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CRÒNICA DE LA COMUNITAT
ANY 2021
SETEMBRE
Dia 14, dimarts: El P. Abat ha signat un decret pel qual concedeix un any d’exclaustració a dos
monjos de la comunitat. A F. Antoni Mulet, per a tenir cura de la seva mare anciana. I al P.
Salvador Batet, per a fer una experiència pastoral amb el clergat de l’arxidiòcesi de Tarragona.
Dia 15, dimecres: El P. Abat ha anat a Tarragona per entrevistar-se amb Mons. Joan Planellas,
arquebisbe, i parlar sobre el P. Salvador Batet. Aquest serà nomenat vicari de la parròquia de
Falset, essent el rector Mn. Xavier Roig.
Dia 19, diumenge: F. Jurijus Savlinskis ha anat a Lituània per visitar la seva mare, greument
malalta.
Dia 20, dilluns: El P. Abat ha anat a Roma per participar al Sínode de l’Orde Cistercenc, que
tindrà lloc a la Casa General durant aquesta setmana.
Dia 21, dimarts: A la tarda, ha arribat una imatge de la Immaculada d’Efes, que està
pelegrinant per Espanya. Venia del Santuari de la Misericòrdia de Reus i anava a l’Ermita dels
Torrents de Vimbodí. La imatge ha estat col·locada als peus de l’altar i la comunitat ha cantat la
Salve cistercenca.
Dia 27, dilluns: Ha arribat Mons. Salvador Cristau, administrador apostòlic de Terrassa, amb 4
diaques que seran pròximament ordenats de preveres, per predicar-los els exercicis espirituals
fins al dimecres.
Dia 28, dimecres: Mons. Salvador Cristau ha presidit la missa conventual.
OCTUBRE
Dia 1, divendres: El P. Abat ha anat al vespre a l’Espluga de Francolí per participar en un
homenatge a Mn. Marcus Vinicius Teixeira, que deixa les parròquies de l’Espluga i Vimbodí per
anar a Tarragona.
Dia 2, dissabte: El P. Maties Prades ha anat al monestir de monges trapenques de Santa Maria
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de Carrizo (Lleó) per predicar-hi una setmana d’exercicis espirituals.
Dia 6, dimecres:
dimecres: El professor Juan Carlos Asensio ha vingut a Poblet per continuar les classes de
cant gregorià a la comunitat i al grup de cantors.
Dia 11, dilluns: Mn. Jaume González Padrós, professor de litúrgia, ha començat un altre cicle de
conferències. Enguany parlarà sobre l’eucaristia. Com altres anys, també assisteixen a les
conferències les monges del monestir de Vallbona.
Dia 13, dimecres: El P. Abat i F. Lluís Solà han anat al monestir de Montserrat per assistir a la
benedicció del nou abat P. Manel Gasch i Hurios.
Dia 14, dijous: Yvonne Griley, directora general d’Afers Religiosos de la Generalitat de
Catalunya, ha visitat el monestir.
Dia 15, divendres: Marta Domènech, directora general de Turisme de la Generalitat de
Catalunya, ha visitat Poblet. / A la tarda, el P. Abat ha anat al convent de carmelites descalces
de Tarragona, per presidir la missa en la festa de santa Teresa de Jesús.
Dia 19, dimarts: A la tarda, el P. Abat ha anat al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de
Francolí, per a la presentació del llibre «Amb Poblet al cap i al cor: el Pare Bernat Morgades i el
seu temps», obra de l’historiador Joan B. Culla, que també era present a l’acte.
Dia 25, dilluns: Han començat les obres de restauració de la teulada de l’església. Aquestes
obres continuaran amb la restauració de la part interior de la volta de la nau central i del
transsepte, la reparació de les persianes del campanar i la instal·lació d’una nova il·luminació a
l’interior de l’església. Tot plegat gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona i del
Govern de Madrid. / A la tarda, el P. Abat ha anat a Barcelona per assistir a la lliçó inaugural del
curs 2021-2022 de la Fundació Joan Maragall. Ha tingut lloc a la sala d’actes del Seminari
Conciliar i ha estat a càrrec de Begoña Román.
