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Ens apleguem, avui, en un acte doble, al voltant de dues persones 

que són referent per a tots nosaltres, en la primera part ens convoca 

el P. Lluís Victori i el seu mestratge professional i pastoral durant 

cinquanta anys. En la segona el beat Francesc Castelló, antic alumne, 

i el seu testimoni de fe, d’amor i d’esperança. 

En aquesta primera part hem unit els noms de dos jesuïtes cabdals 

en la història de la nostra institució. El del P. Eduardo Vitoria que la 

va fundar i consolidar i el del P. Lluís Victori Companys, SJ que durant 

cinquanta anys li ha aportat el seu saber i la seva acció docent i 

pastoral. El seu saber és reconegut per alumnes i professorat a l’IQS i 

en múltiples universitats i fòrums d’arreu del mon. Impartint docència 

a les classes, investigant en els laboratoris, compartint coneixements 

i projectes en congressos i seminaris sempre l’ha caracteritzat una 

manera de fer brillant, fonamentada i discreta, alhora.  

La seva activitat, però, ha depassat l’àmbit estrictament docent o 

investigador. La relació personal, l’acolliment, el diàleg, el parer, el 

consell o la paraula escaient a qui l’ha demanat són altres trets 

característics del seu tarannà. Sense oblidar l’acompanyament 

espiritual als qui l’han buscat: apropar els joves a Jesús perquè el 

coneguin, l’estimin i el segueixin, ensenyar a aprofundir en la 

pregària, descobrir el sentit dels sagraments, la presència de Déu en 

la pròpia vida, en les persones i en els fets... Cap aspecte ha restat 

aliè al seu zel pastoral. 

El lliurament de la Medalla d’Or P. Eduardo Vitoria és, doncs, un acte 

de reconeixement i un acte d’agraïment: de reconeixement a una 

llarga trajectòria de servei a una institució, l’IQS, en els seus 

professors, personal d’administració i serveis, alumnes i antics 

alumnes i un agraïment a la persona que des de les aules, els 

laboratoris, el despatx o el camp de futbol amb la sotana 

arremangada en el seu moment, ha lliurat la vida a la institució i a les 

persones. Gràcies, Dr. Victori, gràcies P. Victori! 



Faig aquest reconeixement i aquest agraïment institucional en nom 

del Patronat de la Fundació IQS, del nostre centre universitari i de les 

seves facultats. Permetin-me, però, que afegeixi un agraïment 

personal. El darrer trimestre de l’any 1972, ara fa quaranta anys, 

acabant la meva primera etapa de formació a la Companyia de Jesús, 

el P. Lluís Victori va ser encarregat junt amb el P. Oriol Tuñí del 

seguiment dels cinc joves que integràvem la promoció de novicis. 

Guardo molt bon record de les reunions que teníem, dels temes que 

tractàvem i dels, llavors, joves jesuïtes que eren els nostres 

formadors. Un servei més dels molts que el P. Victori ha fet a l’IQS, a 

les parròquies que ha servit -les territorials i les personals- i a les 

responsabilitats que la Companyia li ha encomanat. Gràcies, Lluís! 

En la segona part de la trobada procedirem a la inauguració i 

benedicció de l’escultura del beat Francesc Castelló que, des d’avui i 

situada en un espai privilegiat del conjunt d’edificis, farà present en el 

nostre dia a dia la persona d’aquest jove de sòlida formació 

universitària, adquirida a les aules de l’IQS, que, endut per l’amor de 

Déu, va arrelar conjuntament fe i compromís, vivint així una vida en 

plenitud, centrada en Jesús i en l’amor als altres. 

Compartí els seus estudis i, una vegada acabats, l’exercici 

professional amb activitats evangelitzadores i socials adreçades als 

més necessitats d’aquell temps: infants, obrers i pobres.  

Seguit de prop pel P. Eduardo Vitoria, llavors director de l’IQS, i 

acompanyat pel P. Roman Galán, amic i company d’estudis,  participà 

en uns exercicis espirituals que serien cabdals en la seva vida. En 

paraules seves “han estat uns dies de gran alegria espiritual; i dono 

gràcies al bon Jesús pels consols que m’ha proporcionat i per la 

saludable reacció que s’ha operat en la meva ànima”. 

En totes les situacions difícils de la seva vida transparentà una 

esperança que encomanava als altres. Esperança que traspuen les 

cartes que va escriure, ja condemnat a mort, al P. Galán, a les seves 

germanes i a la seva tia i en especial la que va escriure a la seva 

novia. 

Aquest jove és un referent institucional per a l’IQS, ho és des de fa 

molts anys, d’abans de ser proclamat beat i ho seguirà sent per a 

totes les persones que s’apropin a la seva vida. Ens el farà present i 

en serà recordatori l’escultura de l’artista Montserrat Garcia i Rius, 

nascuda a l’Hospitalet de Llobregat que llegint la biografia del beat 



Francesc Castelló, abans de començar a esculpir-lo, va captar-ne els 

sentiments, experimentant una gran emoció. En paraules seves: 

“L’emoció que fa possible la creació, que el bronze  tingui una ànima i 

sigui feta i pensada amb el cor. Llavors és quan sento una pau 

interna, una il·lusió, per poder desenvolupar tota la meva feina més 

creativa. De fet per a mi l’escultura és una necessitat espiritual per 

viure”. Aquest ha estat el capteniment de l’artista, de l’autora 

d’aquest referent escultòric. Li agraïm de cor el seu treball, la seva 

interpretació del beat Francesc Castelló que, ben aviat, esdevindrà 

figura familiar de la quotidianitat a l’IQS, a redós de les tres paraules 

que es repeteixen en la façana del nou edifici i que caracteritzen la 

nostra institució: “Persona, Ciència i Empresa”. Paraules que tenien 

una especial significació en la vida del beat, endut per l’amor de Déu 

per servir i estimar els altres. Bon referent per nosaltres i pels qui ens 

seguiran i es sentiran qüestionats per la seva vida. 

 Moltes gràcies! 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


