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MOSSÈN ANTON BRU i BORRÀS
Vida i obra: PINZELLADES
JUSTIFICACIÓ
Segur que cap lector “d’Aigua Viva”,
s’haurà estranyat de que aquest número
estigui centrat en la persona que ha
estat durant 50 anys el Sr. Rector de la
nostra parròquia. És de justícia parlar
del mossèn en la seva publicació, car si
és ben cert que l’Aigua Viva ha arribat al
n. 97 per l’esforç de tot un equip, no hi
ha dubte que ell ha estat l’ànima, com
ho va ser en altres temps la publicació
d’un full parroquial, de la revista IMPULS
i de la revista parlada....
El número que teniu a les mans és un
record-homenatge a Mn. Anton Bru
Borràs. D’aquest record volem que en
gaudeixin no sols els Arbequins, i els
Belianencs, dels que en fou rector durant
9 anys, sinó també la resta de pobles que,
com a Rector Emèrit d’Arbeca, ha servit,
junt amb la Rosa M., Laica amb Missió
Pastoral i un servidor, el Rector. I també
pensem en tots els altres pobles que
formen l’Arxiprestat ”Urgell-Garrigues”
del que el Mossèn en fou un autèntic
pal de paller. Per tots ells fem aquesta
“separata”.

Mn. Anton Bru. Foto: Arxiu Parroquial

Veureu que és una publicació senzilla,
i que sols fa unes breus pinzellades del
que ha estat Mn. Anton. El motiu està en
que aquesta publicació és un avançament
de tot el que vol ser l’Homenatge a Mn.
Anton, que farem els dies 2 i 3 de maig
i una Miscel·lània en la que ja estem
treballant i que ens agradaria fos força
exhaustiva per la qual cosa anem a poc a
poc, però sense parar.

dient: no oblidem que tot el que va dir
i va fer el Mossèn ho féu des de la seva
fidelitat a Jesús i el seu Evangeli; des del
seu profund amor a l’Església de Jesús i
sobretot per servir-nos a nosaltres.
Ell que tenia un caràcter fort i crític,
també era, prou humil i senzill per
reconèixer els seus errors. Tenir els seus
records en un paper, de poc ens servirà,
cal deixar-los entrar al nostre cor.

Deixeu-me acabar com qui té el goig i el
temor de ser el successor de Mn. Anton,

Manel Borges Anguera

1

Biografia:

Estant a Reus:
25/03/1960 Vice-Consiliari A.C. Inter
parroquial

MOSSÈN ANTON BRU BORRÀS
10/07/1929 Naixement
15/07/1929

26/10/1961

Confessor extraordinari 		
de les Monges de 			
La Consolació de Reus

11/03/1965

Rector d’Arbeca. En pren 		
posició el 23 d’abril

Baptisme

Octubre 1941 Entre al Seminari
de Tarragona
Octubre 1949

Va a l’ Universitat 		
Pontifícia de Comillas

12/07/1953

És ordenat de Diaca
a Comillas

11/07/ 1954

Ordenat de Prevere
a Comillas

Febrer 1955

Vicari de Ulldemolins
(3 mesos)

Estiu 1955

Encarregat de Sant Pere
Apòstol Tarragona

Tardo 1955

Encarregat d’Arbolí
i Ciurana

29/10/1955

Vicari de Sant Pere de
Reus

Estant a Arbeca
Del 08/ 10/1971 al 30/06 del 1974
Vicari Episcopal
12/06/1971

Membre del Consell de 		
Presbiteri

11/04/1986

Membre del Consell 			
Diocesà de Pastoral

Del 21/05/1985 al 08/03/1994
Arxiprest d’Urgell Garrigues
00/12/1992

Rector de Belianes

05/12/2000

Membre del Consell
de Presbiteri

25/06/2008

Rector Emèrit d’Arbeca
i Belianes

Ordenació. Foto: Arxiu Parroquial
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Records:

De Mossèn Anton en puc dir el següent:
El meu primer contacte amb ell el vaig
tenir arrel d’un problema intereclesial
que va sorgir ja fa anys, i que violentà
la gent d’un poble de les Garrigues.
Ell va intervenir-hi amb habilitat i mà
esquerra. Una qualitat seva va ser,
doncs, d’actuar amb intel·ligència i
amb esperit pacificador.
Disculpeu-me que personalitzi: A mi
l’impacte del Concili Vaticà II, em va
marcar positivament. Encara ara en
visc. En algun debat escadusser en què es
posava a debat un tema eclesial o de fe i en
el que ell es posicionava en la línea d’aquell
Concili, dirigint-se a la meva persona, deia:
pregunteu-li a aquell (jo), si pensa diferent.
I és que els dos ens sentíem hereus de Joan
XXIII i de Pau VI i de l’aggiornamento de

