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PRESENTACIÓ

Amb aquest llibre volem recollir sobretot els primers temps de la
parròquia de Sant Tomàs d'Aquino de Barcelona, en ocasió de la
celebració dels SO anys d'existència. Són unes dades interessants a
l'hora d'escriure la història d'aquesta Comunitat cristiana. També
hi oferirem d'altres informacions rellevants d'aquest primer cinquantenari.
Som conscients que els qui han estat més implicats ens els esdeveniments probablement trobaran que hem deixat de dir moltes
coses. Malauradament hem pogut disposar de pocs documents.
Tant de bo que aquest primer intent d'una breu història de la
parròquia de Sant Tomàs d'Aquino animi d'altres persones a
escriure els seus records perquè, un altre dia, algú pugui completar i, si és necessari, corregir el que hem escrit en aquest llibre amb
la millor bona voluntat del món, però amb informacions força
limitades.
Que aquestes pàgines siguin un homenatge a totes les persones
que van ser els iniciadors de la vida de la nostra Comunitat cristiana de Sant Tomàs d'Aquino i també un agraïment als qui,
durant aquests SO anys, l'han dinamitzada amb la seva vida i el seu
esforç.
JOSEP CODINA l FARR~S

Fa SO anys!
Un record
Sempre recordem amb agraïment el dia del naixement d'una persona o el dia i les circumstàncies en què va començar la vida d'un
grup o una obra.
La Comunitat cristiana de Sant Tomàs d'Aquino va néixer oficialment, ara fa 50 anys, al Camp d'en Grassot de Gràcia. Va ser un fet
important per al barri.
Enguany, recordem amb agraïment l'esdeveniment i, també, les
persones que hi van participar.

Ho celebrem
Durant aquests 50 anys, a la parròquia, hi han succeït moltes
coses. Han estat uns anys carregats de vida.
Són moltes persones que hi han treballat amb il·lusió i fe. Han estimat la "seva" Comunitat cristiana i han cregut en la seva missió
espiritual i social. Han volgut que la parròquia de Sant Tomàs
d'Aquino sigui una comunitat viva i encarnada en la realitat del
barri i en la cultura del nostre país.
En els registres parroquials, del 1949 al 1999, consta que 2.254
parelles s'han casat a l'església de Sant Tomàs d'Aquino i que 4.613
infants hi han rebut el sagrament del Baptisme. l, encara que no
sabem el nombre, no podem oblidar els qui hi han estat objecte
d'un comiat ple d'esperança, quan se n'han anat cap a la casa del
Pare. La majoria dels qui van donar el primer impuls a la parròquia
ja han fet el pas cap a la plenitud de la vida amb Déu; ara, quan
celebrem els 50 anys, són els nostres intercessors i ens sentim units
amb ells per la comunió dels Sants.
Enguany celebrem la riquesa de vida humana i cristiana que la
nostra Comunitat, amb l'impuls de l'Esperit i la bona voluntat de
les persones, ha generat pel bé del barri, de les famílies i de les persones, construint el Regne de Déu en aquesta petita parcel·la de la
humanitat.

Rics de SO anys de vida1
volem continuar el camí
Aquests 50 anys constitueixen una herència que hem rebut dels
qui ens han precedit i que, ara, nosaltres hem de fer fructificar,
tenint en compte les noves realitats eclesials i socials. Aquests
últims anys, l'evolució de la societat ens obliga a fer front a nous
reptes d'humanització i d'evangelització. Amb la participació de
tots, haurem de trobar la manera de continuar essent en el barri,
en les famílies i per a les persones, portadors dels valors humans i
espirituals que ens proposa l'Evangeli, com a Bona Nova de salvació per a la humanitat.
Ho haurem de fer sense triomfalismes. però amb fe i esperança,
com els qui ens han precedit. Jesús ens ha confiat una "Bona
Nova" per transmetre-la i l'Esperit Sant ens impulsa a viure-la i a
donar-ne testimoni.
Que la celebració dels 50 anys sigui un nou impuls de vida i
d'il·lusió per a tots els membres de la Comunitat cristiana de Sant
Tomàs d'Aquino.

Dates històriques de la parròquia
9 d'octubre de 1945: l'Arquebisbe Modrego signa el decret d'erecció de la nova

parròquia.
1949: Mn. Esteve Miquela Gilirribó es fa càrrec de la parròquia com a rector.

27 de maig de 1949: es compra el terreny per a la construcció del temple, la casa
rectoral i els locals parroquials al carrer Roger de Flor 245.
1de11ovembre de 1949: el sr. Bisbe beneeix la capella provisional habilitada en

els locals adquirits el mes de maig. Immediatament després comencen les
obres per la construcció de la casa parroquial, sota la direcció de l'arquitecte Francesc Folguera.
2 de ge11er de 1950: comença la construcció del temple parroquial.
18 de juny de 1950: benedicció i inauguració d'alguns altars i llurs imatges.
19 de 11ovembre de 1950: en ocasió de l'Any Sant. es beneeixen les dues campanes que porten el nom d'Assumpta i Thomasa .
•
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3 d'abril de 1951: mor el rector Mn. Esteve Miquela a l'edat de 42 anys. El seu
germà Mn. Francesc de Paula Miquela Gilirribó el succeeix com a rector.

26 de novembre de 1951: inauguració de la casa rectoral.
26 de de5embre de 1954: benedicció del nou temple parroquial.
79 de març de 1958: es dóna per acabat l'enrajolat de l'església.
25 de desembre de 1961: s'inaugura la decoració principal del temple.
1972: hi ha una reestructuració dels límits de la parròquia de Sant Tomàs
d'Aquino i de les parròquies del voltam, degut a l'erecció de la nova parròquia del Cor de Maria.
1 de juliol de 1979: es signa el conveni entre el sr. Cardenal-Arquebisbe de
Barcelona i el Superior Provincial dels claretians, que estipula que els claretians s'encarregaran de la cura pastoral de la parròquia de Sant Tomàs
d'Aquino. Un mateix equip animarà les parròquies del Cor de Maria i de Sant
Tomàs dJ\quino i els seus membres residiran a la casa dels claretians al carrer
P. Claret, 45.
23 de juliol de 1979: el sr. Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, Dr. Narcís Jubany,
d'acord amb el Superior Provincial dels claretians, nomena el P. Antoni Costa
Vall·llovera com a rector de la parròquia de Sant Tomàs d'Aquino.
1979: Mn. Francesc de Paula Miquela, que era rector de la parròquia des del
1951, signa la seva renúncia en presència del Cardenal-Arquebisbe de
Barcelona, Dr. Narcís Jubany; però conserva el títol de rector emèrit de la
parròquia amb dret a residir-hi i exercir-hi el ministeri sacerdotal.
1982: es forma una comunitat claretiana al servei de la parròquia de Sant Tomàs,
independent de la del Cor de Maria. S'instal·la a la casa rectoral de Sant
Tomàs d'Aquino, passatge d'Alió, 8.
14 de juny de 1990: el P. Salvador Solà i Bohigas reemplaça el P. Antoni Costa i
Vall·llovera com a rector de la parròquia de Sant Tomàs d'Aquino.
1993: els claretians refan els equips de treball i, d'acord amb el Bisbat de
Barcelona i amb el Consell Pastoral de Sant Tomàs d'Aquino, donada la
manca de personal, des d'ara, un mateix equip pastoral animarà les parròquies del Cor de Maria i de Sant Tomàs d'Aquino. Hi haurà un rector i dos
vicaris. També hi col·laboraran d'altres claretians. El P. Josep Codina i Farrés
és nomenat rector del nou equip.

ELS INICIS

L'any 1949

. una nova parroqu1a
'
.
neix
al Camp d'en Grassot de Gràcia
a Barcelona

Marc social de la nova parròquia
El Camp d'en Grassot, on es constituí la nova parròquia, era una barriada de
Gràcia amb una personalitat pròpia. En donen testimoni alguns escrits de
l'Associació de Veïns Camp d'en Grassot. Recollim el que van escriure l'any 1992:
A finals del segle x1x, el Camp d'en Grassot ocupà els terrenys limitats per la

Travessera de Gràcia, el carrer Girona i els límits municipals de Barcelona i de
Sane Martí. Inicia/ment, era una zona ocupada majoritàriament per conreus i
rajoleus. La major part dels terrenys eren propietat dels germans Grassot (d'aquí el nom del barri i d'un dels seus carrers). Ells, cap a l'any 1870, començaren
la urbanització d'aquesta barriada,
encara que no és fins l'any 1877 que
comença definitivament la urbanització de les illes compreses entre els
carrers de Còrsega, Pare Claret,
Nàpols i Roger de Flor. 1 es formà l'actua/ carrer d'en Grassot seguint el pla
Cerdà...
El tarannà polític dels l1abitants del
barri fou durant força temps inclinat
cap al lerrouxisme, encara que pels
anys trenta prevalien els partidaris
d'Esquerra Republicana. Hi havia un
clima de molta unió al barri...
La majoria dels habitants del barri
són nascuts a Barcelona (61, 15%), i
s'hi detecta un index alt de coneixement del català (un 95,26% de la
població entén el català)... Aquest fet
està íntimament relacionat amb el
tradicional catalanisme del barri. Cal
esmentar la defensa de l'ús del català
al col·legi dels c/aretians, un dels centres educatius de més pes específic del
barri. La majoria de la població és
catalana, és a dir. nascuda a
Barcelona o a la resta de Catalunya
."M
··(72.52%).
~·-
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El territori
En el moment de la fundació, el territori que es va assignar a la parròquia de Sant
Tomàs d'Aquino era: passeig General Mola (ara Sant Joan) del carrer Rosselló fins
a P. Claret (números banda de mar); carrer Marina (baixant a la dreta); carrer
Rosselló fins a General Mola.
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L'any 1972, amb la fundació de la parròquia del Cor de Maria, es va fer una redistribució del territori de les parròquies veïnes. A Sant Tomàs se li va assignar el
sector: la banda dreta del passeig de Sant Joan des del carrer Provença fins a la
Travessera de Gràcia • Nàpols • Indústria • Sicília • Rosselló • Nàpols • Provença •
passeig de Sant Joan.

Arxiprestat
Al començament, la parròquia de Sant Tomàs d'Aquino formava part de l'arxiprestat de Gràcia. L'any 1969, va passar a l'arxiprestat de la Sagrada Família.

