COMIAT A JOSEP VALL 1 MUNDÓ (1937-2013)

ACTUALITAT

Comiat dedicat a
un gran col-laborador de
Temes d'Avui:
Josep Vall i Mundó (1937-2013)

El passat dimecres 27 de man;, el Dr.
Josep Vall i Mundó ens deixava per anar
a la Casa del Pare. Vendema, Dijous
Sant, tenia lloc una litúrgia de la paraula presidida pel Dr. Antoni Pujal, vicari
de l'Opus Dei a Catalunya, precedint el
seu enterrament. Fou justament a l'església del Santa Maria de Montalegre del
Raval barceloní, a la qual Mn. Vall havia dedicat gran part de la seva tasca
pastoral en els darrers anys de la seva vida, desenvolupant-hi un intens treball
pastoral i social entre les famílies del barri i d'altres persones que hi acudien.
Mn. Josep va néixer a Barcelona
l'any 1937, en el si d'una família profundament cristiana amb set fills, dels quals tres, Miquel, Manel i ell
mateix, van ser preveres. Poc abans del seu naixement, el pare va
morir i la mare, Maria, es va traslladar a Sarria i alla va tirar endavant la construcció de la casa. Mn. Josep va estudiar el batxillerat al Tecnic Eulalia, al cor de Sarria, i després va cursar la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona. En la seva joventut,
va coneixer l'Opus Dei i es va sentir cridat a viure l'espiritualitat
de l'Obra fundada per sant Josepmaria Escriva el 1928. Poc després d'acabar la carrera, es trasllada a Roma, on completa els estudis de Teología i aconseguí el grau de doctor en Dret Canonic a
l'Angelicum (avui Universitat de sant Tomas).
L'any 1961, sant Josepmaria li demana que anés a Holanda a
comern;ar la tasca apostolica de l'Opus Dei en aquell país, juntament amb dues persones més. Alla posaren en marxa la residencia universitaria Leidenhoven a Amsterdam. El 1964 va ser ordenat prevere i torna a aquell país, on va residir fins a finals
d'aquesta decada. Alla va deixar el cor i molts amics, que quaranTemes d'Avui Núm. 45 • gener-maig 2013
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ta anys després, encara l'escrivien o el venien a visitar. Després, va
tornar a Espanya, passa per Lleó i per Oviedo i, finalment, va retornar a Catalunya, primer a Tarragona i després a Barcelona. A
tot arreu on va estar, va fer una profunda tasca pastoral entre fidels de totes les classes socials i també de fraternitat amb els seus
germans preveres.
Coneixedor profund de la literatura francesa, russa i catalana,
pero també espanyola i d'arreu del món, va col-laborar a Temes
d'Avui amb nombrases recensions de llibres i diversos articles de
pensament. És remarcable, per exemple, L:Església a Holanda.
Apunts sobre una crisi eclesial (Temes d'Avui, n. 20, 2006) i Raissa
Maritain i el seu temps (Temes d'Avui, n. 38, 2010).
El Dr. Ferran Blasi, un altre gran col·laborador nostre, es va
encarregar de l'homilia de la missa-funeral, celebrada un cop passada la Setmana Santa. Va destacar, entre d'altres coses, que Mn.
Josep va aprendre de sant Josepmaria, a prop del qual va estar especialment en els seus anys d'estudis a Roma, que «tots, sacerdots
i laics, han de tenir anima sacerdotal i mentalitat lai:cal: Han d'estimar les coses divines i les humanes.» En un altre moment de
l'homilia, va afirmar que «en Mn. Josep hem vist manifestar-se l'amor a les coses humanes, que són bones perque han estat creades
per Déu: el món, la família, la bellesa, el treball de cada dia, i també l'amor a les coses divines, i amb aixo, la invitació a aferir-les tates a Déu per tal de fer-ne la materia de la santificació personal.»
Tenia una gran afició pels llibres, pero, com també recordava el
Dr. Blasi, aquesta afició anava sempre acompanyada de servei i
d'una fina caritat. Amb la seva dedicació, va anant enriquint diverses biblioteques especialitzades per a l'estudi de les humanitats i de la filosofia i la teologia, i procurant que es conservessin
en bon funcionament; també sabia aconseguir aquell llibre que algú necessitava per al seu treball, i fins i tot, s'avan9ava a oferirl'hi, interpretant el seu desig.
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Mn. Vall tenia una visió realment universal, pero aixo no el privava pas d'un gran amor a les arrels... ni d'una gran afició al
Bar9a. El trobarem a faltar, pero el seu exemple perdurara i també la gratitud i la pregaria d'aquells que treballem per tirar endavant Temes d'Avui .
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