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TEMPS ACTUAL I PÀGINES CERVERINES

Mn. Josep Maria Montiu de Nuix

Aquest any s’han complert setan-
ta anys d’una santa missió predicada a 
Cervera. En record seu, al tossal de les 
forques s’hi ha edificat un monument, 
una gran creu. Al seu peu hi figura una 
làpida que la recorda. Diu així: “Santa 
missió. Cervera, 28 febrer – 11 març, 
any sant 1951. Crist venç, Crist regna, 
Crist impera”. Aquesta creu, molt visible 
des de bona part de la localitat, pot ser 
considerada com una síntesi de la forta 
tradició cristiana de Cervera, la ciutat 
del Santíssim Misteri, del lignum crucis. 
Doncs la creu és la senyal del cristià, per 
haver mort en ella, per amor a nosaltres, 
Jesucrist, Home i Déu, per a la nostra sal-
vació.

El coronavirus és un repte, davant 
del qual convé confiar en Déu1. Aquest 
any, com l’any passat, per raó de la pan-
dèmia, no hi ha hagut representacions de 
la Passió. Però enguany hi ha hagut una 
exposició sobre la Passió, que pot repre-

1 Cf. Montiu-de nuix, J. M. Coronavirus and Trust 
in God, en «www.exaudi.org».

sentar com un pont entre les anteriors i 
les properes representacions de la Passió 
de Cervera.

La religiosa cordimariana Mare Ma-
ria Güell i Puig va morir el dia 14 de juny 
de 1921. Enguany, doncs, ens trobem en 
l’any centenari de la mort de la que va 
fundar a Cervera la congregació de les 
Missioneres Filles del Cor de Maria. Si 
bé nasqué a Valls, la seva llarga perma-
nència a Cervera la fa molt de la nostra 
ciutat, molt nostra. És una de les dones 
de més gran rellevància de la nostra his-
tòria local. El present centenari, evident-
ment, és quelcom molt important.

El pare claretià Josep Maria Solé 
Romà, que va morir l’any 1992, i que 
va ser el primer postulador de la causa 
de la Mare Maria Güell i Puig, i un dels 
més importants claretians que ha estudiat 
a Cervera, estava molt convençut de la 
santedat d’aquesta religiosa. El Papa sant 
Joan Pau II, que va ser un dels Romans 
Pontífexs més importants de tota la his-
tòria de l’Església, i un dels més marians, 
i del que l’any passat varem celebrar el 



158

centenari del seu naixement2, la va de-
clarar Venerable el dia 6 d’abril de 1998. 
Això és quelcom molt important dins del 
complex procés de beatificació i de ca-
nonització3. Aquest procés va començar 
a la dècada dels cinquanta. Consisteix 
en una investigació feta des de la pers-
pectiva històrica – teològica – canònica 
(jurídica) de la persona de la Mare Maria 
Güell per determinar si ha estat una san-
ta. Ser declarada venerable significa que 
ha viscut totes les virtuts en grau heroic. 

2 Cf. Montiu-de nuix, J. M. Great key to what John 
Paul II represented, en «www.exaudi.org».
3 Com es un procès de beatificació i de canonització 
està descrit a NOVELO, Mayra, Coraggio e gioia: 
i santi, testimoni e modelli. Intervista a José María 
Montiu, missionario della misericordia e postula-
tore, en “www.exaudi.org”.

Tossal de les Forques.

Si aquesta conclusió és ratificada per: 
mitjà d’un miracle, oficialment recone-
gut com a tal, realitzat aquest després de 
declarar-la venerable, aleshores el Sant 
Pare pot procedir a beatificar-la i pot au-
toritzar un culte públic oficial de la Mare 
Güell. Si la Mare Maria Güell després de 
la seva beatificació fa un altre miracle, 
oficialment reconegut com a tal, el Sant 
Pare pot canonitzar-la, és a dir, inscriure-
la en el llibre dels sants.