Nombre de parroquians
Segons les estadístiques del Butlletí del Bisbat, en el moment de la fundació, la
parròquia de Sant Tomàs dí\quino comptava 10.936 habitants, i, quan es va fer
la nova distribució del territori, en 1972, hi havia 12.500 parroquians.
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Compra dels terrenys
El dia 27 de maig de 1949 es va signar la compra-venda dels terrenys on es van
construir l'església i la casa rectoral. A l'escriptura hi llegim:

En la ciudad de Barcelona, a veinte y siete de Mayo de mil novecientos cuarenta y nueve.
Ante ml Federico Trias de Bes y Giró, abogado, Notaria del llustre Co/egio de
Barcelona, con residencia en la capital, constituido en el Salón del Trono del
Palacio Episcopal de esta diócesis, calle Obispo lrurita, número cinco de esta ciudad, comparecen:
De una parte: Don juan Margarit Bou, mayor de edad, casada, del comercio y
vecino de esta ciudad, con domicilio en la calle Mayor de Gracia, número doscientos treinta y tres, segundo, segunda.
Y de otra parte: El Excelentisimo y Reverendisimo Doctor Don Gregorio Modrego
Casaus, Obispo de Barcelona y vecino de la misma con domicilio en el antes
expresado en que me hal/o constituido...
Don juan Margarit Bou que de su libre y espontanea voluntad vende perpetuamente a la lglesia Cató/ica en su Mitra de Barcelona representada por su titular
Exce/entísimo y Reverendísimo Don Gregorio Modrego Casaus, y con destino a
la iglesia parroquial de Santo Tomas de Aquino, y casa rectoral de la misma, la
siguiente FINCA:
Urbana libre de toda e/ase de ocupantes y radicada en esta ciudad, ba"iada de Gracia, calle Roger de Flor. en la que esta seña/ada con el número doscientos cuarenta y cinco, integrada de un edificio de dos cuerpos con salida
posterior al pasaje de San Roman; ocupa una superjicie de cuatrocientos
cincuenta y nueve metros cuadrados, de los cua/es ocupa la edificación, que
es de dos planta s, trescientos sesenta y seis metros setenta y tres decímetros
cuadrados; y linda por su fren te, Norte, con dicha calle Roger de Flor; por el
fondo, Sur. con el citado pasaje San Roman; por la derecha entrando, Oeste,
con finca de Don Elías Coll; y por la izquierda, Este, con otra de Don juan
Masip ...
El precio de esta venta es la cantidad de cuatrocientas ochenta y cinco mil
novecientas ochenta y nueve pesetas (485.989 ptas.) que el Exce/entísimo y
Reverendísimo Doctor Don Gregorio Modrego Casaus, Obispo de Barcelona,
con el producto de limosnas recogidas de feligreses de la parroquia de Santo
Tomas de Aquino, en este acto satisface al vendedor Don juan Margarit
Bou...
Segons els plànols, la finca té 9,45 metres d'amplada.
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El primer escrit
del rector de la nova parròquia
El mes d'octubre de 1949, Mn. Esteve Miquela feia arribar aquesta carta als
parroquians:

Los feligreses comprendidos entre las calles paseo General Mola-Rosellón has ta
P. Claret (números pares). partiendo por el eje de la calle Marina, desde la pri-

mera quincena de octubre, tendran una nueva Parroquia por voluntad y creación del Excma. Sr. Obispo de Barcelona, D. Gregorio Modrego. Su titular es el
gran Santa, Patrona de todas las escue/as católicas del mundo, el Doctor de la
lglesia Santa Tomas de Aquino, uno de estos grandes sabios de la lglesia
Cató/ica que, renunciando a una vida faci/, ingresó muy joven en la Orden de
los Padres Predicadores fundada por San Domingo de Guzmtin. Después de
enseñar en las principales ciudades
univers1tarias de Europa y de escribir
·.
voluminosos libros, las dos grandes
Summas, la teológica y la contra
Gentiles, después de llevar una vida
santisima rehusando las digmdades
de la lglesia, murió santamente en
Fossanova el 7 de marzo de 1274, al
irse para Lion al ob1eto de asistir como
teólogo al Concilio en esta ciudad. Es
el Santa que ha salvada a Europa de
caer en la herejia y es el hombre que
ha conocido mejor a Dios y al hombre y el que me1or lo ha estudiada
desde el punto de vista cató/ica. Por
esto es el Patrona de les escue/as católicas.
Barcelona /e dedicara un templa, una
de las nuevas parroquias. La Parroquia es la casa de todos los fie/es. Allí debéis acudir para recibir el mas necesario de los sacramentos, el Bautismo; para oir vuestra Misa dominica/, para re·
cibir los sacramentos de la Penitencia y Eucaristia. Al querer contraer
Matrimonio, a ella debéis acudir para prepararos para recibir este gran sacramento. Cuando enfermos, ella, la Parroquia, os administra los sacramentos del

Viatico y Extrema Unción. Los niños aprenden en ella el catecismo; los tristes y
afligidos acuden a ella en busca de consueta y consejo, asimismo los enfermos y
necesitados.
¿Comprendéis un poca la importancia de la Parroquia?
LOCALES PARA LA PARROQUIA DE SANTO TOMAS DE AQUINO.- Estos
tocates han s1do comprados legítimamente y con todos los documentos legales
al Sr. Margarit por el Obispado (que no quiso intervenir en la subasta en que
fueron adjudicados a dicho señor. por no aparecer. ante la barriada, como si
fuera una oportunidad o ganga). El Obispado ha pagada el solar a 40 pesetas
palma. como consta en la escritura pública atorgada ante Notaria de esta capiiai Sr. Trias de Bes. Es conveniente, por lo tanta, enterarse bien del asunto antes
de hablar del mismo sin conocerlo bien.
La parroquia de San to Tomas de Aquino necesita tu cooperación material y personal. si eres buen católico. Del no-católico esperamos la tolerancia y educación
como conviene a personas decentes ...
La Comisión artística esta formada por las siguientes personalidades:
Arquitecta Francisca Folguera, el escultor Enrique Monjo, los pintores Ramón de
Capmany y Al.freda Sisquella y el orfebre Ramón Sunyer. que, con el CuraParroco, velaran. generosamente, para que el Santa de la ciencia tenga un tempto digno de él. Las jóvenes promociones artísticas esiaran representadas por F. Albages y F.
Esprín.
Feligrés católico: Date
cuenta de las graves
ob/igaciones que tienes
para tu nueva parroquia, que ha contraído
grandes deudas. Ayúdala MATERIAL y PERSONALMENTE ingresando en la Acción Cató/ica, en sus cuatro
ramas, y procurandole
medios económicos con
que poder subsistir. Un donativo según tus posibilidades, una suscr1pe1on.
Puedes hacerlo y Dios te lo pagara con creces. Te bendice y ruega por todos,
vuestro Parraca, Esteban Miquela.
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El Patró de la parròquia:
Sant Tomàs d'Aquino
El primer rector, Mn. Esteve Miquela Gilirribó, era un gran admirador de Sant
Tomàs d'Aquino i un especialista de la seva doctrina. Copiem un fragment de la
carta escrita al sr. Bisbe de Barcelona el dia 15 d'agost de 1944:

Paso a comunicar/e unos deseos que me resultan mas faci/ consignar/os por
escrita mas bien que oralmente... Desde hace tiempo he sentida, creo, vocación
para estudiar y dar a conocer a Santa Tomas de Aquino. Para mi el pensamiento clara del Aquinatense interpretada litera/mente a la luz de los grandes
pergaminos Cayetano-Gonet-Billuart y sobre todo Juan de Santa Tomtis, tiene
una Vlabilidad y actualidad constantes. Esta lo pude aprender de hombres tan
eminentes como el teólogo holandés Van Noort que durante la guerra me distinguió con su amistad y su caridad sacerdotales y del P. Bernardot o.p. de Paris
compañero del egregio P. Garrigou-Lagrange y animador del f amoso grupo neotomista de la Tour-Moubourg de Paris. Nos ha sida dada providencialmente
poder terciar en temas tomistas que queman pera que no pueden olvidarse
cómodamente, ahogando los problemas [...falta la continuació de la carca].
En una carta del 30 d'agost de 1944, el sr. Bisbe accedia a les propostes de Mn.
Esteve. No sabem si aquest va tenir alguna influència en l'elecció del Patró de la
parròquia.

Qui va ser Sant Tomàs d'Aquino?
Va néixer a principis de 1225 al castell de Roccasecca, no lluny de Nàpols. Era el
tercer fill d'un petit senyor feudal. Als cinc anys, la família el va conduir al monestir benedictí de Montecassino amb l'esperança que un dia podria ser abat del
famós cenobi.
Als catorze anys (1239), va a Nàpols a estudiar filosofia a la universitat. Allà va
tenir l'ocasió de conèixer l'Institut dels Dominics, ordre mendicant fundada per
Domènec de Guzman, sense el poder econòmic de les antigues abadies. La saia
esdevé l'hàbit de la protesta. El fer que el nou moviment es dediqués intensament a la vida espiritual i a l'estudi, satisfeien plenament les aspiracions de
Tomàs.
Als divuit anys, sense comunicar-ho a la seva família, Tomàs comença el noviciat
dominicà a Nàpols. La família s'indignà fortament i intentaren per tots els mit·
jans possibles, àdhuc el segrest, d'impedir els seus propòsits que tiraven per
terra les aspiracions que fos l'abat de Montecassino. A finals de 1245, Tomàs s'es·
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capà del castell de Roccasecca on
els seus germans el tenien segrestat. L'esperava un frare dominic
amb un cavall, i van desaparèixer
ràpidament camí de Nàpols.
L'any 1247, els superiors l'envien a
estudiar a Colònia on es va trobar
amb el cèlebre professor Albert
Magne (Sant Albert Magne). Tomàs conservà tota la vida notes
dels seus cursos.
Tomàs va ser un home dedicat a
la contemplació i a la reflexió. Els
seus companys l'anomenaven el
"bou mut': potser per la seva corpulència i per la seva dedicació a
la meditació i a la reflexió. El seu
amor a Déu i la seva vida religiosa
i sacerdotal, viscudes profundament, eren el motor del seu treball i del seu magisteri, que mai
l'. 1.'
l'h ''hum.a.
no va separar del seu zel apostòSt. Thomas de Aqu1no.
lic.
Va ensenyar a Colònia, Paris,
Roma i Nàpols. El Sant Pare el convocà personalment al Concili Universal de Lió.
Va ser precisament anant al Concili que es va posar greument malalt i va morir
a Fossanova el 7 de març de 1274. Tenia 49 anys.
És un dels autors més prolífics del seu temps. Era un home d'una activitat literària prodigiosa. En uns vint anys -no oblidem que va morir als 49 anys-, va
escriure el que podríem dir una enciclopèdia teològica que conté uns cent trenta títols.
Cal ressaltar la Summa contra gentes, que vol ser un "diàleg amb els gentils"
(pagans, musulmans, jueus, heretges ...) amb innombrables qüestions que són
examinades i criticades amb rigor universitari.
Però la seva obra mestra, que ha marcat l'estudi de la teologia durant segles, és
la Summa Theo/ogica, una exposició completa de la teologia catòlica, explicada
bo i seguint el sistema filosòfic d'Aristòtil.
També va escriure comentaris a la Sagrada Escriptura, sermons i pregàries. Com
diu un comentarista, la seva pietat és teològica i la seva teologia és pietosa. El
h1•1
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Papa Urbà IV li va encarregar la
composició d'un Ofici propi de la
Solemnitat del Cos i la Sang de
Crist (el Corpus). Tomàs va complir l'encàrrec. La Litúrgia de les
Hores conserva encara els textos
escrits per ell. Tots hem conegut i
cantat un dels seus himnes eucarístics, el Tantum ergo.
La nostra Comunitat cristiana de
Sant Tomàs d'Aquino té un Patró
en qui pot emmirallar-se i inspirar-se per a viure una fe sòlida i
raonada, oberta als nous corrents
del pensament i de la ciència.
El vitrall que presideix el presbiteri de l'església expressa molt bé la
personalitat de Sant Tomàs
d'Aquino: el llibre recorda el teòleg, i els resplendors damunt del
J~.-Sanlo TomlÍ• dr Aqulno, O. P. Doclor
pit,
la seva devoció a l'Eucaristia.
de la l&lcola.
El 1982, aquest vitrall va reemplaçar la imatge de Sant Tomàs
d'Aquino que havia estat oferta
per la parròquia de Sant Agustí de Barcelona i que es trobava molt deteriorada.
El 21 de desembre de 1950, la parròquia va adquirir una relíquia de Sant Tomàs
d'Aquino, autenticada pel Cardenal Saliège de Tolouse (France).
La Comunitat cristiana, que el té per Patró, ha aprofitat la festa anual del Sant
per anar aprofundint en el coneixement de la seva vida, de la seva doctrina i de
la seva espiritualitat, mitjançant les conferències que repetidament ens han
ofert els dominics i també d'altres especialistes.
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Dues pregàries
de Sant Tomàs d'Aquino
Per a obtenir la saviesa de cor
Doneu-me, Senyor.
un cor vigilant,
perquè cap pensament irreflexiu
no maparti de vós;
un cor noble,
que cap sentiment indigne
no envileixi;
un cor sincer.
que cap segona intenció
no faci decantar del camí;
un cor lliure,
que cap passió
no subjugui.

