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RECORDANT L’ÀLEX ROCA
El passat 31de maig moria l’Àlex Roca, persona ben coneguda i apreciada
per molta gent de Manlleu, nomenat fill adoptiu de la ciutat perquè ell era
nascut a Ripoll, però gran part de la seva vida l’havia viscuda aquí.
Va tenir una forta relació amb la nostra parròquia de Santa Maria, sobretot
en la cura del nostre arxiu parroquial: posant-hi ordre, repassant-ne pàgines,
llibres i documents.
També l’Àlex ha tingut part molt important en la redacció del Full de les parròquies de Manlleu. Hi ha escrit més de 120
articles, la majoria d’ells amb un caràcter
històric, resseguint capelles i esglésies de
la comarca i del Ripollès i també fets i persones relacionades amb Manlleu o amb les
nostres parròquies.

Portada del número 4335 (31/01/2016)
de Parròquies de Manlleu.

També, de tant en tant, feia algun article de temàtica diferent, més de reflexió
i dibuixant actituds cristianes de la vida.
N’he retrobat un, en el número 4335, que
té per títol “Exemples alliçonadors” on fa
un comentari-resum de les Admonicions

de Sant Francesc d’Assís tretes d’un franciscà caputxí parlant de la paciència, de la pau i de la humilitat. Els que escrivim, quan algun text o alguna
idea la traiem d’un altre lloc és perquè ens agrada. I en aquest article cita
algunes frases del llibre que dibuixen la manera de ser de l’Àlex:
La paciència: ell apunta en el seu article, “el pacífic és la persona que
estima la pau, la que pacifica; és la persona de naturalesa assossegada,
tranqui-la, pacient... és la persona que es mostra pacífica, humil i comprensiva amb els altres.”
La humilitat: “el servent de Déu és aquell que es mostra content i humil
fent la seva feina.”
I després fa el seu comentari: “Quantes coses haurien canviat en els
temps viscuts i quantes canviarien en els que estem vivint, que no han estat i
no són pas un model de convivència i servitud.”
Així he conegut l’Àlex com a
persona i com a home de fe.
També l’Àlex va ser representant de la parròquia en els moments de la fundació del Patronat
de l’Hospital Sant Jaume, del que
també en formarien part la Residència Aura i, de creació més
tardana, el Centre de Dia. Aquest
treball l’ha fet fins fa ben poc i,
evidentment, formava part dels
Amics de l’Hospital, un col·lectiu
que abans de la pandèmia tenia
un paper important en l’animació
de les activitats dels residents.
Llibret escrit per Àlex Roca amb motiu del centenari de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu (2013).

També ha estat l’ànima del
butlletí “El Far de Puig-agut”,

com també del petit museu del capdavall
de l’església de Santa Maria, vetllant pel record del bisbe manlleuenc Francesc Aguilar, bisbe de Sogorb, on s’hi conserven alguns dels seus objectes personals.
I no voldria acabar sense parlar del seu
estret lligam amb la poesia i el personatge
de Mossèn Cinto Verdaguer. N’era un enamorat i devia haver llegit i rellegit les seves
obres i les que parlaven sobre ell. Mossèn
Cinto Verdaguer havia sigut també home de
muntanya, de trepitjar els seus cims dels PiPortada de El Far de Puig-agut, núrineus, i l’Àlex també havia volgut seguir
mero 103 (2014).
les seves petjades essent un bon excursionista i amant de les muntanyes d’aquí i de més lluny.
En el número 4548 del Full diu que en aquest temps de pandèmia va voler
tornar endinsar-se en la seva obra amb la intenció de buscar les obres menys
conegudes, les més primerenques i les més tardanes i cita un altre fragment
que reflecteix amb més detall les darreries del poeta. Diu així:
Qui pogués esqueixar tota la vida
i escriure-la millor,
com al deixar la carta corregida
s’esqueixa el borrador!
Tota de nou qui la pogués escriure!
Senyor, Vós ho fareu:
per qui us estima és com tornar a viure,
viure per Vós, mon Déu.
L’Àlex ha deixat el llibre de la seva vida ben escrit amb multitud de pàgines: de serveis fets, de fe i d’actituds cristianes, aquesta és la seva gran obra.
En nom de la parròquia, GRÀCIES!

Joan Serrabassa

SANTA MARIA

SANT PAU

MISSES
Dilluns 27, a les 9: ànimes. Dimarts 28, a les 9. Dimecres 29,
a les 9. Dijous 30, a les 9. Divendres 1, a les 9. Dissabte 2, a les
20. Diumenge 3, a les 12: Maria
Molas Costa.

MISSES
Dilluns 27, a les 19. Dimarts 28,
a les 19 . Dimecres 29, a les 19.
Dijous 30, a les 19. Divendres 1, a
les 19. Dissabte 2, a les 18: Maria
Fabregó Casacuberta. Diumenge
3, a les 10: Consol Crespi.

VIDA CREIXENT
Reunió el dimarts dia 28, a les 4
de la tarda.
PREGÀRIA DE VESPRES
Recordem que a més de la missa
de cada dia a les 9 hi ha a les 8 del
vespre la pregària de Vespres, llegim les lectures de la missa del dia
i els qui volen poden rebre l’Eucaristia.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 2, a les 19. Diumenge 3,
a les 11: Llorenç i Maria i fills.

BAPTISMES
Max i Mia Areñas Zasadzinski, fills
de Manel i Dagmara Agnieszka.
EXÈQUIES
Montserrat Serrat Collell (99 anys)
C/ Núria, 88.
HORARIS DE
DESPATX PARROQUIAL
Sant Pau:
Els dimecres de 17,30 a 18,30
i els dissabtes de 12 a 1.
Santa Maria:
Els dilluns de 12 a 1
i els divendres de les 18,30 a les
19,30.
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