És evident que la Mare Güell resul-
ta important per a Cervera per diverses 
raons. Va cuidar dels malalts necessitats, 
de molts ferits de guerra, i d’infecciosos. 
Va cuidar d’ells maternalment, veient en 
ells a Jesucrist, segons allò del sant evan-
geli: «el que feu a un d’aquests petits 
ho feu a Crist.» Ella va haver d’actuar 

Mare Güell.
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en temps força difícils. A més, fundant 
la congregació, va fer que moltes altres 
tinguessin cura dels malalts. Aquestes 
continuen encara en tants llocs. Entre 
nosaltres, al Sant Hospital de Cervera. 
Però, sobretot, la Mare Güell és impor-
tant per la seva virtut. L’estudi cientí-
fic – crític sobre la seva vida la mostra 
com una persona santa. Ja només queda 
que els miracles ratifiquin i garanteixin 
aquest estudi i així pugui ser declarada 
beata i santa. Als ulls de tota persona, 
tingui la ideologia que tingui, dedicar-se 
de manera heroica als malalts més ne-
cessitats –ferits de guerra, infecciosos,... 
–, també en situacions molt difícils, és 
quelcom molt digne de ser reconegut 
com a cosa molt important, molt admi-
rable, molt necessari, molt convenient, 
molt d’agrair. A més la Mare Güell no 
era orgullosa, sinó molt humil. A ella 
se li pot aplicar doncs allò que deia un 
poeta: l’encant de les roses és que sent 
tant boniques, no saben que ho són. No 
hi ha dubte que són molt importants per 
a Cervera les persones santes que hi han 
hagut. L’heroïcitat sempre resulta de les 
coses més dignes de ser admirades.

La ciutat de Cervera és considerada 
part del camí ignasià, i precisament el 
pròxim any farà quatre-cents anys de la 
canonització, declaració de sant, d’Ignasi 
de Loiola, aquest gran sant, aquesta gran 
figura universal. Tenim aquí doncs, cla-
rament, un altre vincle de Cervera amb 
una persona santa.

L’any passat van complir-se 110 anys 
del naixement del genial pensador Jau-
me Balmes, així com també 75 anys del 
seu llibre “El Criteri”, una obra, aques-
ta, que a tantes generacions ha ensenyat 

a pensar, veritable higiene de l’esperit, i 
que segueix essent tant actual i tant ne-
cessària en els moments presents. Jaume 
Balmes, que no va arribar a complir els 
38 anys d’edat, és conegut sobretot com 
a filòsof i com a apologeta. Però, la seva 
obra es polièdrica, s’estén a moltes altres 
coses. Així, per exemple, segons l’opinió 
de Francisco Martín Hernández, catedrà-
tic d’Història de l’Església de la Univer-
sitat Pontifícia de Salamanca, resulta que 
Jaume Balmes va ser el compendi i la 

Jaume Balmes.

suma del saber eclesiàstic del seu temps4. 
Certament, això sol, en una persona tan 
joveneta, ja no és pas poca cosa. Cervera, 
que té en Balmes un dels més destacats 

4 Cf. Martín-Hernández, F. España cristiana, 
BAC, Madrid 1982, p. 188.
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alumnes de la seva Universitat, amb molt 
bon seny ha procedit a no oblidar un dels 
pocs genis que hi ha hagut, un veritable 
gegant de la intel·ligència, i així segueix 
guardant el record del savi, amb el nom 
d’un col·legi, el d’un passeig, també amb 
el record de la seva estància al Col·legi 
de Sant Carles, en una làpida comme-
morativa a la Universitat, i no fa gaires 
anys també el guardava en un monument 
a Balmes.

Així com alguns voltants de replans 
del camp cerverí estant adornats per 
ametllers, que quan estan en flor, són una 

preciositat, també la història de la ciutat 
de Cervera està bellament adornada per 
les flors de persones que han estat vene-
rables o beates o santes o genials, sota 
la llum de la creu. Els aniversaris, i tam-
bé altres ocasions, ens les fan especial-
ment presents. A la fi i al cap, la veritat, 
la bondat, la bellesa, l’heroïcitat, sempre 
són quelcom molt important pel cor de 
tota persona humana. A més, la història 
de Cervera està molt relacionada amb el 
diví crucificat i amb la fe cristiana. I, pre-
cisament, el pensament cristià afirma que 
la fe és coronació de la raó5.

5 Cf. Montiu-de nuix, J. M. Razón y fe en Manuel 
García Morente, en rev. “Burgense. Collectanea 
scientifica” (Facultad de Teología del Norte de Es-
paña, sede de Burgos) 61/1 (2020) 165-189.