Dia 30, dissabte: A la tarda, ha visitat el monestir de Poblet el nunci apostòlic a Espanya i
Andorra, Mons. Bernardito Auza. Venia de la beatificació a Tortosa de quatre sacerdots operaris
diocesans i anava acompanyat de l’arquebisbe de Tarragona Mons. Joan Planellas.
NOVEMBRE
Dia 3, dimecres: A causa de les obres de restauració de la volta de l’església, a partir de les
Vespres tots els oficis litúrgics es fan de manera provisional a la sala del cubar. Allà s’hi han
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posat alguns bancs de l’església, una taula que fa d’altar, un sagrari i una imatge de la Mare de
Déu.
Dia 4, dijous: A la tarda, el P. Abat ha anat a Tarragona, on, a la Llibreria Capona, ha tingut lloc
la presentació de la biografia del P. Bernat Morgades, escrita per Joan B. Culla. Presidia l’acte, a
més del P. Abat i de l’autor, Josep-Lluís Carod-Rovira.
Dia 6, dissabte: El P. Abat ha anat a la Seu de Manresa, on ha tingut lloc la beatificació de tres
caputxins màrtirs de la guerra civil, presidida pel cardenal Mons. Marcello Semeraro, prefecte de
la Congregació per les Causes dels Sants.
Dia 8, dilluns: A la tarda, conferència de Mn. Joan González Padrós sobre la litúrgia de la missa.
Dia 9, dimarts: El P. Abat ha anat a Barcelona, on a la tarda, a l’Ateneu Barcelonès, ha tingut
lloc una xerrada sobre el President Josep Tarradellas, a càrrec de Joan B. Culla, Joan Esculies,
Carles Santacana i Isona Passola. També s’hi ha inaugurat l’exposició «Josep Tarradellas i
l’Ateneu Barcelonès: vides paral·leles».
Dia 10, dimecres: Classes de cant gregorià amb el professor Juan Carlos Asensio.
Dia 21, diumenge: El P. Abat ha anat a la catedral de Tarragona per participar en la missa de
clausura del 5è centenari de la fundació de la Congregació de la Puríssima Sang, a la qual
pertany.
Dia 23,
23 , dimarts: El P. Abat ha anat a la cova de Manresa per participar a la Reunió d’Abats i
Provincials de Catalunya.
Dia 27, dissabte: Han arribat de Roma, per a la visita regular que tindrà lloc la setmana vinent,
el P. Lluc Torcal i F. Bernat Folcrà.
Dia 28, diumenge: Al matí ha tingut lloc a Poblet una trobada de carlins, presidits pel
pretendent Carles Xavier de Borbó-Parma. Han assistit a la missa conventual, omplint la sala del
cubar, i després han tingut un acte al palau de l’abat. / A la tarda, ha arribat el P. Abat General
Mauro Giuseppe Lepori, que a la sala capitular, abans de Completes, ha començat la visita
regular. També ha arribat la M. Eugenia Pablo, abadessa de San Benito de Talavera de la Reina,
que és covisitadora.
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DESEMBRE
Dia 2, dijous: Al matí, s’ha reunit el Capítol conventual sota la presidència del P. Abat General
Mauro Giuseppe Lepori, i amb l’assistència de la covisitadora M. Eugenia Pablo. En aquest
capítol s’ha fet el vot de confiança que el P. Abat Octavi Vilà està obligat a demanar al cap de
sis anys d’haver estat elegit, tal com manen les Constitucions de la Congregació. El Capítol
conventual ha renovat la confiança al P. Abat.
Dia 3, divendres: Al matí, s’ha fet la lectura de la carta de visita en la reunió del Capítol
conventual. A la tarda, després de la recreació han marxat el P. Abat General Mauro Giuseppe
Lepori i el P. Lluc Torcal. El P. Abat Octavi Vilà i la M. Eugenia Pablo han anat a Barcelona, al
monestir de Valldonzella, per fer-hi la visita regular, el P. Abat com a Pare Immediat, i la M.
Eugenia com a covisitadora.
