meves en el
sagrat ministeri».

«la confiança en Déu és la base de la
vida cristiana i molt més de la vida religiosa,
i aquesta confiança mai queda defraudada,
puix Déu té molts medis per ajudar als seus fills
de la terra, que fills de Déu som tots qui havem
sigut regenerats per la gràcia del nostre Redemptor Jesús. (...) Deixem-nos, doncs, sempre
en les seues amoroses mans amb tranquil·litat,
pau i confiança i l’experiència nos demostrarà
que Déu mira per nosaltres i que la seua misericòrdia és infinita. Vol que passem tribulacions

En aquest sentit, pocs dies després de
fer-se públic el seu nomenament com
a bisbe de Vic, el Dr. Torras bo i agraint
la felicitació de la Priora del Monestir
de Santa Teresa de Vic, li escrivia: «lo
bon govern de les ànimes sovint surt
més de les oracions i virtuts dels convents que de la sabiduria dels Prelats,
com l’aigua ve del cel i no de les canaleres».
El nostre jerarca també aprofita alguna carta al Carmel de Santa Teresa de
Vic per exercir de «letrado», segons la
recomanació de Santa Teresa de Jesús
a les seves monges, per donar-les-hi
consol i consell espiritual, per exemple,
el març de 1903, quan havien mort tres
germanes en molt poc espai de temps.
Nosaltres podem fer ben nostres les
exhortacions del Patriarca vigatà per a
moments tristos i difícils:

per a que tingam ocasions d’exercitar la virtut,
oferir-li sacrificis i coneixem la nostra misèria
i la necessitat que tenim d’Ell. Quan los sentiments del nostre cor no troben consol a la terra
se dirigeixen al cel».
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A l’Epistolari torrasià hi trobarem encara alguna altra missiva per a les carmelites de Vic. El dia de Santa Teresa
de 1905, impedit de celebrar la Santa
Missa en el seu honor al temple del
convent de Vic (amb la qual cosa dóna
a entendre que hi solia presidir la festa cada any), les escriu per encomiar
la vida contemplativa d’aquest «palomarcito de la Virgen», on Nostre Senyor es pot consolar en «algunes ànimes
escollides dels escàndols que donava
lo món», segons la intenció fundacional de Teresa de Jesús. Per això, el bisbe de Vic apel·la a l’esperit reparador
i penitent de les nostres monges, que
mitjançant la gràcia les uneix al Sacrifici i a la Passió del Nostre Redemptor,
per satisfer amorosament les injúries
que Jesucrist rep «de tantes ànimes
que el blasfemen i se mofen de la Santa Religió, que és lo regne de Déu en la
terra». En particular, el Bisbe Torras reitera la pregària a les carmelites perquè
ell pugui rebre «l’amor de Déu i l’amor
del pròxim que és necessari per a exercir lo càrrec pastoral».
Per acabar aquesta breu repassada de
la relació del Bisbe Torras amb el Carmel vigatà paga la pena transcriure
íntegrament una carta que envia a la
Priora del Monestir, del 3 de febrer de
1908, que és una mostra admirable de
la saviesa i prudència paternal del nostre prelat, en donant alguna indicació
puntal sobre la direcció espiritual de
les germanes:

«Mare Priora: Estiga tranquil·la. És clar
que cada trienni seria bo canviar; però lo confessor ordinari de la Comunitat encara no l’ha
complert i l’altre ja no té tanta importància
puix hi van com per excepció. D’una manera
suau i sens mortificar millor que així que es
presenten ocasions favorables mire V. d’anar
unificant la direcció espiritual de les monges
perquè és sempre preferible; però nos havem
de recordar que no es pot matar tot lo que
és gras. La llei suprema de la Iglésia és que la
consciència de les monges no estiga oprimida, però que tampoc se regesca per capritxo».
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El lligam del Bisbe Torras i el Carmel
de Vic no ha minvat pas. Actualment,
la Causa de Canonització de Mons. Josep Torras i Bages pot comptar amb
tota la simpatia i la pregària fervent
del Monestir de Santa Teresa de Vic,
del qual n’és capellà el Vice-postulador d’aquesta Causa, Mn. Joan Casas i
Griera.

1

Ençà de la seva ordenació presbiteral, Josep Torras i Bages exercí de capellà de diferents congre-

gacions religioses femenines a Barcelona: les Escolàpies, de l’Ensenyança de la Companyia de Maria, Cistercenques de Valldonzella, les Dominiques de la Presentació... Consagrat bisbe de Vic, assistí
paternalment les diverses ordres religioses femenines del bisbat. A més a més de les seves pastorals
adreçades a les monges carmelites, a la seva obra hi trobarem, per exemple, la pastoral Las mujeres
en la reparación humana, amb motiu del cinquè aniversari de la fundació del convent de les germanes reparadores de Manresa (1913). Al seu Epistolari també hi trobarem correspondència diversa que
el Dr. Torras envià en diferents avinenteses a les superiores dels convents del bisbat o àdhuc individualment a algunes monges, com la germana Mª Carme Mascaró de les Carmelites Terciàries de la
Caritat (de l’Escorial de Vic), interessant-se per la seva tasca pedagògica. Certament, a Vic encara hi
havia el monestir de la Presentació de la Mare de Déu, conegut com el de les Davallades o carmelites calçades, que va desaparèixer arran de la persecució religiosa de 1936 i que ja no fou reconstruït.
D’aquell convent refulgeix especialment la beata màrtir de la castedat, Maria del Patrocini de Sant
Josep, l’Assutzena de Vic. Tanmateix, a l’Epistolari torrasià que ens ha pervingut no hi hem trobat pas
rastre de correspondència amb les carmelites calçades de Vic.
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CONTACTE I DONACIONS A
LA CAUSA DE BEATIFICACIÓ
TORRAS I BAGES
Si voleu rebre el butlletí electrònic
de la Causa Torras i Bages, envieu,
si us plau, juntament amb la vostra
adreça, algun donatiu al Vicepostulador de la Causa de Canonització
Mn. Joan Casas al següent compte corrent: 2100-3962-71-0100111979.
També podeu escriure’ns al correu
electrònic o visitar la nostra pàgina
web a on trobareu la resta de butlletins de la segona època.
causatorrasibages@gmail.com
www.torrasibages.org

Pregària per a demanar la
glorificació del Dr. Torras i
Bages
Us preguem, Senyor, que aviat sigui
declarat intercessor nostre en el Cel
aquell que, amb les seves paraules de
saviesa i exemples de santedat, fou
Pastor insigne i Patriarca espiritual de
la nostra terra.
Concediu-nos, també, per la seva intercessió, la gràcia especial que ara us
demanem.
Pare Nostre, Ave Maria, Glòria
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