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Lleida

«Santa Teresa Jornet es 
mereix un lloc a la catedral»
Montserrat Brescó, superiora de les Germanetes dels 
Ancians Desemparats d’Aitona

«Dues peces componen 
el grup escultòric: santa 
Teresa Jornet i un 
pobre que vol ser la 
representació del 
mateix Crist»

Jordi Curcó

El 10 de maig, Aitona i Lleida viuran 
una singular celebració, que les aple-
garà a l’entorn de la fundadora de les 
Germanetes dels Ancians Desempa-
rats, santa Teresa Jornet. En aquest dia 
serà inaugurat a la catedral de Lleida 
un grup escultòric dedicat a aquesta 
santa lleidatana filla d’Aitona. La 
iniciativa ha entusiasmat Aitona, que 
participarà en ple en l’acte d’inaugu-
ració, i també la ciutat de Lleida, que 
compta ja amb una parròquia dedica-
da a la santa. Però molt especialment 
a les seves filles, les germanetes de la 
Casa Residència que la Congregació 
té al poble que fou bressol de la seva 
fundadora, i que viuen amb impaci-
ència i molta il·lusió els dies previs a 
aquest esdeveniment. La superiora de 
la comunitat, sor Montserrat Brescó, 
també lleidatana filla de Gimenells, 
ens parla del projecte que en els seus 
inicis semblava un somni i que és a punt 
de fer-se realitat.

Calia portar santa Teresa Jornet 
a la catedral de Lleida?

Crec que sí, i és un gest que quali-
ficaria de just i alhora necessari. Ella, 
nascuda a Aitona en 1843, pertanyia 
a la nostra diòcesi de Lleida. És fun-
dadora d’una congregació religiosa: 
les Germanetes dels Ancians Desem-
parats, la primera congregació que es 
funda a Espanya per cuidar solament 
els ancians. L’Església va proclamar 
l’heroïcitat de les seves virtuts el 1974, 

Si algú desitja col·laborar a portar santa Teresa 
Jornet a la catedral de Lleida, pot fer el seu 

donatiu en aquest número de compte
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és a dir, la va proclamar santa. El 1977 
Pau VI la nomena patrona de l’ancia-
nitat espanyola. Posteriorment també 
ha estat declarada com a tal en deu 
països més. Per això, es mereix un lloc 
a la catedral de Lleida, l’Església mare 
de la diòcesi.

S’ha triat l’escultor valencià 
Xavier Margarit per executar l’es-
cultura. Per què?

Quan va estar formalitzat el projec-
te, es va formar una comissió, constitu-
ïda per membres del Departament del 
Patrimoni Artístic i Cultural del bisbat 
de Lleida, de l’Ajuntament, del Consell 
Parroquial d’Aitona i la congregació 
de les Germanetes. Es va presentar 
la proposta de cinc escultors i es va 
escollir Javier Margarit perquè, a més 
d’oferir un pressupost més econòmic, 
sap plasmar la santa amb la serenitat 
i tendresa amb les quals va gastar la 
seva vida, i això conjuminant art clàssic 
i contemporani alhora.

Com serà aquest grup escultòric 
i on serà col·locat? 

El lloc destinat és una de les capelles 
per les quals s’accedeix a la del Santís-
sim, a la girola de la catedral. Tot un 

símbol: Déu vol que ens servim dels 
sants per anar a Ell. Sobre un retaule 
llis i daurat es col·locaran dues peces 
que componen aquest grup escultòric: 
santa Teresa Jornet i un pobre, que vol 
ser la representació del mateix Crist, 
que ella veia en cada ancià, cada po-
bre o cada persona, que acudia a les 
seves portes. 

Com s’ha sufragat aquest pro-
jecte?

Encara no està del tot sufragat. 
Hem volgut que se sufragués solament 
i exclusivament amb donatius. El 26 
d’agost passat, festa de Santa Teresa 
Jornet i que a Aitona se celebra amb 
especial solemnitat, es va fer pública 

la iniciativa. L’endemà es va obrir un 
compte bancari a “la Caixa” d’Aitona 
perquè les persones que volguessin 
col·laborar ho fessin a través de trans-
ferència a aquest compte i així poder 
pagar el projecte i totes les seves despe-
ses. Gràcies a la generositat de moltes 
persones de bona voluntat s’està acon-
seguint l’objectiu: portar santa Teresa 
Jornet a la catedral de Lleida.

Què pot representar per a Lleida 
tenir santa Teresa Jornet a la ca-
tedral?

L’Església ens proposa l’exemple 
dels sants perquè imitem les seves vir-
tuts i perquè ens ajudin a apropar-nos 
més a Déu i a viure com a bons cristians. 
Teresa Jornet, amb gran confiança i ge-
nerositat, va posar la seva vida al servei 
de Déu i, com diu el salm, «joiós l’home 
que ha posat la seva confiança en el 
Senyor... serà com un arbre plantat a 
la vora de la sèquia, dóna fruit... i quan 
emprèn té bona fi». Amb la dedicació 
d’un altar a la catedral moltes persones 
podran venerar-la i demanar la seva 
intercessió: persones grans o ancians 
perquè els ajudi a superar les dificultats 
que l’edat porta amb si.

Santa Teresa Jornet, abans de ser 
fundadora, va ser mestra i va exercir 
com a tal. És un exemple per als que 
tenen la missió d’ensenyar, educar i 
exercir càrrecs públics... Va estar con-
sagrada totalment, exclusivament, a 
Déu. És exemple per als religiosos i re-
ligioses, per a laics compromesos... Va 
morir als 54 anys després d’una penosa 
malaltia —càncer—, i els malalts poden 
invocar-la amb fe. Hi ha registrats a l’ar-
xiu de la Congregació moltes curacions 
obtingudes per la seva intercessió. Tots 
podem demanar-li la seva ajuda, per-
què, abans de res, Teresa Jornet és una 
persona coherent a la seva condició de 
filla de Déu i a això tots els batejats 
estem cridats: a viure amb fidelitat la 
nostra vocació de cristians.

La inauguració del grup escultò-
ric és previst per al 10 de maig, en 
plena Festa Major de Lleida. L’en-
demà és la festa de Sant Anastasi, 
patró de la ciutat. Serà també per a 
la congregació una festa major?

Sens dubte. Totes les Germanetes 
esperem amb goig aquest dia i per 
a la congregació serà un dia de festa 
major. Si ens omple de goig quan sen-
tim lloar les virtuts dels nostres pares, 
d’un ésser estimat —els seus mèrits, el 
seu bon fer...—, no ho és menys veure 
reconeguda públicament i oficialment 
la vida exemplar i de santedat de la 
nostra mare fundadora. Que ella, des 
del cel, beneeixi la seva congregació 
perquè pugui seguir realitzant la seva 
missió i donar molta glòria a Déu.