Dia 7, dimarts: El P. Abat ha tornat de la visita canònica al monestir de Valldonzella de
Barcelona.
Dia 11, dissabte: Celebració a la recreació dels 60 anys del P. Abat.
Dia 13, dilluns: El P. Abat ha anat al convent dels caputxins de Pompeia de Barcelona per fer-hi
una xerrada.
Dia 19, diumenge: Un grup d’arquitectes que participen en les 44 Jornades Internacionals sobre
la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic han visitat la biblioteca, acompanyats per
l’arquitecte Jordi Portal.
Dia 20, dilluns: A la tarda, conferència de Mn. Jaume González Padrós sobre la litúrgia de la
missa.
Dia 21, dimarts: A la tarda, s’ha donat als membres de la comunitat la tercera dosi de la vacuna
contra la Covid-19, en aquest cas s’ha tractat de la vacuna Moderna.
Dia 22, dimecres: Marta Domènech, directora general de turisme de la Generalitat de
Catalunya, ha visitat Poblet i ha dinat al refetor.
Dia 23, dijous: Havent acabat les obres de restauració de la volta de l’església i la instal·lació de
la nova il·luminació, les Vespres s’han tornat a cantar a l’església.
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ANY 2022
GENER
Dia 10, dilluns: F. Bernat Folcrà ha marxat cap a Roma per continuar els seus estudis de
doctorat a la Universitat Gregoriana.
Dia 12,
1 2, dimecres: Classes de cant gregorià amb el professor Juan Carlos Asensio.
Dia 17, dilluns: A la tarda, conferència sobre litúrgia a càrrec de Mn. Jaume González Padrós.
Dia 20, dijous: Visita a Poblet de Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat. Ha
visitat l’arxiu del President Tarradellas i ha dinat al refetor amb la comunitat.
Dia 21, divendres: El P. Abat ha anat al monestir de Solius per presidir la missa conventual en
la festa de santa Agnès, patrona de la parròquia.
Dia 23, diumenge:
diumenge: A la sala capitular, després de Laudes, el P. Abat ha dit que a partir del
dimecres, festa dels sants Pares de Cister, el P. Borja Peyra serà mestre de novicis en substitució
del P. Rafel Barruè. / A la recreació, després de dinar, s’ha celebrat el 70è aniversari del P. Maties
Prades, que es va escaure el dia 21.
Dia 27, dijous: Visita a Poblet de Ferran Bel, diputat al Congrés, del Partit Demòcrata Europeu
de Catalunya. Ha dinat al refetor amb la comunitat. És un dels diputats que han presentat i
defensat les esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021-2022, que han tingut com
a resultat una partida destinada al manteniment del monestir.
Dia 29, dissabte: Visita de Mons. Pablo Vizcaíno, bisbe de Suchitepéquez-Retalhuleu
(Guatemala), acompanyat de Mn. Bernat Gimeno, director espiritual del Seminari de Barcelona i
tres preveres de Guatemala que estudien a la Facultat de Teologia de Barcelona. Han celebrat la
missa a la capella del Santíssim i han dinat amb la comunitat al refetor.
Dia 30, diumenge:
diumenge: A la tarda, el P. Abat ha anat a l’església de Sant Joan de Valls, on ha
predicat el segon dia de la Novena en honor de la Mare de Déu de la Candela, dins les Festes
Decennals.
FEBRER
Dia 2, dimecres: A la tarda, el P. Abat ha anat al monestir de Valldonzella de Barcelona per
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presidir l’elecció de la nova superiora, ja que n’és el Pare Immediat.
Dia 4, divendres: Sota la presidència del P. Abat Octavi Vilà, la comunitat de Valldonzella ha
escollit com a nova abadessa la M. Maria Àngels Cornellà Palou.
Dia 7, dilluns: Al matí, el P. Abat ha estat entrevistat al palau de l’abat per a un programa sobre
el monestir de Poblet i l’arxiu del President Tarradellas que emet Tarragona Ràdio. A la tarda,
conferència sobre litúrgia a càrrec de Mn. Jaume González Padrós.
Dia 14, dilluns: El P. Abat ha anat a Barcelona per assistir a la catedral a la missa exequial pel
bisbe auxiliar Mons. Antoni Vadell.