Doneu-me, Senyor.
un enteniment
que us conegui;
un zel
que us cerqui;
una saviesa
que us trobi;
una constància
que es recolzi
confiadament en vós;
una conjianfa
que us aconsegueixi.
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Goigs en llaor del gloriós confessor
i doctor Sant Tomàs d'Aquino
Excels Patró de la parròquia
que duu son nom a Barcelona
Puix vetllem vostra memòria
ben guardada en nostres cors:
Sant Tomàs, dau-nos victòria
contra els mundanals errors.

Albert el Gran amb prudència
com bon mestre us va ensenyar.
guiant vostra sapiència
que arribà afer-se admirar.
A Paris la vostra glòria,
és imant que atrau els cors. Sant...

Arxiu de vostra grandesa
és l'Església militant,
car vostres fets són riquesa
que gelosa va guardant.
Si la carn és transitòria.
són eterns vostres valors. Sant...

Escriviu amb fe tan viva,
amb ciència tan cabdal,
que una veu del Cel arriba
fent-vos elogi formal.
Del món /'irada cridòria
no us fa sentir temors. Sant...

De vós i de vostra vida,
cert jorn, místic penitent,
ja en va fer elogi sens mida
poc abans del naixement.
Avis fou d'excelsa eufòria
i ressò de cèlics cors. Sant...

la creu de l'humil pobresa
sens mostrar fatics porteu,
doncs sols és vostra riquesa
la/e en Crist que prediqueu.
És així que en vostra història
hi ha tot de cèlics favors. Sant...

Al castell de Rocca Secca
la llum veieu d'aquest món
quina glòria gens no us reca
car jesús us guarda un tron.
l fan vostra executòria,
els dominics blancs colors. Sant...

Barcelona en vostre temple
us venera amb fe exultant,
puix en sou sempre l'exemple
que els cors va santificant.
Féu enllà tota cabòria
portadora de foscors. Sant...

Model fóreu de puresa
talment lliri sens igual,
car tothora amb gran fermesa
la defenseu contra el mal.
Cinyell místic feu notòria
donació dels alts amors. Sant...

Puix vetllem vostra memòria
ben guardada en nostres cors:
Sant Tomàs dau-nos victòria
contra els mundanals errors.
(Text per R. Vives i Sabacé.
Música per Mn. J. Maideu i Auguet).
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El fundador: Mn. Esteve Miquela Gilirribó
Un home que va fer història en poc temps
Després de 50 anys, els qui van conèixer Mn. Esteve i, sobretot els qui van treballar amb ell, el recorden com un gran home i un pastor excepcional.
Havia nascut al carrer Grassot de Barcelona el 7 de febrer de 1909, a la barriada
on es troba la parròquia de Sant Tomàs. Els seus pares es deien Esteban i Antonia.
L'any 1949, va ser nomenat rector de la nova parròquia de Sant Tomàs d'Aquino.
Tenia 40 anys. Morí el 3 d'abrrl de 1951 d'una crisi cardíaca, a l'edat de 42 anys.
El 1920 comença el estudis al seminari
de Barcelona per esdevenir sacerdot.
L'historial acadèmic de l'Esteve
Miquela és impressionant. Se'l considera com un dels millors dotats
intel·lectualment. El certificat de
notes del Seminari ens mostra que,
des del 1920 fins al 1931 en què acabà
la teologia, va tenir sempre un "meritissimus" com a nota global del curs.
Era la més alta. El 9 de juny de 1932,
obtenia el diploma de doctor en
Teologia a la Universitat de Tarragona
i, el 1938. un diploma en llengües clàssiques a la Universitat de Buenos Aires
(Argentina).
Va ser ordenat sacerdot el juny de
1932. Els documents del Bisbat de
Barcelona ens diuen que va exercir el
ministeri sacerdotal a Palautordera
(1932-1934), a Sant Pere de Terrassa
(1934-1935). a Piera (1935-1936), a
Sant Miquel de la Barceloneta (19401943). El 1940 és consiliari dels
Universitaris de A.C.E. El 1942 es
nomenat professor-adjunt de religió
dels Instituts Milà i Fontanals i
Menéndez y Pelayo. El 1938 el trobem
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a l'Argentina com a assessor del Cardenal Capella. En aquell país realitzà una
gran obra social. Una prova d'aquest treball són els Estatuts dels Sindicats
Ferroviaris, que, en aquell moment, foren considerats modèlics. Va exercir el
ministeri sacerdotal durant més d'un any a la parròquia Santa Ana de Buenos
Aires. El 14 de desembre del 1940 va cornar a Espanya.
Ja hem parlat de l'afició de Mn. Esteve a l'escudi de la doctrina de Sant Tomàs
d'Aquino. Però, cal ressaltar una alera faceta molc important de la seva personalitat i del seu apostolat. Mn. Esteve es va distingir pel seu treball com a escriptor.
Va publicar nombrosos articles i traduccions en diverses revistes; en particular a
"Destino·: on deixà moles bons amics. Un d'ells, el seu director Nèstor Lujan, el 7
d'abril de 1951, escrivia un article remarcable sobre la personalitat de Mn.
Esteve, morc d'una crisi cardíaca el 3 d'abril de 1951, a l'edat de 42 anys. El reproduïm en la seva llengua original:

El martes murió, después de una inesperada y breve dolencia, nuestro co/aborador el padre Esteban Mique/a, que en estos últimos años se encargaba de
nuestra sección religiosa "Ciudad de Dios''... Hace tres o cuatro dias todavía
departíamos con é/ en la redacción, y su humor y su invariable verbosidad eran,
como siempre, brillantisimos. Fresca esta, por decirlo así. la tinta de su última
articulo "Resurrección'; publicada en el pasado número, una pieza modélica de
c/aridad y solidez expositiva, escrita con aquella concisión habitual que producia s1empre una incisión -una herida- riquísima, humana y fervorosa, en la
sensibi/idad de los lectores.
Nosotros hemos conocido al padre Mique/a publicista, al intelectual al pensador.
al hombre de vivas letras y de alto pensamiento. Hemos conocido al compañero
querido por todos, al que tratabamos con la respetuosa campechanía que imponía su caracter abierto, calidamente desplegada sobre quienes /e rodeaban. Pero
de la mas admirable Jaceta del padre Mique/a -la de pastor de a/mas- só/o
teniamos noticias que su muerte súbita se ha encargado de confirmar. Pa"º'º
de Santa Tomas de Aquino, una parroquia sin grandes recursos, era /iteralmente adorada por sus feligreses, que a su muerte demostraran un desolada pesar;
allí su inagotable caridad, su fe y su forta/eza, su humanidad tan te"estre y a la
vez tan sublimada, se ofrecían continuamente. Su pa/abra, su consue/o, su auxilio asi material como moral, hicieron de él un verdadera apóstol. Su sentida de la
caridad, sobre todo, fe hizo vivir siempre en circunstancias dijiciles; lo poco que
tenia lo dio siempre para remediar todas las desdichas y miserias. Los pobres
tuvieron en él un inagotable apoyo, una ayuda infinita...
El padre Miquela,joven todavía, con una salud aparentementefirme, nos pareda que jamas había de abandonarnos. Pero en este momento só/o puedo evo-
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car su personalidad. Espiritu liberal, tolerante, era como sacerdote ejemplo de lo
que nosotros quisiéramos ser como periodistas, como profesionales de la expresión ecuónime,firme, abierto a todo. Su catolicismo era un cato/icismo modélico, sinfronteras, rea/mente universal, sin ninguna estrechez; su cultura dilatada, profunda en las cosas esenciales, curiosa de todas las superjiciales, hacian
de é/ un escritor vivo, sólido y clara. Pero para lo última dejo su rasgo mas re/evante: su vital, su honda y convencida alegria. El padre Mique/a ha sido para mi
el representante de la altisima alegria del catolicismo, tan distinta de la sequedad conceptual de otras confesiones. Esta alegria soterrada en su firme personalidad fe permitió llegar a todas las a/mas. Ha sido tolerante, humana, confortador. liberal y firme, esperanzado y caritativa; ha sido profunda, esencialmente alegre, bañando de humanidad entrañable toda su luminosa doctrina.
Ha sido un magnifico ejemplo de hombre y de sacerdote, viviendo nuestra época
con la eterna verdad. Ha sido, con su alta investidura sacramental, uno de nosotros, el mejor de nosotros...
NtSTOR

LUJAN

A continuació de l'article de Nèstor Lujan, es publiquen "los datos biograficos del
padre Esteban Miquela''. Entre d'aleres coses, cal destacar el que fa referència a la
seva activitat intel·lectual i la seva riquesa humana i espiritual com a pastor de
la parròquia de Sant Tomàs d'Aquino:

Su actividad intelectual ha s1do extensa y profunda: sufirma en revistas extranjeras era considerada como garantia de ortodoxia cató/ica por la solidez de sus
argumentaciones. Como director espiritual ha s1do consideradísimo y su labor
fructífera. Asimismo era un excelente teólogo y su labor intelectual esta dispersa en revistas, traducciones, estudios teológicos, prólogos y articulos ... En 1948
fue nombrada pórroco de la parroquia de Santa Tomós de Aquino. El primera
de noviembre de 1949 mauguraba la iglesia. Su labor en esta parroqwa ha sido
extraordinaria. No só/o materia/mente, sino como apostolado y como obra
social. El padre Miquela se ha ganado el cariño de sus feligreses y el respeto
móximo de los indiferentes. En Barcelona era querido y respetado en todos los
grupos intelectuales y artísticos. Su constante abnegación, su entrega total a su
carga, a la labor ingente de organizar la parroquia, su agobiadora colaboración
en revistas españo/as y extranjeras, habían quebrantado su salud con una afección cardíaca, causa de su prematura muerte''.
Abans de morir, Mn. Esteve exterioritzava el seu amor a la parròquia amb aquestes paraules: "Tot està ofert... la meva vida per la parròquia". En el llibre de
IJ\rquebisbat sobre les parròquies de Barcelona hi llegim aquest testimoni: "Su
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muerte acaecida el 3 de abril de 1951 yaureo/ada por /afama de gran virtud y por
el afecto general de sus feligreses, para algunos de los cua/es aque/ luctuoso evento
f ue ocasión de conversión a Dios''.
Un escrit molt senzill, publicat pels parroquians en ocasió de la mort del seu primer rector, diu:

Feligreses:
Conocéis ya la triste noticia: nues tro amadísimo pt:írroco, el fundador de nuestra parroquia de 5anto Tomt:ís de Aquino, hafallecido en la paz del 5eñor.
Todos participamos del dolor que su muerte ha causado y todos sentimos la pérdida inmensa que su desaparición significa; para la parroquia en general, para
cada uno de nosotros en particular.
É/ ha sido, en vida, imagen verdadera del pastor que cuida sus ovejas; padre y
amigo; a/ma comprensiva ante las flaquezas humanas y a la vez fuente segura
de consuelo, guia perjecto l1acia el verdadero camino de la Verdad; y la grandiosa, la sentida y espomt:ínea manifestación de duelo de su entierro, ha constiwido un testimonio magnifico de la auténtica y profunda estima popular de la
feligresia hacia el que en vida había sido su padre espiritual.
Mientras las campanas doblan aún en nuestros corazones, la figura del Dr.
Mique/a queda fijada en el recuerdo de los que /e siguieron mas de cerca como