Festa del Sagrat Cor. Foto: Arxiu Parroquial
l’Església. Era sensible a la reforma litúrgica,
a la Pastoral de conjunt, a l’ecumenisme...
Fidel als principis i obert al món.
Un cristià de l’Arxiprestat.
Josep Bochaca Romaguera

A mi mossèn Anton em va canviar la
vida i li estic molt agraït. Ho dic així
de clar, perquè així és com ho visc i
així és com ho sento. Som molts els qui
mossèn va influir d’una manera decisiva
en la seva vida, com a mossèn, com
a músic o simplement com a persona
entusiasta i amb fortes conviccions
ètiques i morals. Si mossèn Anton no
hagués vingut a Arbeca i no hagués
tingut la dèria de la música, avui jo no
seria qui sóc. D’alguna manera estic en
deute amb ell ja que la seva intenció era la
continuïtat, i no se’n va sortir, ni amb mi ni
amb els altres que ell va ensenyar. Li devem
almenys, doncs, un reconeixement. Va ser un
home amb empenta i energia, d’aquells que
deixen petjada. Serveixi de mostra la seva

Amb els infants. Foto: Arxiu Parroquial
sardana “Arbeca Nostra”, veritable himne
del poble, ple de fe en la seva gent: “l’amor
un dia retornarà!”.
Gràcies Mossèn!!
Jaume Safont (cal Ferruel)
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Sentit de Pertinença
Des de sempre la meva família ha estat
lligada a l’església. No tan sols com a
cristians practicants, sino també com
a membres del voluntariat parroquial,
del que mossèn Anton, n’estava tant
orgullós. Tots a casa hem fet una cosa o
altra, de lectores, de monitora de cants,
de sagristà... a tots ens va ensenyar a
fer-ho mossèn. A mi, quan als 10 anys, va
demanar als meus pares si em deixaven
fer de lectora i anava a assajar les
lectures els divendres, quan arribava de
l’escola, fins que no sortia bé no parava;
a la meva mare, quan li va demanar que

fes de monitora de cants i li gravava
les cançons en cintes de casset per que
les assagés a casa, tantes vegades com
fes falta; i al meu pare, que sempre
estava a punt quan necessitava arreglar
alguna cosa de l’església. Ell també va
saber correspondre i va estar al nostre
costat en els moments més durs per
nosaltres: la malaltia del meu pare. La
seva companyia no ens va faltar mai, ni
tampoc la seva pregària al sant Crist,
del que sabia que el meu pare n’és molt
devot. Sempre li estarem agraïts.

Són molts els records que se’ns fan
evidents de Mossèn Anton i més ara,
quan ens ha deixat. Són molts i molta és
l’estimació envers ell. Va ser una persona
molt potent interiorment i una presència
molt valorada pel seu carisma i per la
força que transmetia.
Entre tants records se’m fa difícil triarne algun i prioritzar-lo per damunt de
tants altres igualment sentits, però em
centraré en el de compartir taula, la taula
terrenal i l’espiritual, perquè va ser un fet
significatiu tant en el començament com
al final de la seva estada entre nosaltres.
Tant bon punt va arribar Mossèn Anton
a Arbeca, les famílies ens disputàvem
la seva presència en els àpats familiars
i era una festa veure’l a taula fent
la benedicció dels aliments i després
compartint-los. Xerràvem de moltes
coses i ell comentava amb molt seny
i cura els temes que anaven sortint.
Compartir la taula terrenal amb ell era
del tot adient perquè també compartíem
la taula espiritual, l’Eucaristia, amb el pa
i el vi que li consagrava. Ens sentíem amb
sintonia plena.

Malauradament, al cap d’un temps, va
haver de renunciar als àpats familiars
perquè les famílies ens excedíem. Fet
que li va significar un problema de salut
i va haver de renunciar-hi. Sortosament,
si vàrem poder seguir compartint amb
ell la taula espiritual, l’Eucaristia i les
seves explèndides homilies.
Però, vet aquí que en els darrers temps,
vàrem poder recuperar amb ell els
àpats familiars. Eren ja més tranquils
alimentàriament per raons de salut,
però potser més intensos i sentits. El seu
post era més d’escolta i mostrava una
tendresa i proximitat com mai. Els temes
eren més d’interioritat i Mossèn Anton
manifestava el millor d’ell mateix. Això
ens va permetre parlar amb el cor i des
del cor i aquest ha estat per a mi el seu
darrer regal.
Gràcies, Mossèn Anton, per la seva vida
plena de vida.