MARÇ
Dia 3, dijous: Visita de Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona. Ha visitat el
monestir i l’arxiu del President Tarradellas i ha dinat amb la comunitat al refetor.
Dia 6, diumenge: El P. Abat ha anat al monestir de monges cistercenques de San Benito de
Talavera de la Reina per predicar-hi una setmana d’exercicis espirituals.
Dia 12, dissabte:
dissabte: El P. Abat ha anat a Solsona per assistir a la catedral a la missa d’inici del
ministeri episcopal de Mons. Francesc Conesa i Ferrer com a bisbe de la diòcesi. / A la tarda, el P.
Prior Rafel Barruè ha anat a la Sagrada Família de Barcelona, on s’ha celebrat una missa
presidida pel cardenal Mons. Joan Josep Omella, en record de la conversió de sant Ignasi de
Loiola i dins de l’any ignasià que celebra els 500 anys de la conversió del sant.
Dia 14, dilluns: El P. Josep Alegre ha anat al monestir de Solius per fer-hi durant uns dies unes
xerrades sobre espiritualitat.
Dia 16, dimecres: Ha tingut lloc una Jornada de Descoberta de la Ruta del Cister, organitzada
per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Hi han participat unes 60 persones, d’oficines de
turisme de tot Catalunya, que han dinat al palau de l’abat i a la tarda han visitat el monestir.
Dia 17, dijous: Avui han donat positiu a la prova d’antígens de la Covid-19 el P. Maties Prades,
que fa uns dies que es troba refredat, i F. Llorenç Villagrasa, l’infermer. Immediatament s’han
reclòs a la seva habitació per tal d’evitar l’expansió de la infecció.
Dia 18, divendres: Al migdia, el Dr. Miquel Solans, de Montblanc, ha fet la prova d’antígens de
la Covid-19 a tota la comunitat. Tots han donat negatiu, excepte F. Joan Badia i Jorge
.................................
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Fernández, que han donat positiu tot i no presentar cap símptoma. Aquests dos s’han reclòs
també a l’habitació.
Dia 19, dissabte: Un grup de 20 refugiats ucraïnesos han arribat aquesta matinada a Poblet
procedents de Polònia, i que fugen de la guerra de Rússia contra Ucraïna. Han ocupat els pisos
de davant la Porta daurada i utilitzen també l’antiga escola i la cafeteria. Es tracta sobretot de
dones amb els seus fills petits. L’ONG Coopera ha gestionat el seu trasllat fins a Poblet i la
Fundació Educat s’ha encarregat de posar a punt els pisos i de posar-se en contacte amb
voluntaris i empreses de la comarca que els atenen. / S’ha inaugurat a la sala del cubar una
exposició de quadres de l’artista tortosí Leonardo Escoda, que té per títol «La música callada».
Dia 20, diumenge: El P. Josep Alegre ha anat al monestir de monges cistercenques de Santo
Domingo de la Calzada per predicar-hi una setmana d’exercicis espirituals.
Dia 22, dimarts: Al migdia, el Dr. Miquel Solans ha repetit la prova d’antígens de la Covid-19 i
tota la comunitat ha donat negatiu. Per precaució, però, els quatre que havien donat positiu la
setmana passada es mantindran reclosos fins al dijous.
Dia 25, divendres: Després de les Vespres de la Solemnitat de l’Anunciació, el P. Abat ha llegit
la pregària del Papa Francesc per a la consagració d’Ucraïna i Rússia a l’Immaculat Cor de Maria
i demanar la fi de la guerra. Després, una de les refugiades que es troben a Poblet ha repetit la
pregària en ucraïnès.
Dia 27, diumenge: A la tarda, ha arribat a Poblet el P. Josep M. Soler, exabat de Montserrat,
que durant la setmana vinent predicarà els exercicis espirituals a la comunitat.
Dia 31, dijous: El P. Abat ha anat a Tarragona, on al Palau de Congressos, s’ha celebrat un acte
en commemoració dels 50 anys dels estudis universitaris a Tarragona.