-··
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la de un verdadera martir de la fe; como la del pastor sacrificada, por pura y
desinteresada abnegació11, al bien de las a/mas que /e habían sida encomendadas. Magnificamente preparada para las mas a/tas actividades espirituales, el
Dr. Miquela renunció sencillamente a sus glorias para entregarse con silenciosa
pasión a la cotidiana labor parroquial. Una actividad incansable, una inteligencia clara, una visón aguda de los problemas, de su complejidad y desenvolvimiento, un tacto perfecta, un celo absoluta: he aquí las virtudes -que no es
preciso subrayar por ser de todos sobradamente conocidas- de que hizo gala
en el desempeño de su dijicil misión sacerdotal; virtudes ejercitadas hasta el
limite de sus fuerzas, con o/vida, inclusa, de sus cuidados persona/es; el/o fue Ja
causa material de su caida -sobre Jas mismas Josas del templa que con tanta
anhelo había Jevantado- de su enfermedad y de su muerte.
Si ingente aparece la labor rea/izada
por el Dr. Mique/a en el breve espacio de
tiempo que la Parroquia lleva de ex1stencia. mayor sin dudafue la labor preparatoria de las rea/izaciones, de pro! unda significación social, que Dios no
ha permitido que vieran la luz en vida
suya: los D1spensarios, Jas Escue/as, la
conclusión del tempto mismo.
La obra de nuestro amadísimo Parroco
no es mas, sm embargo, que una maravillosa simiente que tiene aún que f/orecer. y su sacrificio seria inútil y nuestras
ltigrimas de hoy por completo vanas si
nosotros no Juéramos capaces de logra r
con ella los mejores frutos. la iglesia es
su legado material y a ella hemos de
consagrarnos para que, una vez construida, permanezca como perenne
memoria suya ...
Seamos imitadores de su virtud y ahora,
cuando ya, por desgracia, no es posible
su consejo, busquemos mentalmente, en
nuestros momentos de duda, de jlaqueza, su aprobación y ayuda, desde el
Cie/o, para nuestros actos, en la tierra.
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Finalment reproduïm el text del recordatori que es va repartir a la parròquia a la
missa del primer aniversari de la seva mort:

ROGAD A D/OS EN CARIDAD
por el a/ma del Rvdo. Doctor
D. ESTEBAN MIQUELA GILIRRIBÓ, Pbro.
que descansó en la paz del Señor confortada
con los últimos Sacramentos, el 3 de Abril de 1951.
Fundador celoso de la Parroquia
de Santa Tomds de Aquino de Barcelona.
Patrística Doctor de sus feligreses
en sus escritos y sermones.
Propulsor de sólidas devociones
al Sagrada Corazón de Jesús y a la Virgen Santísima.
Heraldo de Ntra. Sra. de la Merced.
Apóstol del pueblo en sus visitas.
Padre de los pobres, creador y protector insigne
de la Beneficencia parroquial.
Con profunda agradecimiento la Parroquia
de Santa Tomds de Aquino
recuerda a su sabia y ejemplar fundador
y su paso por la misma.
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Els preveres que han animat la Comunitat
cristiana de Sant Tomàs d'Aquino
Font d'informació: Butlletí de l'Arxidiòcesi de Barcelona.
1947: Ferriol A. Castells Sabater, Manuel Torner Ametller, Josep Roig Rossell.
1948: Ferriol A. Castells Sabater.
1949-1951: Rector: Esteve Miquela Gilirribó. Simó Sinfreu Roigé (1951).
1951-1979: Rector: Francesc de Paula Miquela Gilirribó. Com a vicaris o
col·laboradors durant aquest anys hi trobem: Joaquim M. Bonrapeaux Portas
(1951-1953); Josep Antoni de Peray Batlle (1953-1954); Joan Lluís Cardona
Quevedo (1954-1957); Josep Batlle Mauerer (1957-1959); Joaquim Martínez
Roura (1959-1960); Ramon Mascorda Martí (1960-1966); Josep Vendrell
Cortasa (1965-1968); Jordi Sanchez Bosch (1966-1972); Simó Sinfreu Roigé
(1973-1979).

1979: Prenen el relleu els missioners claretians. Del 1979 al 1982 un mateix equip
pastoral anima les parròquies de Sant Tomàs d'Aquino i del Cor de Maria. El
responsable de l'equip és el P. Jordi Marimon Canela. El P. Antoni Costa Vallllovera (1979-1985) assumeix la responsabilitat principal de la parròquia de
Sant Tomàs d'Aquino com a rector; hi trobem també com a vicaris o
col·laboradors: Càndid Palacin Pérez (1979-1985). Miquel dels Sanes Mialet
(1979-1985) i Josep Codina i Farres (1979-1981).
1982: La parròquia de Sant Tomàs té un equip de clarecians propi, independent
del del Cor de Maria, amb residència a la casa rectoral de Sant Tomàs
d'Aquino (passatge d'Alió, 8). Rector: Antoni Costa Vall·llovera (1985-1990);
vicaris o col·laboradors: Josep M. Collell Fargas (1985-1988); Càndid Palacin
Pérez (1985-1987); Ramon Setó Sala (1987-1990).
1990-1993: Rector: Salvador Solà Bohigas (1990-1993); vicari: Ancon M.
Vilarrubias Codina (1990-1993).
1993-1999: Les parròquies de Sane Tomàs d'Aquino i del Cor de Maria són
novament animades per un mateix equip de claretians. Rector: Josep Codina
Farrés (1993-1999); vicaris o col·laboradors: Joan Font Gomfaus (1993-1999);
Josep Vilarrúbias Codina (1993-1995); Manel Ramírez Parés (1993-1999);
Anton M. Sanchez Bosch (1995-1999). Durant aquest període, cal destacar la
col·laboració assídua del germà Antoni Daufí Moreso. El 1999 es refà l'equip
incerparroquial. Se'n van el P. Joan Font i el P. Anton M. Sanchez i són reemplaçats pel P. Josep Bonaventura Canada i Xavier Saigi Grau.
Volem recordar aleres clarecians, que des del 1979, han col·laborat en l'animació
pastoral de la parròquia de Sant Tomàs d'Aquino: Jordi Tarrés, Celoni
Comardons, Josep Jo, Francisca Andrés, Pere Codinachs, Ferran Carrera, Josep
M. Alentà, Francesc Pujol, Llorenç Gandol, Pius M. Tamarit...

29

Església i locals
Com ja hem dit abans, el dia 27 de maig de 1949 Mn. Esteve Miquela comprà un
terreny i uns locals al carrer Roger de Flor nº 245, per construir-hi l'església parroquial, la casa rectoral i els locals parroquials.
Uns mesos més tard, el dia 1 de novembre de 1949, Mn. Esteve Miquela va poder
celebrar la primera missa en la capella provisional que s'havia adequat per al
culte en els locals que s'acabaven d'adquirir. Al mateix temps, es va començar la
construcció del nou temple i de la casa rectoral.
El seu germà, Mn. Francesc de Paula Miquela, que el va succeir com a rector de
Sant Tomàs, va continuar l'obra. Així, el dia 26 de desembre de 1954, festa de
Sant Esteve, patró de Mn. Esteve, es va beneir solemnement el nou temple.
Els diferents diaris de Barcelona (El Noticiero, Diario de Barcelona, El Correo
Catalan i La Vanguardia) ho van anunciar el 23 o el 24 de desembre de 1954.
Reproduïm la noticia publicada a La Vanguardia:

Un nuevo templa barcelonés, el de la parroquia de Santa Tomds de Aquino, sito
en la calle Roger de Flor. entre Córcega e Industria, serd bendecido en la próxima festividad de San Esteban, protomdrtir del Cristianismo. Se ha elegida dicha
fiesta para que la inauguración constituya como el epilogo del Atio Mariana y
para honrar la memoria del que fue ce/oso primer ptirroco de la nueva demarcación e insigne impulsor de la construcción del templa, el reverenda don
Esteban Miquela Gilirribó.
A las diez de la mañana del domingo, nuestro amada prelada, el arzob1spo de
la diócesis, doctor Modrego, procederd a la bendición litúrgica del templa barcelonés de Santa Tomds de Aquino, y asistird seguidamente de pontifical a la
misa de inauguración, cuya parte musical ha sida encomendada a la coral de
los antiguos escolanes de Montserrat; el propio prelada pronunciara la homilia.
Una preciosa imagen del Angel de las escue/as, talla del sigla XVI/, que recibiera
cuito en un céntrico templa barce/onés y que ha sido admirablemente restaurada, presidira su nueva parroquia titular. siendo bendecida en la misma fecha.
Como barceloneses y como cristianos nos felicita mos del hecho y rogamos al gloriosa protomdrtir y al Santa aquinatense que impetren de Dios que su nueva
Casa sea centro e irradiación de vida sobrenatural para sus feligreses y sus respectivos hogares y familias.
Els mateixos diaris es van fer ressò de la benedicció solemne, presidida pel sr.
Arquebisbe de la diòcesi, Dr. Modrego. El dia 28 de desembre de 1954, La
Vanguardia publicava una fotografia del nou temple de Sant Tomàs d'Aquino
amb una església plena de gom a gom. L'acompanya amb aquest article:
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El prelada bendijo e inauguró el nuevo tempto parroquial de Santo Tomcís de
Aq11ino. Al solemne acto asistieron numerosísimos fie/es. Como estaba anuncia·
do, el pasado domingo, festividad de San Esteban. nuestro venerable prelada,
doctor Modrego, procedió, mediante las solemnes prescripciones /itúrgicas, a la
bendición de la parte exterior e interior del citado tempto, una vez revestida de
los ornamentos pontificios en el atrio del m1smo, como es de rigor. Seguidamente
se entonaran las letanías de los Santos, tras lo cuat, y sobre un nuevo y precio·
so altar de a/abastro, de líneas barrocas, obra, como todo el tempto, del arquitecta setior Fofg11era, dio comienzo la solemne misa de medio pontifica/.
Asistieron al señor arzobispo-obispo los capitulares doctores Serra, Vilaseca,
Faura y Salvadó este ú/timo como prefecta de Ceremonias. Fue celebrante el pro·
p10 setior cura parroco do11 Fra11cisco Mique/a Gilirribó, actuando de diacono y
subdiaco110 los reverendos Labastida, del Corazón de Maria y don Dionisio Soler
Ferret, ptirroco de San Car/os Borromeo, de esta ci11dad.
la coral 'í'\11tics Escolans de Montserrat'; a cuyo cargo corrió la parte musical de
la solemne ceremonia. cantó magistralmente la misa a rnatro voces "Puer
natus" del a11tor holandes W111m1bit, entonando al Ofertorio el "O Magnum
Misteriwn" de Morales.
Después del Evange/io, el señor arzobispo dirigió una sentidísima exhortación a
la 11umerosísima concurrencia, presidida por las autoridades del distrito y buen
número de los religiosos representantes de s11s respectivas Comw1idades. Con
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elocuence palabra glosó el significada de la be11dició11 de un nuevo templa, verdadera Casa de D10s y puerta del cie/o, haciendo referencia al templa espiritual
de nuestras a/mas y al templa vivo que deben constituir los feligreses unidos
todos a su Pastor. Dedicó w1 emotiva
rewerdo al parroco fundador, doctor
Esteba11 Miq11e/a, de santa memoria, y
termi11ó exaltando la figura del titulm;
Santa Tomas de Aquino, y sus fervores
e11carísticos, haciendo votos porque e/los
few11de11 tambu:in las a/mas de s11feligresia, para q11e sea tambiét1 disti11g11ida por
s11 devoción al sacramento del Amor.
Terminada el Santa Sacrif1c10, el setiar
arzobispo-obispo impartió la be11d1oó11,
cras de lo cua/ entonó 1111 solemne
Tedewn. con el q11e f111alizo la ceremonia,
s1e11do i11cesallte d11rallte todo el dia el
desfile de feligreses y devotos del Angel de
las esme/as.
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Unes curiositats sobre la construcció
Els dispensaris i la casa rectoral
El Pliego de condiciones que regira para la construcció de las obras destinadas a dispensarios, casa rectoral y desvan de la parroquia de 5anto Tomas de Aquino sita en
el pasaje Alió 11º 8, de esta ciudad, bajo la dirección del arquitecta Francisca
Folguera Grassi, y contratista Don )uan Mestre Bertran, signat el dia 2 de gener de
1951 pel propietari, Mn. Esteve Miquela, l'arquitecte, Francesc Folguera i el contractista, Joan Mestre, ens diu que:
- El contractista es compromet a realitzar l'enderroc dels elements existents i
el total de la construcció (dispensaris i casa rectoral) per la quantitat de
135.000 (cent trenta cinc mil) pessetes. A aquest preu cal afegir: 50.000 ptes.
per 7.200 kg. de ferro i 3.000 ptes. per dos metres cúbics de fusta.
- La construcció es farà en
tres mesos (del gener al
30 d'abril de 1951 ). Si no
es compleixen els terminis, es pagaran 100 ptes.
per dia fins que s'entreguin les claus.

