
19 febrer 2017
11In memoriam

Josep M. Feliu
Jesuïta i company de Federico Sopeña

Feia pocs mesos que Federico So-
peña havia aconseguit la nacionalitat 
índia, un dels seus somnis. En Fede, 
com l’anomenàvem els amics, havia 
nascut a Barcelona l’any 1926 i amb 
només quinze anys va entrar a la Com-
panyia de Jesús. L’any 1949 va arribar 
a l’Índia, on ha viscut des d’aleshores, 
compromès amb els pobres i exclosos, 
impulsant projectes socials, educatius 

Federico Sopeña, compromès 
amb els pobres de l’Índia

F. Diego Espuny
Pedagog

Cristóbal Suñé i Aguiló (1928-2017), 
home bo i feliç, un mossèn Tronxo 
d’encaixada forta i veu imponent. 
Predicador d’oberts horitzons i accep-
tació de la creu per accedir a la Vida; 
amb el somriure a la cara, la proximitat 
respectuosa i la veritat per davant. 
D’inoblidable magisteri dels detalls, 
autoritat moral, profeta de cada dia. 
Sempre amable i rialler amb propers i 
llunyans, per animar tots a esdevenir 
lliures, cristians i/o ciutadans de profit, 
capaços de gaudir, sense l’escriptura o 
amb la prosa o amb el vers, que de tot 
hi ha a la vida. Però no sense la música 
i el cant. Prevere de cafè i barra de bar, 
alegria i senzill lideratge sense ser-
mons doctrinaris ni patrimonis ni eines 
tecnològiques. Escoltant i deixant-se 
guiar per l’alè del l’Esperit que viu en 
l’Església.

Mn. Cristóbal, fill de Batea, visqué 
un seminari de postguerra i l’època de 
la transició amb altres sacerdots rurals 
valents com Redorat d’Ascó i Sáez de 

i sanitaris, treballant a favor dels drets 
humans. 

El 25 de gener va morir a Bombai. 
Feia dies que es trobava malament i el 
seu estat havia empitjorat. Va afrontar 
els últims moments amb lucidesa. La 
parròquia de la Sagrada Família, al 
costat de la nostra casa de Vinayalaya, 
on havia viscut els darrers anys, va 
acollir el funeral. Estava literalment 
plena a vessar, de tanta gent que volia 
dir adeu a un home que havia arribat a 
tants cors i els havia tocat i transformat 

profundament. 
Com ho havia aconseguit? El secret 

d’en Fede és el mateix que el del triomf 
del fuster de Natzaret. No tenia més 
identitat que Crist, que és el centre 
de la vida de tot jesuïta. I així, la seva 
identitat estava fora de si mateix. «Surt 
fora de tu mateix!» I en Fede va marxar 
d’Espanya per entrar a l’Índia. Es va 
allunyar de tota possibilitat d’un futur 
brillant i ric al món, per convertir-se en 
font de llum i riquesa com a pobre je-
suïta. La seva gran riquesa va ser trobar 

el camí cap al cor dels pobres i fer-se 
un d’ells. I aquest obrir-se als pobres i 
identificar-se amb ells és el que el va 
fer «religiós» en el millor sentit de la 
paraula. Aquest va ser exactament el 
secret del magnetisme d’en Fede. 

L’Evangeli del dia del seu funeral no 
podia ser altre que el de les Benauran-
ces. Imagino si Jesús no pensaria en en 
Fede o en altres quan les va pronunciar 
per primera vegada. Benaurats els po-
bres: el seu estil de vida, donar-ho tot, 
coses, temps, disponibilitat d’obrir-se 
a qualsevol i a qualsevol hora. Benau-
rats els qui ploren: quantes llàgrimes 
no s’hauran eixugat escoltant-lo? Els 
senzills: havíeu vist en Fede enfadat 
alguna vegada? Sempre amable, fins 
al límit de l’impossible. Els qui tenen 
fam i set de justícia: la gran set d’en 
Fede, la justícia. El nostre company 
jesuïta Tony Dias l’anomena «l’amable 
revolucionari». Les seves conviccions 
fortes, els seus plans arriscats, però 
mai una confrontació violenta. 