ABRIL
Dia 3, diumenge: A la tarda, el P. Abat ha anat al monestir de Solius, per assistir demà a les
exèquies a la catedral de Girona del bisbe Mons. Francesc Pardo.
Dia 6, dimecres: Classes de formació en cant gregorià a càrrec del professor Juan Carlos
Asensio.
Dia 13, dimecres: El P. Abat, el P. Prior i F. Josep M. Cabañes han anat a Artana (la Plana Baixa)
per a l’enterrament de Maria Vilar, mare de F. Josep M., morta ahir.
.................................
© Abadia de Poblet · 7 / 9

43448 Abadia de Poblet · http://www.poblet.cat · info@poblet.cat · 977 870 089

___________________________________________________________________________
Dia 17, diumenge: A la tarda, ha arribat Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, que s’estarà a
Poblet fins al dimecres vinent.
Dia 18, dilluns: El bisbe de Vic ha presidit la missa conventual.
Dia 19, dimarts: Han vingut a Poblet uns preveres ucraïnesos que han dit una missa en ritu
bizantí a la capella de Santa Caterina per als refugiats ucraïnesos.
Dia 20, dimecres: Avui han donat positiu a la prova d’antígens de la Covid-19 set monjos de
Poblet. Es tracta del P. Abat, F. Vianney Morell, el P. Jesús M. Oliver, F. Xavier Guanter, F. Lluís
Solà, el P. Borja Peyra i F. Joaquim Cervera. Tots han quedat confinats a les seves habitacions i
tots presenten símptomes lleus.
Dia 28, dijous: Ha tornat de Lituània F. Jurijus Savlinskis, després d’estar-s’hi alguns mesos
tenint cura de la seva mare greument malalta.
MAIG
Dia 2, dilluns: Avui han donat negatiu en la prova d’antígens de la Covid-19 F. Vianney Morell i
F. Lluís Solà. Són els dos darrers monjos que restaven positius. El P. Abat i F. Joaquim Cervera ja
havien donat negatiu dimecres passat, i el P. Jesús M. Oliver, F. Xavier Guanter i el P. Borja
Peyra, el dissabte.
Dia 4, dimecres: El P. Abat ha anat a Barcelona, on a l’edifici de la Diputació ha tingut lloc
l’acte de donació del fons Josep Fornas a l’arxiu del President Tarradellas.
Dia 6, divendres: Visita a Poblet del professor Juan Carlos Asensio i dels seus alumnes de cant
gregorià de l’Escola Superior de Música de Catalunya. A la biblioteca han vist diversos
manuscrits litúrgics antics, que ha explicat Juan Carlos Asensio. Al palau de l’abat han assistit a
classes sobre l’Orde Cistercenc i el cant cistercenc.
Dia 6, dissabte: Els alumnes de cant gregorià de l’ESMUC han cantat a la missa conventual
l’al·leluia i l’ofertori.
Dia 8, diumenge: A les 6 h. de la tarda el P. Abat ha celebrat a la capella de Sant Jordi una
missa per als refugiats ucraïnesos.
Dia 9, dilluns: A la tarda, formació de litúrgia amb Mn. Jaume González Padrós.
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Dia 13, divendres: El P. Abat, junt amb l’abadessa de Vallbona M. Anna M. Camprubí, ha anat al
monestir de Sant Benet de Montserrat amb motiu de la celebració del 70è aniversari de la
creació d’aquella comunitat. S’ha celebrat la missa al monestir de Santa Cecília, que és on
s’establí primerament la comunitat.
Dia 14,
1 4, dissabte: Han arribat, procedents de Vallbona, 4 cabres, la missió de les quals serà
esbrostar les herbes del clos que hi ha davant de l’antiga granja.
Dia 17, dimarts: Amb motiu del 60è aniversari de F. Llorenç Villagrasa hi ha hagut recreació
amb pastís.
Dia 18, dimecres: Al palau de l’abat: Jornada tècnica «Més que abelles: la vida en joc»,
organitzada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de la Generalitat.
Dia 21, dissabte: El P. Abat ha anat a Montblanc a la presentació del llibre de Mn. Josep Jané
«El Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri».
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