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Aquests dies de Tots Sants i Difunts aprofitem 
per fer una mirada profunda vers la terra que 
cobreix els nostres proppassats i ensems vers 
els cel que, Déu ho vulgui, alberga llur ànimes. 

“Quant saludable és pensar en els difunts” titu-
la el Doctor Torras i Bages una prèdica a la Vi-
gília de Difunts del 1890: a nosaltres mateixos, 
diu “ens esvaeix les il·lusions de la vida”, als di-
funts, les nostres pregàries i almoines ajuden a 
atènyer la glòria. És lloable i signe d’humanitat 
remembrar-los, diu Torras, i igualment signe de 
barbàrie l’oblidar-los.

La memòria dels difunts té uns orígens tan re-
mots i profunds que només poden trobar-se en 
l’ànima humana; una constant que tots els po-
bles observen, natural i universal. El cristianis-
me pren la religió natural i la divinitza, ensen-
ya a respectar els morts i pregar per les seves 
ànimes, però sense fer-ne ídols. Amb la pregària 
es perpetua la comunicació “dolça, saludable 
i profitosa” entre l’església peregrina de la te-
rra, l’església penitent del purgatori i l’esglé-
sia triomfant del cel. D’aquí el costum cristià, a 
voltes estroncat per imperatius civils, de situar 
els cementiris al voltant dels temples (quan no 
directament al seu interior), mostrant exterior-
ment la comunió  existent entre vius i morts 
dins l’Església.1 

La memòria
dels difunts 
Pol Mas Rovira
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Malgrat ser un realitat tan quotidiana, tots ten-
dim a oblidar-nos de la mort, diu el venerable, 
“el jove perquè es jove, el vell perquè encara 
aguanta. Més, quan un neix ja té aquesta fi as-
segurada. Tot és incert menys la mort.” I preci-
sament per aquesta garantida fatalitat ens con-
vé meditar-hi: “pensar en la mort ens fa savis [...] 
el cristià ha de meditar la mort sovint perquè 
no el sorprengui.” Quan s’encara aquesta fi in-
franquejable amb la fe de Jesucrist, se suavit-
za.2 Cap cristià hauria d’horroritzar-se davant la 
mort. Només l’home de vida dissoluta, dirigida 
per la carn i no per l’esperit, queda esfereït da-
vant d’ella, acusat per la consciència d’haver an-
teposat el que passarà al que perdurarà.3

Vivint en una època de gran bullici ideològic 
(més encara que avui dia), de pensament ma-
terialista i escèptic a l’avantguarda d’Europa, el 
bisbe Torras nota que ni els més incrèduls no 
poden negar una realitat tan evident. “La mo-
dernitat mira la mort en la seva part animal i 

immanent. Un esdeveniment fastigós i repug-
nant. No es veu res més enllà.” Pels pensaments 
immanentistes, sense Déu ni transcendència, la 
mort és un absurd incòmode que per més que 
s’intenti, roman sense sentit.

Tot és vanitat, versa la Bíblia, si la mort tot ho 
acaba: “L’home és més que el món i per això tot 
el món no el pot acontentar”4, l’únic consol de la 
vida, ens diu, “és l’esperança en l’immortalitat, 
perquè la mort eterna ofega tot consol”.5

El fi últim i únic de l’home, que com repeteix el 
Doctor mantes vegades, no es troba en aquest 
món sinó en l’altre:

	 “El	fi	de	 les	criatures	no	 són	els	diners,	
els	plaers,	els	honors	ni	tampoc	 la	saviesa	del	
món.	L’home	ve	al	món	per	a	conèixer,	estimar	i	
servir	Déu,	complir	la	seva	llei	en	la	vida	present	
per	tal	de	poder	gaudir-lo	en	la	vida	futura.”	6
 

 

1 Article “Pel dia dels morts”. Obres Completes de Torras i Bages . Vol. 4, pàg. 76.
2 Sermó “De la mort”. Predicat a Vilafranca del Penedès un 26 d’octubre. Ídem, pàg. 62.
3 Explica el bisbe l’anècdota d’un savi que tenia a l’habitació un crani amb l’inscripció “el que jo sóc, tu seràs”, i del
rei Alexandre, conqueridor regnes i imperis, que es feia dir cada dia pel seu criat “recorda que ets mortal”.
4 Carta pastoral “Pa d’àngels” destinada al bisbat de Vic, 1911. Vol. 5. pàg. 564.
5 “L’alegria de la immortalitat”, document inèdit.
6 Sermó “Del fi de l’home”.Vol 9, pàg. 59.
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Pregària per a demanar la 
glorificació del Dr. Torras i Bages

Us preguem, Senyor, que aviat sigui de-
clarat intercessor nostre en el Cel aquell 
que, amb les seves paraules de saviesa 
i exemples de santedat, fou Pastor in-
signe i Patriarca espiritual de la nostra 
terra.

Concediu-nos, també, per la seva inter-
cessió, la gràcia especial que ara us de-
manem.

Pare Nostre, Ave Maria, Glòria

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 Ca-
sas al següent compte corrent: 2100-
3962-71-0100111979. També podeu es-
criure’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