Compartir el pa i el vi

Pilar Elies i família

M. Carme Sans Moyà
Arbeca, març de 2015
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Aigua Viva

l’AIGUA VIVA, però per a Mn. Anton tenia
un valor especial: “Aigua Viva, aigua que
brolla, aigua que no s’estanca…” (Vegeu
l’Editorial del núm. 1).
Sempre era ell qui hi donava el darrer
cop d’ull i rebia amb joia la primera
mostra que sortia de la impremta. Era
rigurós en la correcció i agraït en les
col·laboracions.
Fins el núm. 95 va poder acompanyar
aquesta publicació que ha desvetllat i ha
ajudat a crear sinèrgies entre la nostra
comunitat.
Esperàvem poder arribar al núm. 100.
El darrer dissabte, abans de traspassar,
va somriure dolçament quan li vam dir:
“Mossèn, pari fort que ja arribem al
núm. 100”.
Desitgem que des del cel segueixi vetllant
per continuar aquesta obra.
Gràcies Mn. Anton, per ajudar-nos a
cercar la bondat i el bé als arbequins
d’aqui i de fora per mitjà d’Aigua Viva.

Si creiem que viure és projectar-se i que
aquesta projecció porta il·lusió, podem
afirmar que AIGUA VIVA va ser un projecte
que va generar gran il·lusió i que l’ha
mantiguda en els seus 24 anys de vida.
Parlar d’AIGUA VIVA és parlar de Mn. Anton.
Un jove Mossèn que va arribar a Arbeca
amb una força espiritual i un coratge que
va esdevenir un rebombori pel poble i la
gent.
Format a la Universitat de Comillas, tenia
un do especial per la pluma i sabia de
l’importància dels mitjans de comunicació
per arribar a oïdes properes i llunyanes.
Va ser a través del voluntariat de la
Parròquia que va reunir un petit equip i es
va posar fil a l’agulla per donar vida a una
humil revista que volia ser altaveu de la
Comunitat i testimoni del Concili Vaticà II.
El petit equip el formaren el Mossèn, el
llavors seminarista Joan Cañas, l’Antoni Pau
i servidora. Amb un bon consens vam fer el
disseny i vam anar lligant caps a fi de que el
projecte es fes realitat.
Era l’any 1991. Amb els anys, es va ampliar
l’equip i també les pàgines i els continguts.
Tots els qui hi treballem, estimem i cuidem

M. Teresa Quintana

En la mort de Mn. Antoni Bru
Mossèn Anton, ja estàs alliberat
del dolor. I perdent ta companyia,
la ceguesa del plor ens desgarria
fins el record més feble que has deixat.

Fes-nos un contracant; el poble espera.
Tu que ja has vist l’Eterna Primavera,
dóna’ns el to ja des del teu repòs.
Sentim ta veu llisquent, neta i segura,
com allà Dalt comenta l’Escriptura,
lliure de qualsevol lligam del cos.

Tanmateix, ja tindrem la claredat,
quan aprenguem a veure’t cada dia
transfigurat tot fent-nos l’homilia
dalt de l’escala del dolor salvat.

Ramon Timoneda
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Des del Monestir de Vallbona

La Comunitat del Monestir de santa Maria de
Vallbona al no haver tingut a Mn. Anton Bru
com a capellà, no podem dir massa sobre ell.
Les vegades que ens va celebrar l’Eucaristia,
és perquè els capellans que teníem en
aquells moments, no podien fer-ho en algun
dia determinat. Un dels qui els substituïen
era Mn. Bru.
Nosaltres quan acabàvem les Laudes i
sentíem la porta de l’Església que s’obria
amb força ens dèiem: “ja arriba Mn. Bru”.
Com un llamp cap a la sagristia, amb dos
segons més ja era a l’altar.
Tot i celebrar “tirant a de presset”, podíem
copsar que estava pel que en aquell moment
celebrava, fent-nos present el misteri
pasqual de Jesucrist.
Era home que estimava la Paraula que en
les homilies la feia arribar al cor. Concret,
concís, incisiu i quan ho creia necessari
també esbroncava.
Suposem que els seus parroquians que l’han
vist viure dia rere dia poden constatar moltes
més facetes que nosaltres no sabem.