El temple
Don Francisca Folguera
Grassi, arquitecta del Colegio
de Cataluña y Baleares ...
Certifica que el presupuesto
de las obras de construwón
de dicho templa parroquial,
referida só/o a la estructura,
cubierta del m1smo y decoración mas simple de SLIS e/ementos interiores, asciende a
la cantidad de doscientas
setenta y cuatro mil quinientas veintisiete pesetas, con
noventa y dos céntimos
(274.527'92 ptas.).
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Unes explicacions de l'Arquitecte
El juliol de 1952, el sr. Francesc Folguera va presentar aquesta "Memoria":

Creada la necesidad de un templa parroquial en la demarcación de la nueva
parroquia, por 110 existir en el recinto de la parroquia, puesta bajo la advocación de Santa Tomas de Aquino, ningún edificio religiosa que pudiese cumplir las
funciones de tal templa parroquial aunque só/o fuese de manera transitaria y
en forma rudimentaria, f ue necesario b!lscar un solar o local edificada en que
traneformando las edificaciones existentes o construyendo de nuevo en él,
p1ld1esen quedar cumplidas las mas e/ementales funciones del templa parroquial. dando posibilidad a los actos coleclivos del cuito. La edificación densa de
la barriada y la parcelación fragmentada de sus solares hicieron difícil /a e/ección. ya fuese de un solar para nueva edificación o de un edificio transformable.
Por otra parte, los med1os económicos disponibles para dar satisfacción a tan
elemental necesidad, como era la de un local para el cuito, hicieron particularmente difícil la solución de este problema imposib1/itando toda idea de solución
definitiva e integral del mismo.
La adquisición en condiciones favorables de unafa1a de terrena de tmos 9.00 m.
de ancho entre las calles Roger de Flor (nº 245-247) y el pasa1e de Alio, con salida a una y otra, redujo el problema al mejor aprovecl1amiento de las edificaciones existentes en dicha fa1a y su transformación en vista a las necesidades
apremiantes del cuito, aún cuando solo fuese de manera provisional, no cerrando la posibilidad de lograr un dia una solución mas digna a este problema.
Por motivos psicológicos era preciso cambiar la fachada de la calle de Roger de
Flor. que traia a la imagmación de las gentes de la barriada el recuerdo de
actuaciones politicas antirrel1giosas desarrolladas por las entidades que antiguamente habian radicada en el mmt1eb/e, expresando de manera inequívoca
que dichafachada correspondía a una 1glesia. En el primer momento se destinó
al cuito la sala contigua a la referidafacl1ada, aun cuando pronto resultó insuficiente sobre todo para los actos dominica/es. Esta msuficiencia hizo pa/maria
la necesidad de prolongar esta sala todo lo posible, dejando solo en el fondo del
solar el espado para casa rectoral y dependencias parroquiales anexas.
No pud1endo dar al edificio la monumenta/idad que se precisa para un templa
parroquial en una demarcación rozando las 10.000 a/mas, en una ciudad de
gran mayoria de católicos, las edificaciones proyectadas no podian causar perjuicio a los solares vecinos, privandoles del asoleo e 1/uminación difusa de la
bóveda celeste.
Por otra parte las ordenanzas municipales, cuya vigencia resultaba insoslayable
en este caso, exigian que la prolongación de la nave de la iglesia se mantuviese
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a una altura impropia de un edificio destinada al cuito, teniendo que cobijar
multitud de fie/es. Por otra parte el edificio antiguo radica do en el solar, a/canzaba alturas nmy superiores a las permit1das por las ordenanzas nmnic1pales
para el nuevo templo, dandose el contrasentido madmisible, de que sin derribar
lo existente ni adaptar los interiores al rnlto, podia subsistir una obstrucción
mayor del asoleo e ilumi11ació11 difusa que la que en una disposición b1en estudiada de la nave de la iglesia, mas alia de la linea de profundidad edificable a
partir de la calle Roger de Flor. levantando la edificación en forma adecuada se
produciria a los vecmos situados al N.O. de la misma. Por
esta razón se ha proyectado
la ampltación en forma q11e
la obstrucción de soleamien·
to y de ilwni11ació11 difusa de
la bóveda celeste visible
desde todo lugar del patio
111tenor de manzcma, no sea
en nmgtin caso mayor. que la
obstrucción as1mismo solar y
de luz difusa que pudiesc ser
ocasionada por construcciones lega/cs, como seria una
pared d1visorta entre dos terrazas contiguas, de 1,80 m. de altura sobre el nivel
de las mismas, para protegerlas mutuamente de servitud de vistas. Sobre la
horizontal de estas paredes d1v1sorias se levantaria la wbierta a dos vertientes.
con teja arabe, sobre solera apoyada mediante tab1quillos sobre una bóveda
tabicada de perfil circular rebaJado, atirantada en su arranque por un sistema
de tirantes que a distancia de tres metros cua renta centimetros sirven al propio
tiempo para soporte de los lampadarios y simbolos decorativos. Esta estructura
descansa sin dar empuje sobre una carrera que corona los m uros laterales de la
nave que se han reforzado mediante un sistema de arcos y pi/ares. El última
tramo de esta nave se destina a presbiterio, en cuyo frontal se aloja la hornacina que ha de contener una imagen antigua del santo Patrón.
De esta manera se obtiene un alargamiento de la primitiva sala-iglesia que permite aumentar en modo apreciable el número de fie/es que pueden a sis tir a los
actos del cuito, aun cuando su cabida no sea la que debiera ser para el Tempto
Parroquial de una demarcación semejante en una parroquia con una población
que asistiera a los divinos oficios en su tempto, en vez de recurrir a los mas próximos como ocurre actualmente con gran número de fie/es.
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De momento se proyectan las obras de estructura y las mínimas indispensables
para la decoración de esta nave, esperando poder ampliaria con la adquisición
de solares adyacentes.
Para que el espado destinada al cuito sea el mayor posible, la sacristía se aloja
en los bajos de la casa rectoral, construïda en e/fondo del solar, confachada al
pasaje de Alió.
La estructura de cubierta de la nave de esta iglesia, que ya hemos explicada en
cuanto a su aspecto interior y moda/idad constructiva, se completa mediante
un sistema de tabiquillos transversa/es que sostiene la cubierta de teja drabe a
dos vertientes que enrasan con las lineas horizontales situadas sobre paredes
medianeras a 1,80 por encima de la altura consentida por las ordenanzas
mumcipales para el sue/o de las terrazas cubriendo los espacios interiores.
Una tal estructura, cuidando de la venti/ación del espado entre la bóveda y
solera inclinada, permite una protección suficiente para eliminar el calor solar
acumulada por radiación sobre las vertientes del tejado. En la bóveda se abririan tres /ucernarios para la iluminación y la venti/ación interior, así como unos
rosetones en lafachadafina/, /os cua/es no producirdn deslumbramiento por ser
vidrieras visibles, no sobre la bóveda celeste, radiante de luz, sina sobre la fachada posterior de la casa rectoral, a carta distancia y de un resplandor limitada,
por hal/arse a la sambra en las mas de las horas del cuito.
Un cuidadoso control de las ventanas que deben abrirse para la ventilación, o
protegerse para que no penetren en el interior los rayos solares, procurara en el
interior del tempto una estancia higiénica y cómoda aún en los tiempos extremos del verano y los del invierno, en los cua/es, por el contrario, deberd procurarse el paso de los rayos solares al interior de la iglesia para mejorar la tem1•eratura de su ambiente y estimular la circulación del aire en su interior.
La manera como se han resue/to los problemas de un tempto cató/ica, se echan
de ver al examen inmediato de los pianos, debiendo, respecto a este particular,
hacer resa/tar que la exigüidad de las dimensiones del tempto han hecho imposib/es soluciones de mejor funcionamiento para el programa necesario en un
tempto parroquial enclavada en una barriada populosa de Barcelona.
Con las manifestaciones hechas hasta aquí, el que suscribe cree haber dada
aquel/as explicaciones necesarias para la completa inteligencia de lo expresado
en los pianos y debida justificación de las soluciones adoptadas, cua/ cumple a la
memoria descriptiva de u11 proyecto.
Barcelona,julio 1952
El Arquitecta Francesc Folguera
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Les campanes "Thomasa"
i ''Assumpta"
l'any 1950, en ocasió de l'Any Sant, la
fundició de Salvador Manclús Andrés,
successor de Manuel Flores Vidal, de
València, va fer dues campanes per a la
parròquia de Sant Tomàs d'Aquino de
Barcelona. Pesen 100 i 200 quilos aproximadament. Es van pagar a 36 pessetes el
quilo. En cada una de les campanes hi ha
un escrit en llatí el nom de la campana,
l'any i el nom del rector:

- THOMASA nominar - Anno Sancto
1950 - Huius paroeciae Rectore
Caudente Stephano Miquela Gilirribó.
- ASSUMPTA nominar - Anno Sancto
1950 - Huius paroeciae Rectore
Caudente, Stephano Miquela Gilirribó.

El primer harmònium
Un certificat de la Delegación Regional de Comercio de Barcelona autoritza la
importació d'un harmònium usat per a la parròquia de Sant Tomàs d'Aquino.
Era una donació de Madame louise Pujal de Toulouse (França). El transport des
de França va costar 1.718,60 ptes.

