
La Unitat Pastoral de Cappont acomiada el seu vicari Mn. JuanMa Bardají 

La Unitat Pastoral de Cappont, va aplegar-se el dia 22 d’agost en la parròquia de la Sagrada Família per acomiadar en la  
pregària al que era el seu vicari Mn. Juan Manuel Bardají Martínez, que havia  mort la matinada del 21 d’agost a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, com a conseqüència de les ferides que havia patit en un fatal accident de tràfic amb la seva  
motocicleta.

Als nombrosos fidels de les dues parròquies de la Unitat Pastoral (Santa Teresa Jornet i la Sagrada Família) així com l’ermita 
de Grenyana; s’hi van sumar feligresos de Sant Andreu del barri antic de Lleida, que havia estat el seu primer destí parroquial i  
on en l’actualitat estava adscrit. També es feren presents fidels de les parròquies del pobles d’Alcarràs i Soses, dels que n’havia 
estat rector i membres de diverses entitats com l’Equip de Campaments, el PROSEC o la Llibreria religiosa Ramon Llull, dels  
quals en fou el seu impulsor. Tampoc faltaren al seu comiat un nombrós grup d’alumnes i professors del l’IES Guindàvols, del  
que n’era professor. L’alcalde Àngel Ros se sumà al comiat, acompanyat per diversos regidors de la Paeria.

L’administrador apostòlic Xavier Salinas va presidir la Missa d’exèquies, concelebrada pel P. Abat de Poblet Joan Alegre,  
monestir amb el que JuanMa Baradají tenia molta relació i on hi anava molt sovint. Complint el seu desig les seves cendres  
reposen ja en un jardí de la seva família, vora aquest cenobi. Nombrosos sacerdots i religiosos de la diòcesis i també d’altres  
procedents de diòcesis germanes com la de Barbastre Montsó, concelebraren les exèquies amb l’administrador apostòlic, l’abat  
de Poblet i els vicaris general Mn. Joan R. Ezquerra i de Pastoral, Mn. Josep A. Jové.

El fèretre, amb les despulles de Mn. JuanMa feu la seva entrada al temple acompanyat per diverses persones que portaven  
espelmes enceses, en representació de les parròquies de la Unitat Pastoral i de les demés parròquies, moviments, entitats on ell  
havia exercit el seu ministeri. Davant el presbiteri, l’actual rector d’Alcarràs Mn. Xavier Navarro, va col·locar damunt el taüt el  
llibre dels Evangelis que ell havia proclamant amb tant entusiasme durant la seva vida, mentre les espelmes formaren un aplec  
de llum a la seva bora: “...com símbol de la Resurrecció, de la vida nova. Símbol de tot allò que ell portava en el seu cor,  
l’Evangeli”, digué el Sr. bisbe, que en una sentida homilia on destacà d’ell la seva preocupació pels més necessitats i desvalguts,  
i la seva lluita per promoure la dignitat de les persones i la justícia social: “...JuanMa tenia una gran passió per Crist i l’ha servit  
i estimat amb entusiasme”.

Al referir-se a la inesperada mort de Mn. Bardají, el bisbe Salinas digué que havia estat “una sorpresa, que ens ha entristit i  
més quan ens fan tanta falta els sacerdots a la nostra diòcesi”. 

Al finalitzat la celebració i abans d’acomiadar les seves despulles, i com s’acostuma a fer en els enterraments dels preveres,  
el secretari general del bisbat Mn. Daniel Turmo llegí la biografia de Mn. JuanMa Bardají amb especial esment dels seus destins  
i serveis pastorals, destacant d’ell la “seva opció preferent pels pobres, com a conseqüència del seu amor a Crist”. 

Tot  seguit,  diversos  representats  de les  parròquies  i  entitats  amb les  que havia  treballat,  van voler  manifestar  els  seus  
sentiments. Així  el representant de PROSEC destacà d’ell la seva sensibilitat i entrega als infants i joves. El rector d’Alcarràs i  
Soses donà gràcies pel “seu servei apassionat a les nostres comunitats”. El de la parròquia de Sant Andreu ho va fer recordant  
els vuit anys que havia treballat en aquesta parròquia del barri antic de Lleida com a vicari, també de Sant Llorenç i Sant Martí,  
destacant el seu “particular caràcter, que el feia parlar de Déu amb força i convicció”. El de la Unitat Pastoral de Cappont es  
referí a Mn. JuanMa com un “pastor i amic que ens ha deixat per anar a les mans del “Buen Dios”, com deia ell i un dels seus 
familiars digué que “tot en la vida de JuanMa ha estat un excés, que la dut a la presència de Déu lleuger d’equipatge”. 

Finalment fou Mn. Lluís Sallán, rector de la Unitat Pastoral, qui donà les gràcies a tothom per haver manifestat la seva  
estima  envers  Mn.  JuanMa,  recordant  d’ell  algunes  expressions  com “...hem vingut  a  treballar  per  Déu  i  els  homes,  ja  
descansarem en el regne dels cels” o “...és pel carrer per on passa el Crist, amb els germans, aneu a ells....”. Expressions   que 
són una invitació permanent i testimoni del seu caràcter sacerdotal i tarannà humà. 

Mn. Sallán es feu ressò del  sentiment de condolença que li  havien fet  arribar els  bisbes emèrits  Mons.  Malla i  Mons.  
Ciuraneta i llegí una carta del bisbe Joan Piris, on el bisbe electe de Lleida manifestava la seva comunió amb els seus nous  
diocesans en la pèrdua d’aquets sacerdot, alhora que donava gràcies a Déu “per la seva entrega generosa”. 

El darrer comiat el feu Mn. Sallán recitant una sentida poesia del recordat capellà i poeta lleidatà Mn. Agustí Bernaus, 
Aviat plegues les ales / amic meu!

Quina volada més curta, / quin passar més quiet i lleu...
Aviat plegues les ales / amic meu!.................

Les despulles de Mn. JuanMa van sortir de l’església tal com havien entrat, acompanyades amb la llum de les espelmes,  
mentre el cor d’Africans de la parròquia de Sant Andreu, feu un emocionat cant a Santa Maria. Ja al carrer, un espontani i  
emocionant aplaudiment de tots els presents va donar el darrer adéu al vicari de Cappont, amb l’esperança de la Resurrecció.