Monestir de Sta. Maria de Vallbona.
Foto: Arxiu Manel Borges

Com tot mortal amb virtuts i defectes,
servint el Senyor en el Ministeri, ara
deu fruir de la visió del Súmmum i Etern
Sacerdot.
Que des del cel intercedeixi per aquesta
Comunitat que amb encerts i desencerts
intenta seguir el Crist pel camí de la vida
monàstica.
La Comunitat del Monestir de Santa Maria
de Vallbona.

Acompanyament

Avui és un dia trist. Et toca l’ànima i et fa
mal: després d’una llarga malaltia ha mort
Mn. Anton. Cinquanta anys de viure entre
nosaltres. Era un arbequí més. Va estimar
tant aquesta terra que sempre ens deia que
volia morir a Arbeca, a la seva Abadia, a prop
del cel.
La seva mort va ser dolça i trista a la vegada.
Dolça pel seu assossec i trista per la separació.
També esperançada per la nostra convicció
cristiana.
“Si el gra de blat no mort, no fruitarà
però si s’enterra fruit abundos donarà
un fruit de vida que no morirà”
Vàrem estar al seu costat fins l’últim alè de
vida, pregant i cantant suaument la Salve que
ell va traduir al català i va musicar per poder-

la cantar al Rosari de Difunts de la Parròquia.
En acabar la Salve, va morir. La Mare de Déu
el va acompanyar al cel.
Poc a poc es va fer fosc i començà a caure
una pluja fina: eren les llàgrimes dels estels
que amaraven la terra perquè creixés la
llavor que durant tants anys havia sembrat
Mn. Anton.
De sobte, tot ens va semblar diferent. El
Mossèn ja no hi era. Recordàvem tantes
coses… havíem rigut, havíem plorat, però ell
sabia que sempre l’havíem estimat.
Els amics de veritat són com els estels.
Sempre hi són, encara que no es vegin.
Anna M. Rovira Solé
Arbeca, gener de 2015
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Canta i estima

de Montserrat. Més tard, va formar un grup
de flauta d’acompanyament a la Coral.
Mentrestant, tres o quatre monitores van
ajudar el Mossèn, a portar la Coral infantil,
que n’era el director. D’aquestes monitores en
quedaren dues: la Carme Sans i jo mateixa.
No va parar fins organitzar el cant amb
adults. La nova coral mixta s’anomenà Coral
l’Harmonia amb un total d’uns seixanta
cantaires.
El llegat musical de Mossèn Anton és l’herència
de la seva vida.
Teresa Vidal. Fragment

Tan bon punt va arribar a Arbeca Mn. Anton, va
fer palès el seu neguit per la música. Ell era
un perfeccionista en tot.
Des que es va incorporar a la Parròquia va
mirar com podia introduir la música i com
posar fil a l’agulla per treballar el cant coral.
El curs 1965-1966 organitza la Coral l’Encís
amb infants, agrupada sota l’aixopluc del
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya
(SCIC). Entre aquests infants de la Coral
van sortir tres cantaires per a l’Escolania

El pis de la Rectoria

Era a principis del 1973, no en féu dir ni el dia
ni el mes, però sí que era un dia en que acabat
i deixat a punt el pis de la rectoria, Mn. Anton
acompanyat del Josep M, l’Hortènsia, el Tonet
i un servidor entràvem al pis del que seria a
partir d’aquell moment la casa de Mn. Anton.
Els que aquell dia l’acompanyàvem, el vàrem
anar deixant. Primer jo, desprès de tres anys
de compartir, com a vicari, la responsabilitat
parroquial, l’octubre del 1975 sortia de casa
per anar de rector a les parròquies de La Riba,
Picamoixons i Vilaverd. Un any més tard,
l’octubre del 1976 el Tonet, en casar-se amb
la M. Dolors, el 1986 mor el Josep Mª i el 1992
la manca de salut de l’Hortènsia, la portà a
deixar de cuidar a Mn. Anton, cosa que va fer
al llarg de més de vint anys.
El Mn. va romandre sol, però sempre
acompanyat a curta distància per la seva
neboda M. Dolors i el pis s’anà convertint
en el seu niu, el de les seves reflexions
que inspiraven les homilies, les catequesis
d’adults, les reunions amb els capellans...
Me l’imagino al terrat contemplant la seva
estimada Arbeca i en el seu cap un bullici de
notes (do, sol, si...) que desprès ordenaria i
escriuria i de la que en sortirien cants com:
cant al puig del Corb; l’Himne del Club de
Futbol d’Arbeca, la dansa Alè arbequí; o Amor
i lluita que es va cantar i encara es canta en
molts grups de Colònies i Catequesi...
Les parets del pis, no sols estan impregnades
de cavil·lacions, pregària i música... Encara
avui ressonen els crits d’entusiasme quan el
Barça feia un gol, sobretot si era al Madrid o
d’empipament quan es feien males jugades.