Reformes i millores
Els anys 1980-81 es fan reformes importants. A l'arxiu parroquial hi ha aquesta
nota, escrita el mes de novembre de 1981. No està signada, però se suposa que
és del P. Antoni Costa, que era el responsable de la parròquia:

Al complir-se el segon any de gestió dels sacerdots c/aretians que, per encàrrec
del sr. Cardenal, varen fer-se càrrec de la nostra parròquia de Sant Tomàs
d'Aquino, volem sotmetre a la vostra consideració un breu resum de totes les
obres que durant aquest temps hem anat realitzant, tant a l'església com a les
dependències parroquials.
Algunes daquestes obres eren totalment imprescindibles, i àdhuc urgents vist
l'estat general de deteriorament en què es trobava l'edifici. Creiem que totes
elles, així com aquelles que encara tenim en projecte, eren necessàries, tant per
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la dignitat 1 decor del temple, com per dotar la nostra església i locals d'unes
mínimes comoditats que facin agradable la nostra estada a la Casa de Déu.
Heu-les ací:
A

L'ESGLÉSIA:
- Renovació total de la instal·lació elèctrica, car el seu estat anterior constituïa un vertader perill.
- Pintura de parets i sostres.
- Retirada de la barana i trona del presbiteri i col·locació d'un nou ambó
de marbre.
- Substitució dels antics llums penjats per modernes galeries de llum .fluorescent indirecte.
- Col·locació d'un anell de llum a l'altar major.
- Readaptació del sistema de megafonia, col·locació de nous micròfons i
redistribució de les columnes sonores.
- Adquisició de ventiladors elèctrics.
- Reparació del desguàs i pavimentació del terrat per evitar goteres.
- Col·locació de la vidriera al cancell de füsg/ésia.
- Adquisició d'ornaments sagrats: casulles, túniques, etc.
- Compra del Sant Crist de l'altar major.
- Nou orgue.

A LES DEPENDÈNCIES:

-

Pintura de la sagristia i sala de jovent.
Col·locació de passamans a les escales que porten a la sagristia i a la cri,?ta.
Construcció d'armaris a la sagristia. arxiu parroquial i jovent.
Construcció de nous serveis sanitaris en substitució dels antics molt deteriorats.
- Adequació de les sales del 7er. pis i adquisició de taules i cadires per a reunions i catequesi.
- Renovació de la instal·lació elèctrica de la cripta i sala dels nens i adolescents.
Volem remarcar que això ha estat possible gràcies, exclusivament, al vostre ajut
econòmic i moral, que gràcies a Déu, no ens ha mancat mai. l gràcies també a
/es facilitats que, en el pagament dels treballs, ens ofereixen diferents industria/s
que hi intervenen, la paciència del quals és ben provada, i als qui, des d'aquí i en
nom de tota la Comunitat parroquial de Sant Tomàs, fem patent el nostre agraïment. Gràcies a tots.
Barcelona, novembre de 1981
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El 1982, es va col·locar la nova vidriera de Sant Tomàs d'Aquino a l'església per
reemplaçar la imatge molt deteriorada del Sant que s'havia posat al començament. El mateix any, s'instal·la el despatx en els locals parroquials. També s'acomoda la Casa rectoral com a habitatge dels sacerdots de la parròquia.
El 1983, es posa la calefacció a l'església i als locals parroquials.
El 1984 es fa la pavimentació de la sala situada darrere la cripta.
El 1994, aprofitant un material procedent de l'antiga casa dels claretians al carrer
P. Claret, s'instal·la la calefacció al primer pis.

L'església i l'arquitecte Francesc Folguera
Recollim el testimoniatge d'un historiador de l'art i vicari de la parròquia, el P.
Anton M. Vilarrúbias. El 1990 recordava la seva impressió quan, al començament dels anys 70, va visitar l'església de Sane Tomàs d'Aquino:

Cap a /any 1970 jo passejava per aquests barris. Tot badant amb façanes, balcons, estucs iforges vaig restar bocabadat davant una façana original de regust
noucentista. Era l'església de Sant Tomàs. La porta estava oberta i amb aquella
innata curiositat d'un historiador de /art, sense pensar-ho dues vegades, em
vaigficar cap a dins.
La construcció era al mateix temps senzilla i evocadora de !>Olemnitat religiosa.
Larquitecte que havia fet allò no era un qualsevol. Tot i estar condicionat per
lleis municipals dalçària interior i de drets veïnals de sol i cel va saber sintetitzar el to monumental de les nostres construccions religioses tradicionals i les restriccions imposades d'espai.
L'interior allargassat era suavitzat per unes voltes l/eument aplanades i uns
paraments laterals amb un ritme àgil de pilastres i arcuacions de mig punt. Uns
llanternons vuitavats s'obrien a la part superior de les voltes. Els vidres de verd
i or difuminaven una llum matisada en l'interior i era reflectida amb suavitat
pel to clar del pintat de les parets. Arquitectura i llum s'enriquien i complementaven mútuament. Ja d'entrada, aquell interior motivava silenci i interiorització.
Després de la primera impressió vaig adonar-me del gran Sant Tomàs que presidia la fornícula central del presbiteri. Més tard vaig saber que el Sant Tomàs
era una talla del segle xv11. L'entorn de la fornícula era decorat amb una sanefa
de gust interiorista francès, rococó concretament, sanefa que s'escampava
sòbriament per les voltes del sostre i que es repetia en els vitralls de bona execució que eren a ambdós laterals de la talla històrica. El conjunt formava una
perspectiva visual unitària resolta intel·ligentment. La talla del Sant així es projectava sobre tot el conjunt.
M'hi sobrava, però, un baldaquí de requadre que no jugava amb res i que ben
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segur seria un postís que s'hi va instal·lar sense coneixement d'en Folguera, posteriorment.
Quan, anys més tard, vaig conèixer la cripta i el baptisteri em vaig convèncer
encara més del bon afer de l'arquitecte Francesc Folguera, en homenatge i reconeixement del qual escric aquestes ratlles-record.

El baptisteri
En un altre article, el mateix P. Anton M. Vilarrúbias parla del Baptisteri:

Més d'una vegada he remarcat la qualitat estètica de l'antic Baptisteri, peça que
cal recuperar, si no pel sagrament del Baptisme, si com a lloc de recolliment i de
pregària... l'absis daquest Baptisteri té una pintura molt bella que representa el
Baptisme de Crist. És obra de l'artista Francesc Poch i Romeu. Aquests anys Ja
pintura, per la humitat del soterrani i l'ús indegut que s'ha fet d'aquest
Baptisteri, ha quedat lleument deteriorada, però encara som al punt de recuperar-la amb èxit.
El pintor Poch prèviament havia
assa1at el tema de les figures del
Baptista i de Jesús en una taula que
pintà a l'oli. Aquesta taula ha estat
donada també a la parròquia i Ja
trobem a Ja sagristia. El mèrit d'aquestes dues obres d'art, que l'artista dedica a Ja memòria del seu pare,
és que l'artista, essencialment paisatgista i creador de bodegons
externs sobretot a l'àmbit menorqui, enfronta amb èxit el dificilíssim
tema de la figura per a reeixir-ne
sobradament. la sobrietat del paisatge, el cel bizantinitzat amb blau i
or i les tonalitats suaus de /es figures
i llurs vestimentes suggereixen Ja
silenciosa profunditat dels dos personatges que protagonitzen el tema.
la cara de Jesús és el més sobresortint de l'obra; és un petit miracle de
sobrenaturalitat que ha sortit dels
pinzells d'en Francesc Poch.
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ELS GRUPS
PARROQUIALS

La nova parròquia
comença amb un gran dinamisme
A partir de les dades que hem pogut recollir, podem constatar el gran dinamisme que Mn. Esteve Miquela va saber comunicar a la nova Comunitat cristiana
de Sant Tomàs d'Aquino. Va suscitar una forta implicació dels parroquians. tant
dels més compromesos a nivell de la fe com dels qui no eren gaire o gens addic·
tes a les celebracions litúrgiques. Cal ressaltar la implicació dels joves.
Voldríem destacar dues dimensions que traspuen dels diferents grups que van
néixer a la parròquia. D'una banda, el compromís social i de l'altra. la catalanitat. amb una referència molt marcada a la Mare de Déu de Montserrat i a Sant
Jordi. Aquests aspectes, juntament amb el dinamisme entusiasta de la majoria.
van fer que la vida que brollava de la parròquia anés impregnant les realitats
humanes i socials i tingués una bona influència en el barri. Es va fer palès en l'homenatge popular tributat a Mn. Esteve pels carrers de la parròquia. el dia del seu
enterrament.
La personalitat simpàtica i comunicativa de Mn. Esteve i, també. la seva constant presència en el barn. obrien unes perspectives prometedores per a la nova
parròquia. Malauradament, la seva mort prematura, als 42 anys. va constituir un
fre que, de mica en mica, va anar minant aquell dinamisme inicial.

Associacions i obra social
El libro de las Parroquias publicat l'any 1962, quan parla de la parròquia de Sant
Tomàs d'Aquino, cita les següents associacions: Lliga de Perseverança, Apostolat
de l'Oració, Acció Catòlica (quatre rames), Filles de Maria. També es fa referència a l'obra social: Centre parroquial, Conferències de Sant Vicenç de Paül. Visita
Domiciliària, Càritas.
Hem tingut accés a les actes de les reunions de les noies d'Acció Catòlica.
Comencen el 4 de juny de 1950 i acaben el 1958.
Un testimoni afirma que donaven la catequesi els diumenges al matí a la cripta.
Per atreure els nens i nenes després de la catequesi, els feien cinema, teatrefòrum, jocs, animació musical, etc. També asseguraven la catequesi a la parròquia de Sant Sebastià de Verdú.
Anaven al Cottolengo i als Hospitals a distreure els malalts.
Com que es tracta d'uns grups i associacions pròpies de la parròquia de Sant
Tomàs d'Aquino, parlarem més extensament dels grups que s'hi van fundar: les
Jordines, els Cavallers de Santjordi, i, també, l'Associació d'Apostolat Laïcal de
Sant Tomàs.
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Les )ordines i els Cavallers de Sant Jordi
Les Jordmes reunia noies de l O a l 3 anys, i els Cavallers de Sant Jordi, nois de les
mateixes edacs.
La fundadora va ser la Carme Cascellà. Els anys 1950·51 ja es reunien a la parrò·
qu1a de Sane Tomàs d'Aqumo.
El lema de les Jordmes era crebar Deu amb l'art i la bellesa.
La llei de la Jordina proposava:

La)ordma
l. Coneix i estima el Crist 1n'està orgullosa.
2. Està amatent a les ca.ses de /esperit.
3. Acull a totl1om.
4. Estima la Natura i les Belles Arts.
5. Es mostra atent, polida 1joiosa en cot moment.
6. Estima la condiC1ó de ser noia.
7. Per ella es honor complir els deures.
8. Es sent solidària de les altres Jordines.
9. Forma la seva personalitat segons la missió que se li confia.
10. Estima l'ensenya de Sant Jordi essent fidel a l'Església.
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Tenien tres estels per guia: La Mare de Déu de
Montserrat, Sant Jordi i un personatge que s'hagi
distingir en bé de la humanitat.
Les Jordines i els Cavallers de Sant Jordi havien de
passar pels quatre equips:

- Flama: 10 anys. S'escampa, brilla i dóna claror.
Color vermell. S'havien de passar tres portes amb
diferents proves.

- Fontana: 11 anys. Digué jesús: La1gua que jo li donaré esdevindrà una fontana. Color blau. S'havien de
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passar tres portes amb proves diferents.

- Garbí: 12 anys. Les nenes i els nens descobrien la
natura i la grandesa del Creador en la muntanya.
Color verd. S'havien de passar tres portes amb
proves diferents.

- Orient: 13 anys. Vols enllaçar totes les coses quotidianes amb l'esperit cristià. Crist a casa, a l'escola, a la
feina, a l'Institut i a la Universitat. Color groc.
S'havien de passar tres portes amb proves diferents.

