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Joan Suñol, contemplatiu en l’acció
En l’activitat pastoral
ha promogut la
catequesi, el servei
als més pobres
i la iniciació en
l’experiència
interior de la
pregària

El 29 d’octubre el P. Joan Suñol es va acomiadar dels feligresos de la
parròquia de Sant Ignasi de Loiola de Lleida.

El «Padre Juan»
Natàlia Méndez
Directora de la Fundació
Arrels-Sant Ignasi
En Joan Suñol era el Padre, el
Padre Juan. També va ser dels fundadors d’Arrels-Sant Ignasi. També
n’era el president. Però sobretot,
era el Padre. Quan els usuaris,
persones sense llar, persones amb
problemes d’addicció, gent exclosa
i vulnerable en parlen, parlen del
Padre. Ell els ajudava, els escoltava, els abraçava, i de tant en tant,
algun rebia una colleja…
En Joan s’anomenava a ell mateix «president de la base». Així
unia les dues dimensions de ser al
costat dels més pobres: la presència pública i la incidència política
d’una banda; la presència personal
profunda i la creativitat en l’acompanyament de l’altra. I en els dos
mons, la importància de «salvar la
proposición del prójimo», de veure
sempre la possibilitat, de confiar
sempre en el misteri en l’altre.
En Joan inventant-se un taller
de recuperació per començar a
motivar-se i voler deixar la droga.
En Joan al cine amb una colla de
persones sense llar a veure una
pel·lícula d’acció. En Joan dormint
en un dels pisos d’acollida. En Joan
trucant, insistint i portant una persona al metge. En Joan abraçant
una persona en recaiguda. Estimant des del concret, a cadascú,
allà on ell era.
Tot plegat, combinat amb una

Va inspirar, en tots
els qui formem
Arrels-Sant Ignasi,
una manera de
mirar, d’estar
al costat de l’altre
en l’equilibri
entre tendresa i
fermesa
«fidelitat conflictiva», treballant
amb les administracions i optant
pel treball en xarxa, sempre a
favor dels usuaris. No confonia
mitjans i objectius i sabia, allà on
era, buscar solucions més enllà de
les crítiques. Hi havia obstacles
que tossudament sortejava sense
rendir-se mai.
Va inspirar, en tots els qui formem Arrels-Sant Ignasi, una manera de mirar, d’estar al costat de
l’altre en l’equilibri entre tendresa
i fermesa, conscients que cadascú
és únic... i, creativament, insistint
com calia que els recursos s’adaptessin a les persones. I això va fer
que l’entitat creixés i necessités
estructura... però estructura amb
ànima, creativa, atenta a la realitat, disposada a canviar per respondre més i millor a l’altre.
En Joan Suñol era el Padre, el
Padre Juan. I l’enyorem.

Josep Rambla, s.j.
Recordem i agraïm de la vida de
Joan Suñol, les seves qualitats d’iniciativa, de solidaritat, de sensibilitat pels
més pobres, de bellesa, de capacitat
d’acollida i de simpatia, de senzillesa
i de proximitat. Lleida ha estat el lloc
on més de temps, i en els anys de la
seva maduresa, ha esmerçat el seu zel
apostòlic, ha desenvolupat col·laboració i amistat amb els preveres i laics
al servei d’aquesta estimada diòcesi i
també ha viscut la seva entrega solidària als més desvalguts.
Jesucrist era el seu centre vital.
De petit, a la família, ja va assimilar
aquells trets fonamentals de l’estil de
Jesús: senzillesa, solidaritat, mirada
positiva i alegre a la vida i a les persones, juntament amb una sensibilitat
artística i poètica que es manifestà en
la seva afició al teatre. D’adolescent,
a l’escoltisme, als caputxins de Sarrià,

s’anava revelant l’amor a la natura
i a la muntanya, la creativitat i la
capacitat de lideratge. Hi va rebre
un bon impacte franciscà que l’ha
acompanyat tota la vida. A l’Escola
d’Hostafranchs (Ateneu Montserrat)
va iniciar el contacte amb els jesuïtes,
el testimoni i acompanyament dels
quals el van portar a decidir-se per
entrar en la Companyia de Jesús. En
el noviciat de Barcelona, Jesucrist va
anar endinsant-se més i més a fons en
el cor i en la vida del Joan: conèixer
Jesús, estimar-lo, seguir-lo en la vida
i en la manera de relacionar-se amb
els altres, comprometre’s en el servei
a tothom.
Dues coses va assimilar de manera
molt particular de l’escola d’Ignasi
de Loiola: la unió inseparable de
contemplació i acció, i la plena disponibilitat per la missió, pel servei, dins
d’un cos, la Companyia de Jesús. La
dimensió contemplativa el va acompanyar sempre, però la mobilitat de
l’acció sempre hi estava associada. En
l’activitat pastoral ha promogut la
catequesi, el servei als més pobres i la
iniciació en l’experiència interior de la
pregària, en una reeixida síntesi entre
fidelitat a Déu i fidelitat al món, fe i
vida, oració i acció. I sempre ha estat
disposat a anar on les exigències d’un
nou servei el reclamaven.
Amb el Joan s’han fet més entenedores les dues sentències de la tradició
ignasiana: ser contemplatiu en l’acció
i cercar i trobar Déu en totes les coses.
(Extret de l’homilia en el funeral de
Joan Suñol, a la catedral de Lleida
el 19 de novembre)
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