Benaurats els compassius: dels seus 
llavis mai no en sortia una condemna, 
animant sempre... Els nets de cor: no 
hi havia en ell lloc per a l’ambició, per 
a la vanaglòria. Diria que ni tan sols 
tenia certeses religioses, talment que a 
la seva fe li quedava sempre un marge 
de dubte, que la foscor és el segell de 
la fe veritable. Els qui s’esforcen per la 
pau: la seva passió per la trobada en el 
diàleg, fins i tot en el més difícil. Sant 
Pau escollia exemples extrems: no hi 
ha jueu ni grec. Fede deia que no hi 
ha cristians ni hindús ni musulmans, 
ni tan sols ateus. Tots són fills de Déu. 

La vuitena benaurança és potser 
l’única que no encaixa amb en Fede, 
que mai no va ser perseguit. Qui seria 
capaç de fer-ho? És cert que aquí i allà 
hi va haver malentesos amb els parti-
daris de la llei a ultrança, tal vegada 
que en Fede de vegades els semblava 
fora de la llei. No era així, sinó que 
estava per sobre de la llei, com la Bíblia 
ens recorda que no hi ha llei per als 
qui estimen. 

Mossèn Suñé, trobarem 
a faltar el teu somriure

D’esquerra a dreta Andreu Martínez, Albert Queral, Teresina Suñé, Cristobal Suñé, 
Rosa Vinyals, Lledó Barberà i Gregori Mestre, el 1991, claustre de l’escola de músi-
ca de Joventut Unides.

Miravet. Als meridionals santuaris del 
franquisme, el Suñé de Batea era insub-
mís amb l’embassament de l’Ebre i les 
centrals nuclears. Oposant-se i protes-
tant quan cal, lluitant amb fets contra 
la resignació. Amb l’ordenat desordre 
i la prodigiosa memòria, servidor dels 
més petits. Des de famílies d’obrers 
vinguts de lluny, als de primera comu-
nió, joves nuvis, matrimonis per batejar 
els fills o per acompanyar l’enterrant; 
quan va arribar a la Sénia, a principis 
dels setanta, va passar casa per casa per 
presentar-se i oferir-se, a disposar d’ell. 
Una visita inoblidable.

Mossèn Suñé ha ensenyat a xalar 
utilitzant el millor de cadascú; exemple 
de discreció, d’humor, de compliment i 
respecte a les normes però sense dubtar 
la transgressió quan la gravetat i la 
consciència li ho havien exigit. Compar-
tint des del respecte amb el comunista 
i el terratinent, amb eficàcia i justícia 
per a benefici de la majoria. L’estreta 
i empinada carretera al santuari de 
Pallerols o l’orgue de la Sénia en són 
testimonis fefaents.

Mossèn Cristóbal Suñé va escollir 

la vida, material i espiritual. La bota 
de vi de Batea i l’exquisit respecte a 
xiquetes i xiquets; el pelegrinatge com 
a metàfora de vida. Desenes de de pere-
grinacions a Roma o a Montserrat eren 
una altra forma d’anunciar la bona 
nova de Jesús de Natzaret a les riberes 
de l’Ebre. Sense més publicitat que la 
proximitat, ha convidat tres generaci-
ons a viure com el Mestre, perdonant i 
dient humilment i clarament la veritat.

El grandiós temple de Batea, el 

darrer dia de gener del 2017, sobreïx 
amb els qui han pujat a la Terra Alta 
per acomiadar el fill del poble, el rec-
tor de Benifallet, del Baix Ebre i de 
la Sénia durant gairebé trenta anys 
(1972-2003). L’homenatge de l’enti-
tat seva, Joventuts Unides; quaranta 
capellans; de l’abadia de Montserrat, 
el monjo Andreu Martínez de la seva 
escola, el bisbe i centenars d’amics 
entonen plegats Trobarem a faltar el 
teu somriure.


