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A trenc d’alba del dia de Santa Llú-
cia del 2016 va morir el jesuïta Agustí 
Vall i Fortuny. Nascut l’any 1931 va 
entrar a la Companyia de Jesús com 
a novici l’any 1950 i va ser ordenat 
sacerdot el 1962. A més de Filosofia 
i Teologia, el pare Vall va estudiar 
Pedagogia i Humanitats i durant di-
versos anys va treballar al col·legi dels 
Jesuïtes de Casp (Barcelona), on va ser 
responsable de la biblioteca i ensenyà 
llatí, geografia i religió. Col·laborava 
també en les activitats musicals i en 
la direcció del cor, ja que era un gran 
aficionat a la música, especialment la 
clàssica.

A finals de la dècada dels anys se-
tanta i principis dels 80, Agustí Vall va 
manifestar d’una manera contundent 
el compromís amb els moviments 
pacifistes i democràtics en general i 
acompanyava sovint Lluís M. Xirinachs 
en les seves vagues de fam. En va pro-
tagonitzar dues ell també, la qual cosa 
el va portar a ser una figura molt cone-
guda a Catalunya ja que els mitjans 
de comunicació se n’ocupaven sovint.

El seu amor a Catalunya era d’una 
solidesa indestructible, però també 
ho era la seva vocació de missioner 
i de corremon. Després de diverses 
estades a Centreeuropa, durant la dè-
cada dels 80 va marxar a l’Índia per un 
llarg període, i més endavant va anar 
al Brasil, a Fortaleza concretament, 
on també va passar-hi diversos anys. 
Allà, el pare Agostinho va ser rector 
d’una parròquia de més de 300.000 
habitants.

Va tornar l’any 1996 per problemes 
de salut i va passar els últims anys a 
la infermeria del Centre Borja de Sant 
Cugat. Tal com es va destacar el dia de 
la cerimònia religiosa del comiat, va 
ser un home «a la recerca constant de 
respostes coherents als reptes de cada 
moment».

Catalunya Cristiana ha tingut accés 
a bona part de la correspondència que 
va mantenir amb la seva família i altres 
documents personals, de la qual n’ex-
traiem uns fragments que parlen per 
ells mateixos de la seva extraordinària 
personalitat, del seu compromís amb 
Déu i els més desfavorits, i de la seva 
inequívoca posició en la defensa dels 
drets dels ciutadans, individualment 
i col·lectiva.

CARTA DES DE L’ÍNDIA 
(sense data)

Ja sóc a l’Índia. A l’aeroport de 
Bombai m’esperaven Frederic Sopeña 
i en Jordi Ribas. He visitat algunes 
famílies del barri i aleshores m’ado-
no que, malgrat tot, el «clero» som 
uns privilegiats. Si nosaltres dormim 
a terra, ells també, però nosaltres 
disposem d’uns quants metres qua-
drats per a cadascun i hi ha moltes 
famílies que han de viure en una 
casa-cabana d’una sola cambra de 
9 metres quadrats. Nosaltres tenim 
ventiladors, ells no. Nosaltres anem a 

In memoriam

Agustí Vall i Fortuny, sacerdot jesuïta

buscar l’aigua a pocs metres, mentre 
que algunes famílies necessiten ca-
minar prop de mil metres per camins 
inexistents.

CARTES DES DEL BRASIL
Fortaleza, 18 de març del 1988

He visitat alguns indrets on hi havia 
hagut les famoses «reduccions» dels 
jesuïtes: autèntiques ciutats-repúbli-
ques creades per tal de defensar els 
indis de l’ambició dels espanyols i 
portuguesos, que els segrestaven i els 
feien esclaus. En aquestes «reducci-
ons» els indis van aprendre a construir 
cases, esglésies de pedra, a conrear 
la terra, a forjar el ferro… a cantar, 
també.  Els seus cors i corals cantaven 
millor que els àngels, i interpretaven 
misses i motets de l’estil de Pergolesi 
i Vivaldi… Ja sabeu com va acabar 
aquella experiència única: els exèrcits 
espanyol i portuguès van massacrar 
indis i jesuïtes, van enderrocar cases 
i esglésies.