"Crist en tot i res sense Ell".
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l'Associació d'Apostolat laïcal de Sant Tomàs
El dinamisme dels primers anys va fer que els laics de la C::omunicac crisciana de
Sane Tomàs d'Aquino esciguessin preparacs per acollir l'esperic del Concili Vacicà
11. L'expressió més imporcanc i significaciva va ser la formació de l'Associació
d'Aposcolac Laïcal de Sane Tomàs. Mn. Josep Vendrell, aleshores vicari de la
parròquia, va donar-li una bona empenta.
Com a resposca a la inscància presencada per 1SO famílies de la parròquia de
Sane Tomàs d'Aquino de Barcelona, el dia 28 de març de 1968, l'Arquebisbe de
Barcelona, Mns. Marcelo, va aprovar i erigir l'Associació. En el documenc es diu
que "les seves activitats bàsiques havien de ser apostòliques, socials, culturals i

d'esplai".
A l'article 1 del capícol 1 dels Escacucs es diu:" Es constitueix a la parròquia de Sant
Tomàs de l'Arxidiòcesi i ciutat de Barcelona, l'Associació d'Apostolat Laïcal de Sant
Tomàs, entitat de caràcter apostòlico-socia/...''. l l'article 2 afegeix: "L'Associació tin-

drà el seu domicili social al cl Roger de Flor 245, que correspon a l'edifici parroquiaf'.
Reproduïm la presentació que l'Associació va fer el 4 de desembre de 1981, en
una taula rodona sobre "Les pecites comunicacs·: organiczada per la parròquia
de Sane Josep de Calassanç. Aquest escric reflecteix a grans crecs el que va ser la
història i l'esperit de l'Associació d'Apostolat Laïcal de Sane Tomàs d'Aquino:

Fruit de les esperances del Concili i d'unes necessitats molt concretes del postConcili. el juny de 1967 té lloc una trobada general de gent interessada en crear,
dms d'una parròquia, una Associació d'Apostolat, amb diversos grups de servei.
És l'època de /"aggiornamento'; de l'engatjament, de les "misses de guitarres" i
del "cumbaià'; i també de la desmitificació, de la teologia radical, de la teologia
de la mort de Déu i de la ciutat secular. Però aviat hi haurà canvis.
El gener de 1968 es presenten els Estatuts i don Marce/o els aprova el març.
L'octubre podem organitzar la primera missa a la parròquia. Però recordem una
mica aquest any 68, que va ser molt important:
Es parla d'en Josep Dalmau i d'en Comin, i aviat es parlarà d'en Jordi Llimona i
d'en Xirinacs. l també, molt, d'Holanda. A la primavera hi ha la primavera de
Praga; pel maig hi ha la revolució de maig a Paris; el juliol, la "Humanae vitae";
per /agost, la invasió de Txecoslovàquia. L'octubre mor labat Escarré. /, a principis del 69, tots ens comprem el "Catecisme holandès''.
Regirant papers per explicar-vos la nostra història, n'he trobat molts que parlen de comunitats de base i que són de lany 69. Vol dir que la inquietud ja hi
era;fins i tot hi ha un primer intent deformar-ne una que encara existeix, però
com a grup damistat. La majoria dels seus membres pertanyen a la nostra
comunitat.
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Tot l'any 70 va ple de la proposta comunitària: enquestes, sondeigs, trobades, tot
gira al voltant del mateix, però no tothom ho veu clar. Així. en una resposta
cof.lectiva constatem que "no som encara pròpiament una comunitat de base,
sinó, més aviat. un intent de comunitat''.
Però els fets ens acompanyen: /any 1972 se'm tanquen les portes de la parròquia. Els qui 110 emigren saglutinen gradualment al voltant de Litúrgia i
Pastoral. Seguim celebrant l'Eucaristia al local que tenim llogat al carrer
Sardenya. A la parròqwa ens esgotàvem preparant misses per a gent desconeguda. El local em obliga a preguntar-nos "Què és per a nosaltres celebrar aquí?';
i quan diem "nosaltres'; això té un altre sentit, perquè ens coneixem molt bé.
Mentrestant. els temps han anat canviant i ens comença a arribar l'herència
hippy i contracultural, /'orientalisme, les noticies de comunes i de grups de
potencial humà. Ara es parla de teologia de l'esperança, 1 es revalora el mite, el
ritual, la creativitat, el cos, la festa. la mistica ..
Lany 74, més de la meitat del grup vivim junts les celebracions de la Setmana
Santa, preparades per nosa/tres.fora de Barcelona. Despres, cada any ho repetirem.
l un dia indeterminat ens adonem que ja no som ni Associació 111 grup, sinó una
realitat orgànica superior a l'mdividu, amb la seva persona/J tat i responsabilitat,
que ens afecta des de dins i que en diem comunitat.
L'Associació d'Apostolat Laïcal de Sant Tomàs es va mantenir sempre molt oberta als nous corrents de l'Església i de la societat. Estaven en contacte amb
Associacions de Veïns, Moviments parroquials, Comunitats de base, Amistat
juevo-cristiana, Ecumenisme, Hora de Déu, Montserrat, Unió espiritual de
mares, Comissions de solidaritat, Cristians pel socialisme, Teologia de l'alliberament, Escola catalana, món de l'art, orientalisme, ecologia, etc. Això explica el
seu esperit obert, pràctic i compromès.
L'Associació d'Apostolat Laïcal va ser oficialment suprimida l'any 1998.

L'agrupament escolta
A la tardor de l'any 1967, part del nucli originari dels nens i joves que integraven
el moviment parroquial dels Cavallers de Sant Jordi i les Jordines. realitzen un
seguit d'activitats properes a l'escoltisme al temps que es dissolen els grups inicials de la Carme Castellà.
Els nois segueixen trobant-se als locals veïns als despatxos parroquials. Les noies,
en canvi, s'han de reunir fora de la parròquia, en cases particulars primer i, més
tard. als locals de l'Oscus al carrer Roger de Flor xamfrà de Pare Claret. Al cap
d'un any de negociacions amb el rector per poder dur a terme les seves activi-
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tats a la parròquia, les noies aconsegueixen els locals de la cripta de Sant Tomàs.
Aquestes activitats es conformen definitivament com a agrupament Escolta
dins dels Minyons de Muntanya i Guies Sant Jordi de la DDE (Delegació
Diocesana d'Escoltisme). L'agrupament portarà el nom de l'abat de Montserrat
Aureli Escarré, mort l'any 1968.
Els nois formen, en primer lloc, un grup de "Minyons de Muntanya" de 10 a 15
anys, dividits en quatre patrulles: Aligots, Castors, Falcons i Isards. Fan els primers
campaments escoltes a Gelida l'estiu de 1968 on també se celebren les primeres
"promeses" escoltes, el dia 7 de juliol d'aquell any.
Les noies formen un grup de "Noies Guies': de 10 a 15 anys, dividides en vàries
garbes: Àligues, Corals, Gaseles, Gavines i Picasoques.
A la tardor de 1968, es creen els grups dels més petits: Llops i Daines, nens i nenes
de 7 a 10 anys, i les colles de Clan, els nois i noies de mes de quinze anys.
L'agrupament escolta Aureli Escarré va existir fins a finals dels anys 70. En aquests
anys es van fer un seguit d'activitats: sortides al camp i a la ciutat, campaments,
misses del Gall, servei a Montserrat, etc. interrelacionant-se amb els diferents
grups propis de la parròquia: Agrupament, Associació Laïcal, Els Bons Amics, i
amb d'altres entitats de fora, fent convivència dins de l'esperit escolta: amistat,
honor, lleialtat, respecte a tots els homes i estimació a la natura.

49

L'esplai "Els Bons Amics"
L'estiu de 1969, un grup de persones de l'Associació Laïcal de la parròquia de
Sant Tomàs, conjuntament amb els nois i noies de les colles de l'agrupament
Aureli Escarré van organitzar unes colònies per a nens i nenes a Avinyonet del
Penedès. Aquest va ser l'inici del grup d'esplai "Els Bans Amics·: que depenia de
l'Associació Laïcal de Sant Tomàs. Va funcionar fins a mitjans dels anys 70.

L'esplai Grupa'k
Tenim constància de l'existència d'aquest grup d'esplai del 1980 al 1986. Una
nota, publicada el 1984 pels components del grup en el primer número de la
revista L'Arxi, dels joves de l'arxiprestat de la Sagrada Família, el presenta així:

Grupa'k és un grup d'esplai de la parròquia de Sant Tomàs d'Aquina, que va
començar la seva tasca ara fa uns quatre anys, arran d'unes misses de jovent
que van engrescar bona part de la joventut que es movia per la parròquia.
Com a propòsit primordial que mau el nostre esplai, cal citar la necessitat d'esbar;a que tenen els nens i nenes després de tota una setmana d'estudis i treballs
a l'escala, essent l'esplai un punt de reunió per a tots ells. Les nostres activitats es
fonamenten en donar als nois tat allò que els manca durant tota la setmana,
com podrien ser excursions, visites culturals, act1v1tats manuals, etc... Per altre
part, cal remarcar que l'edat dels nois 1naies se situa entre els sis i els catorze
anys. pel que és necessari una bona estructuració de monitors que desenvalupm
les seves tasques a 111vells diferenciats pel que respecta a cada grup.
Actualment, després de quatre anys. de rodatge ens trobem, malgrat tat, amb
una manca de nens que anem solucionant a pac a pac, degut a la paca predisposició de compromís dels nens i pares del barri. Tot 1així. esperem anar adquirint amb el temps, més infants que participin en les nostres tasques d'esbarjo
que és, al cap i a lafi, el motiu que mau el nostre esplai.
A l'esplai hi havia quatre seccions: 6/7 anys. 8/9 anys. 10/11 anys i 12/13 anys.

Els grups d'Hora-3
El 1984, a la revista juvenil L'Arxi, publicada pels Joves de l'arxiprestat de la
Sagrada Família, els grups d'Hora-3 de Sant Tomàs d'Aquino es presenten d'aquesta manera:

l'Hara-3 és un moviment de joves i adolescents, format per unes cèl·lules que
són els grups. Aquests grups, junt amb els seus caps, sagrupen en centres o
parròquies, i aquestes ha fan en les nau zones que hi ha a Catalunya i Andorra.
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El moviment té tres branques,
Hora-3 per adolescents, Hora-G per
joves i Hora-9 per adults. Els seus
quatre puntals són fe, país, amistat
i església.
A la nostra parròquia o centre. som
dos grups d'Hora-3 i dos d'Hora-G,
junt amb un cinquè grup bastant
veterà del qual només continuen
dins el moviment alguns membres.
En total venim a ser unes GO persones. Entre tots tenim muntades
unes estructures internes de tallers
que organitzen activitats diverses,
com són excursions.festes, rifes...
En general, ens podem presentar
com a gem molt oberta i marxosa,
que creiem molt seriosament en la
necessitat d'obrir-se i conèixer nova
gent amb les mateixes inq11ietuds i
problemes que nosaltres. Grups
d'Hora-3.
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Els grups d'Hora-3 i d'Hora-6 de Sant
Tomàs, iniciats cap a l'any 1980, van
tenir una gran vitalitat fins que el
nombre va a anar minvant i, l'any
1998, van deixar d'existir.
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"Gana ... aquí?"
L'any 1987, els joves de l'arxiprestat de la Sagrada Família (Cor de Maria, Esperit
Sant, Sagrada Família i Sane Tomàs d'Aquino), conscients de les necessitats de
moltes famílies i persones de l'arxiprestat, van decidir passar a l'acció en ocasió
de les festes de Nadal. Des del primer moment, es van posar a treballar d'acord
amb l'assistenta social. La campanya de recollida d'aliments a les parròquies i als
supermercats del barri i, també, de diners no ha deixat de progressar. En ocasió
del Nadal, s'ofereix un "lot" a moltes persones i famílies necessitades del barri
per fer-los sentir una mica de calor humana i de presència de la Comunitat cristiana. També es donen aliments a algunes institucions de Barcelona que creba-
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llen amb infants i joves necessitats. Finalment, amb el que es recull amb la cam·
panya Gana... aquí? es pot omplir el rebost de Càritas de cada una de les parròquies de l'arxiprestat. Els diners recollits es donen a Càricas arxiprescal per res·
pondre a les necessitats que se li van presentant durant l'any. Són molt nom·
brosos els joves de les quatre parròquies que durant aquests anys han treballat
amb gran generositat en l'organització i en la realització de la campanya.