Ell, que se sentia bé en la soledat, s’omplia
de satisfacció quan tots els companys de
l’Arxiprestat ens asseiem a la taula del
menjador per celebrar Sant Antoni, o després
d’una celebració penitencial o d’una reunió
Arxiprestal. La taula del menjador!!! em porta
records de converses interessants, sobretot
quan en aquella taula hi era l’Arquebisbe:
primer el Dr. Josep Pont, més tard el Dr.
Ramon Torrella, Dr. Lluís Martínez, per acabar
amb el Dr. Jaume Pujol. El caràcter respectuós
i sincer, però crític del mossèn, especialment
quan veia que la institució eclesial no era prou
fidel a l’Evangeli i al Concili, els hi donaven
vida.
Trenta cinc anys més tard i després de 25 anys
treballant junts a l’Arxiprestat, torno a Arbeca,
ara com a rector. No em quedo al pis, allí hi ha
el meu mestre i amic que com a rector emèrit
continuarà ajudant-me, i molt!!, durant més de
quatre anys. Serà als volts del Nadal del 2013
que Mn. Anton, debilitat per la malaltia, deixarà
la seva valuosa ajuda i començarà la pujada
del Calvari primer suaument, desprès, un cop
deixà la seva estimada coral –precisament el
dia de Pasqua- el camí es feu més feixuc fins
la tarda del 29 de gener en que envoltat pel
nostre Sr. Arquebisbe, i les persones que l’han
acompanyat més intensament, ha passat a la
Casa del Pare, deixant buit el seu niu.
Avui, al capvespre del 30 de gener, tanco el
pis. És buit, però tornarà a ser habitat per
altres rectors que anirem fent camí amb el
poble i la comunitat cristiana d’Arbeca.
Manel Borges Anguera
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A Mossèn Antoni Bru i Borràs
Feia pocs dies que era el teu Sant i avui ens
has dit adéu. Al teu poble adoptiu se li ha
parat l’alè. Mossèn Anton ha mort!

Doncs la teva saviesa encarnada en la música,
en la llengua, en la predicació, en el país, en
el teu compromís social... La teva manera
de ser també ens interrogava: l’exigència,
el compromís, la rectitud, la coherència,
l’anàlisi i el teu afany de perfecció.

Els teus companys de presbiteri, en processó,
acompanyaven el teu cos, portat a les
espatlles dels cantaires de l’Harmonia, des
de l’Abadia fins a l’Església Parroquial. Allí
t’espera la teva Comunitat que has servit
durant quasi cinquanta anys i les comunitats
de l’Arxiprestat. El cant d’entrada al Temple,
trenca el silenci d’aquells que t’estimen.
Comença
l’eucaristia
presidida
per
l’Arquebisbe i Mossèn Manel, Rector d’Arbeca
i concelebrada per tots els mossens. Sobre
teu hi ha un ram d’olivera i de mostassa, que
cuidaves al pati de l’Abadia. La celebració es
sòbria com volies i plena de transcendència.
La Coral l’Harmonia canta la teva música.
Es respira calma i respecte. L’emoció ens
corprèn.

Hem après molt de tu i ens has fet créixer
com a éssers lliures. Estem contents d’haverte conegut i estimat. Tenim fe, que ni que
no et vegem físicament, t’experimentem viu
en nosaltres –es allò de la Resurrecció- fent
de corcó com sempre has fet perquè no ens
adormíssim.
Manel Morgades i Rosell

Els cristians entenem que la vida en el temps
té fi, però tenim fe i esperança que la Vida
plena dura sempre. La vida en la història és
una ditada de l’Amor de Déu. És un instant
de la vida en majúscules, dins l’Eternitat del
Déu que hem conegut per Jesucrist.
A nosaltres, que encara estem en el temps i
vivim la nostra història, què ens queda de tu?
Acte d’enterrament de Mossèn Anton. Foto: A. Balcells

Fragment original d’una de les seves obres musicals.
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