Fortaleza, 14 de juliol del 1994

Reunions i més reunions amb els 
polítics, el govern, l’alcaldia, els cons-
tructors per tal de trobar una solució 
que no perjudiqui el poble, desnodrit 
i que no té on malviure. És difícil im-
pedir els «despejos», acció de foragitar 
la gent de les ocupacions amb bruta-
litat i violència per part de la policia, 
sempre al servei dels latifundiaris i 
poderosos. Amb el pare Felip, també 

de Barcelona i de 78 anys, treballem de 
ferm en aquests problemes que aquí 
anomenen problemes de la pastoral de 
la terra i del sòl urbà. La pastoral de 
la parròquia procuro que no sigui una 
pastoral de «conservació», sinó més 
aviat de transformació de la societat a 
partir dels més pobres, a partir de les 
seves necessitats més primàries i de la 
seva forma de ser i de fer.

ACTIVISTA, DEFENSOR DELS 
DRETS HUMANS

Comunicat a l’opinió pública
Col·legi Sagrat Cor, carrer Casp, Bar-
celona, 14 d’abril del 1976

Ja fa dos mesos que foren detinguts 
i empresonats set joves objectors de 
consciència. A Vitòria, els primers dies 
de març, quatre obrers van morir vio-
lentament sota les bales de la policia. 
Ja han passat 40 dies i encara no s’ha 
aclarit res. Encara avui se segueix ne-
gant sistemàticament a tot un poble 
l’exercici dels drets més fonamentals. 
Davant d’aquestes actuacions de vio-
lència, de repressió i d’injustícia, he de-
cidit començar el dijous sant, 15 d’abril, 
una vaga indefinida de fam, per tal 
de demanar a les autoritats, d’una 
manera pacífica però compromesa, 
dues coses concretes: la llibertat per 
Ricard Gamundi i els altres objectors 
de consciència detinguts el dia 8 de 
febrer a Barcelona i una investigació 
seriosa, completa i no manipulada dels 
fets de Vitòria.

Relació epistolar amb Manuel 
Fraga Iribarne, ministre de Go-
vernació Fragment de la carta del 
pare Agustí Vall al ministre, des del 
Col·legi de Casp
Barcelona, 8 de juny del 1976

Las peticiones de amnistía que sur-
gen de todos los rincones de España 
son ignoradas por el Gobierno. No 
solo no dejan en libertad a los presos 
políticos sino que siguen encarcelando 
a más por motivos puramente políticos 
y de conciencia. Al pueblo de España 
se le debe todavía una clarificación 
completa y pública de los hechos de 
Vitoria. Quiero manifestarle mi más 
enérgica protesta por el aumento de 
malos tratos y torturas en las comisarí-
as y prisiones de España; yo mismo he 
visto las huellas dejadas por torturas 
bestiales.

Resposta del ministre (fragment)
14 de juny del 1976
Rvdo. Padre
Mi vieja lealtad a la Compañía de 
Jesús me impide pasar su carta al Fis-
cal, que es el único trato que merece 
tan lamentable epístola.

Carta adreçada a tots els bisbes i 
abats de Catalunya 
Fragment
25 de desembre del 1976, Nadal

El passat mes de juny vaig recórrer 
les diòcesis de Catalunya per parlar 
amb els bisbes de la nostra terra. Us 
vaig demanar que denunciéssiu de 
forma concreta, clara i entenedora pel 
poble les repressions, tortures, morts 
i arbitrarietats que comet el Govern 
espanyol. Us vaig dir també que els 
bisbes de l’Església a Espanya han es-
tat i estan massa lligats als poderosos, 
i que constituïu un escàndol per al 
poble, que no pot entendre com els  
que  s’anomenen successors de Jesús 
viuen com rics entre rics. Em dol fins 
al fons del meu ésser que l’Església no 
mostri al món el veritable rostre de 
Jesús. Us demano que sigui convocada 
una Assemblea de Cristians on tots hi 
puguem ser representats, i ho faig ar-
riscant part del meu benestar i la meva 
salut. Avui, dia de Nadal, començo un 
dejuni —vaga de fam— per recolzar 
la meva petició.

CENTRE BORJA, SANT CUGAT
25 de desembre del 1995

(Nadala als seus germans i nebots)

Els dies es fan curts, les ombres de 
la nit semblen guanyar la batalla; la 
neu i el gel dominen els cims de les 
muntanyes i amenacen envair les valls; 
els arbres, sense fulles, amb els seus 
mil braços nus elevats al cel, semblen 
definitivament morts; però de sobte, 
una llum brilla enmig de la fosca; 
els cors comencen a escalfar-se, la 
vida venç la mort: un acaba de néixer 
avui per nosaltres. És Jesús i, amb Ell, 
l’alegria, l’amor i la pau envaeixen la 
terra i comencen a formar part de la 
nostra vida.