El Grup de joves
Quan, el 1998, van deixar d'existir els grups d'Hora-3 a la parròquia de Sane
Tomàs d'Aquino, hi va néixer un nou Grup de 1oves. Malgrat la seva joventut, han
agafat el relleu amb molt d'entusiasme. Desitgen ser els impulsors d'un nou dina·
misme juvenil a l'interior de la Comunitat cristiana. Quan la parròquia de Sant
Tomàs celebra els SO anys d'existència, aquest joves són una nova promesa de
vida i de dinamisme.

Catequesi d'infants i pre-adolescents
Des del començament de la parròquia hi ha hagut persones que han assegurat
la catequesi dels infants. En els inicis de la parròquia, els joves feien catequesi els
diumenges. Com es deia en aquell moment, feien "Doctrina" o "Catecisme".
Els anys 80, s'inicià una etapa de ressorgiment de la vida parroquial. Impulsada
pel dinamisme del P. Antoni Costa i dels seus companys claretians, la catequesi
parroquial d'infants i de pre-adolescents entrà en una nova etapa d'una gran
vitalitat, que encara dura. Bon nombre de persones de totes les edats s'hi han
implicat personalment amb generositat i responsabilitat, dedicant-hi temps i
energies i, també, molts esforços per a formar-se personalment i així poder
transmetre el missatge de Jesús d'una manera dinàmica i actualitzada. Pensem
en la participació a cursets, a l'Escola d'Estiu, a l'Escola de Catequistes. a les trobades de reílexió i de formació, a les estones de pregària dels catequistes, etc. En
aquest esforç cal ressaltar l'aportació del P. Salvador Solà i del germà Antoni
Daufi que han continuat l'impuls inicial del P. Costa.
Els catequistes han assumit i fet seves les paraules de Joan Pau 11: "En nom de tota
l'Església us vull donar gràcies a vosaltres catequistes parroquials, laics, homes i

dones i -en major nombre encara- dones, que en tot el món us heu consagrat a
l'educació religiosa de nombroses generacions d'infants. la vostra activitat, sovint
humil i oculta, però feta amb zel ardent i generós, és una forma eminent daposto·
lat laïcal... Quants de nosaltres hem rebut de persones com vosaltres les primeres
nocions del catecisme i la preparació al sagrament de la penitència i primera comu·
nió i confirmació...! Us encoratjo a continuar la vostra col·laboració a la vida de
l'Església".
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Una de les realitzacions de la catequesi que, des de fa molts anys, atreu nombrosos infants i adults, és la "missa d'infants" dels dissabtes a les 7 de la tarda.
Com que l'organitza el grup de la catequesi, aquesta missa només se celebra
d'octubre a maig. Es molt concorreguda i valorada.
Durant alguns anys. la ''missa d'infants" va tenir el seu complement en la "missa
jove·: a les 8 h. del vespre dels dissabtes. Abans, la missa dels joves s'havia celebrat a la cripta.

Grups de pregària
Per facilitar la pregària en petits grups, es va adequar un espai en els locals parroquials del primer pis del passatge d'Alió. S'hi han viscuc experiències diverses.
També l'han utilitzat els grups de Taizé. La cripta ha escat igualment un lloc
escollit per a les trobades de reflexió i de pregària.

L'acció social
Ja hem fet referència al dinamisme de l'acció social els primers anys de la parròquia. Ara volem recordar el nou impuls que se li va donar a partir de l'any 1979.
Es va fer una crida als feligresos per iniciar una organització de serveis i de l'acció social a la parròquia.
El primer grup de voluntaris es va formar per respondre a una necessitat urgent
de la mateixa parròquia. Es va organitzar un grup de senyores per ocupar-se de la
neteja i manteniment dels locals i de l'església. A partir d'aquí, es van anar afegint
més persones per cal de col·laborar en els diferents aspectes de l'acció social:
ajuda als necessitats, Càritas, visita als malalts i a les persones grans a casa, presència a les residències per a ancians del barri, col·laboració amb les Residències
Sagrada Família, servei sanitari, campanya de Nadal Gana ... aquí?, voluntariat, etc.
Gràcies a un donatiu de la Caixa de Pensions, el servei sanitari de la parròquia ha
pogut oferir una ajuda eficaç a moltes persones grans del barri. La gratuïtat dels
serveis oficials i la facilitat d'accedir-hi han fet minvar maleíssim el nombre de persones que hi venien. Per això, els responsables d'aquest servei han decidit tancar-lo.
S'ha pogut comptar amb una assistenta social que desenvolupa la seva rasca
d'una manera professional, amb l'ajut de Càricas i en coordinació amb les altres
parròquies de l'arxiprestat de la Sagrada Família.
El grup d'Acció Social, juntament amb l'assistenta social, per Nadal, preparava
cada any una ajuda material, amb aliments, per a les persones necessitades de la
parròquia. Els darrers anys ho han assumit els joves que organitzen la campanya

Gana... aquí?
El grup de Càritas parroquial forma parc de Càritas arxiprestal i treballa amb l'assistenta social. A la reunió mensual s'estudien les demandes presentades i es
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decideix quina resposta concreta s'hi pot donar. Les demandes més freqüents
d'ajuda són: ajudes econòmiques, lloguers i hipoteques, gas, aigua, menjadors
escolars, ulleres, tramitar pensions ...

Visitadors de malalts i persones grans a domicili
Una de les característiques del barri, on s'ubica la parròquia de Sant Tomàs
d'Aquino, és la gran quantitat de persones grans, moltes de les quals viuen soles.
Per això, era molt important que hi hagués un grup específic de visitadors de
malalts i de persones grans a domicili. Els membres d'aquest grup també porten la
comunió a les persones que ho sol·liciten. Alguns visiten i porten la comunió a les
residències "Bon Repòs" i "Indústria''. Un diumenge al mes, s'hi celebra l'Eucaristia.

Implicació en les residències Sagrada Família
Des del moment de la seva fundació, l'any 1980, la parròquia de Sant Tomàs ha
donat un gran suport a la vida i al funcionament de les Residències Sagrada
Família per a ancians. Van ser una resposta concreta de les quatre parròquies de
l'arxiprestat de la Sagrada Família (Cor de Maria, Esperit Sant, Sagrada Família i
Sant Tomàs d'Aquino) a una necessitat important que es palpava en el sector. El
servei del voluntariat i les ajudes a domicili no eren suficients per atendre a les
necessitats de les persones grans que vivien soles i amb problemes econòmics.
L'ajut que les residències han rebut per part de la Comunitat de Sant Tomàs
d'Aquino ha estat de tota mena. A més de les aportacions materials, que són
imprescindibles en una obra d'aquesta mena, sempre hi ha hagut la presència de
persones implicades en l'organització i animació d'aquestes residències: tasques
de direcció, de junta, estones individuals de companyia, treballs sanitaris, compra setmanal d'aliments, regals de roses per Sant Jordi als ancians residents,
col·laboració en la diada dels Reis, visites i animacions diverses.
Tot això constitueix un compromís ben humà i ben cristià. És una atenció de la
Comunitat cristiana envers gran nombre de persones que han estat molt presents en la vida parroquial.

Grup de famílies
A partir dels pares dels nens i nenes de la catequesi, va néixer el Grup de famílies.
Es trobaven cada mes per reflexionar sobre temes que els interessaven. Aquest
grup va conèixer una bona participació, però, de mica en mica, va deixar de reunir-se. Les celebracions dels SO anys podrien ser una bona ocasió per a tornar a
emprendre una segona volada. És una activitat important en la vida de la
Comunitat cristiana.
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Vida de la parròquia
La parròquia de Sant Tomàs d'Aquino va començar amb un gran dinamisme i
amb una intensa vida comunitària. Després d'un període menys dinàmic, amb
l'arribada de l'equip dels claretians, en particular del P. Antoni Costa, els parroquians es van tornar implicar amb il·lusió i generositat en la vida de la seva
Comunitat cristiana.
Els sopars parroquials, les trobades després de la Missa del Gall i de la Vetlla
Pasqual, les assemblees parroquials, etc. han estat manifestacions de l'esperit de
família de la parròquia. Recordem també les nombroses excursions que s'han
organitzat. Han estat una bona ocasió per conèixer-se i crear un clima de família i han permès a bon nombre de parroquians de conèixer moles llocs de
Catalunya. Hem de fer una menció especial dels pelegrinatges a Lourdes, a Roma
i a Terra Santa.
En els darrers 20 anys. han estat
moltissimes les persones que han
dedicat un gran esforç a fer comunitat: animació de les celebracions. cos de portants majoritàriament gent jove, organització de
festes i trobades, ornamentació i
neteja de l'església i dels locals
parroquials, etc.
La parròquia és com una gran
família 1 entre tots es va fent cot.
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CELEBRACIONS
DELS SO ANYS
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Aplec a Montserrat
El dia 12 d'octubre de 1999. festa de la Mare de Déu del Pilar. s'inicien les celebracions dels SO anys de la fundació de la parròquia de Sant Tomàs d'Aquino
amb un pelegrinatge de la Comunitat cristiana a Montserrat. Es van omplir dos
autocars. Al començament de la missa conventual. un representant del grup va
llegir aquest text que dóna el sentit del pelegrinatge: "Els cristians de la parròquia

de Sant Tomàs d'Aquino de Barcelona hem pujat a Montserrat per encetar les celebracions dels SO anys de la nostra Comunitat cristiana. Els inicis i la història de la
parròquia han estat marcats per la presència de la Mare de Déu de Montserrat. Per
això, hem escollit aquest santuari per expressar el nostre agraïment a Déu i a Maria
per aquests 50 anys. /, inspirats en l'esperit eucaristic del nostre Patró, Sant Tomàs
d'Aquino. volem expressar-ho en una Eucaristia, en comunió amb la comunitat
benedictina i amb els germans cristians. El ciri i les flors, que deixarem al peu de l'altar; volen ser una pregària per demanar que sapiguem ser llum de Bona Nova en el
nostre barri i presència que dom pau a tots''. A l'ofertori es va oferir un conjunt floral amb el ciri.
Després de la missa conventual, un monjo de Montserrat va mostrar un audiovisual molt interessant sobre Montserrat, seguit d'un diàleg obert amb els participants.
Al final del dinar comunitari al restaurant, la Coral Impromptu ens va obsequiar
amb un concert que va permetre recórrer la música popular de diferents paisos.
Ha estat un excel·lent inici de les celebracions dels SO anys.
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Programa de festes

12 d'octubre de 1999: Aplec parroquial a Montserrat.
6 de novembre de 1999: Ginkana per la parròquia, organitzada pels joves.
Novembre i desembre de 1999: Concurs i exposició de dibuixos dels infants.
Nadal de 1999 i gener de 2000: Exposició de fotografies i
documents dels "SO anys".
22 de gener de 2000: Dinar de celebració dels "SO anys'~
2S de gener de 2000, 21 h.: Conferència de l'historiador Josep
M. Ainaud de Lasarte: "Mig segle de vida d'Església".
28 de gener de 2000, 20 h.: Festa de Sant Tomàs d'Aquino.
Missa solemne presidida pel sr. Arquebisbe Cardenal de
Barcelona, Ricard M. Carles. Hi seran convidats els preveres
que han treballat a la parròquia al llarg d'aquests SO anys.
29 de gener de 2000, 21 h.: Gran concert dels "SO anys" amb la
Coral Impromptu i orquestra.
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