
BisBe jaume camprodon 1926/2016

Els dies de Setmana Santa conviden a reflexionar sobre el propi 
traspàs; ho faig avui amb molta pau perquè tinc plena confiança 
en la Pasqua del Senyor Jesús. Per altra banda, als vuitanta anys i 
escaig la llum del sol ponent esdevé més plàcida per contemplar la 
panoràmica del passat.

1. En primer lloc dono gràcies a Déu pel do de la vida i de la fe.
a) La vida és bella i reca deixar-la, tot i les limitacions dels anys 
que l’acompanyen. La natura, amb els seus encants i sorpreses... 
Milers de generacions s’han complagut a contemplar-la abans que 
nosaltres, i molts altres ulls l’admiraran quan els nostres seran clo-
sos. I a sobre, és meravellós el treball de tants homes i dones 
que, amb esperit altruista, malden un dia i un 
altre per treure a la llum els secrets que Déu ha 
dipositat en el seu si. Si alguna cosa em dol, és 
no haver-ho valorat com devia. La vida és un do 
inestimable, malgrat el dolor que l’acompanya. 
En aquests moments no puc deixar de donar 
gràcies i penso en els versos del poeta oberts al 
futur: Un dia seré mort i encara serà tarda, - en 
la pau dels camins, en els prats verdíssims, - en 
el cel i en l’aire quietament amic, - en el pas 
d’aquells homes que desconec i estimo (1).
b) La fe, regal de Déu que confio que m’acom-
panyarà fins al dia que aquest cos digui prou i 
em trobi cara a cara amb el Déu amor, en qui ja 
ara, si bé en el misteri, vivim, ens movem i som (2).
El sagrament de l’Orde m’ha situat en un estat qualificat del poble 
de Déu, però té la seva raó de ser i la seva arrel en el baptisme, 
font inestroncable de la fe que em fa viure en comunió amb Déu i 
amb aquest poble sagrament de Jesucrist, obert a tots els homes 
i dones de bona voluntat. L’afirmació de Sant Pau Scio cui credidi 
– Sé de qui m’he fiat (3) ha estat, des de molts anys, un punt de 
referència en el camí. Quan les hores de foscor han garbellat l’es-
perança, les paraules de l’Apòstol, escrites des del captiveri, m’han 
fet llum, ni que sigui a través d’una escletxa. Tanmateix, mantinc la 
confiança d’abeurar-me un dia en la font de l’Amor: Deixa en mans 
del Senyor el teu destí: Ell et mantindrà (4).
2. Després de Déu, dono gràcies als pares que m’engendraren 
i que, nascut de pocs dies, demanaren el baptisme a l’Església, 
que em va acollir i em garanteix la fe. Dono gràcies als pares i ger-
mans, els quals foren els primers a fer-me palpable l’amor i amb 
qui, juntament amb la parla catalana, vaig aprendre a confegir i a 
resar el Parenostre, i a estimar la terra. Ells han donat suport a la 
meva vida en tots sentits, i estic segur que des de l’«Avui» de Déu 
segueixen recolzant-la.
3. En una mirada retrospectiva descobreixo i recordo agraït 
tantes persones que, en un o altre aspecte, m’han fet llum en el 
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Entre els papers personals deixats pel bisbe Jaume 
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reproduïm per primera vegada en aquest suplement 
del Full Parroquial.
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bisbe emèrit de Girona

camí: els mestres de les escoles que vaig freqüentar, religioses i 
laiques, els capellans de la parròquia, els professors del seminari 
i companys. Vull posar de relleu tantes persones, anònimes mol-
tes d’elles, que m’han fet llum en el camí i m’han confirmat les 
paraules del Mestre: Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi 
del món (5). Per si fos poc, en el darrer tram de la vida tinc la sort 
d’experimentar com es comparteix la vida, en un clima de fraterni-
tat i senzillesa, a la residència de les Germanetes dels Pobres que 
m’acolliren de la mà de Mn. Josep Padrós, company fidel de l’inici 
del meu ministeri a Girona.
4. contemplant el meu recorregut, em vénen a la memòria les 
paraules de l’àngel a les dones que anaven al sepulcre aquell matí 
de Pasqua: Busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat: no és aquí: 
ha ressuscitat (...). Aneu a dir als deixebles i a Pere: Ell va davant 
vostre a Galilea: allà el veureu com us va dir (6).
Amb els anys he anat prenent consciència de l’abast d’aquest 
anunci. He anat descobrint «galilea», el poble, on el Senyor es 
fa present enmig del dolor i a través de tantes persones que 
malden per fer costat i cobrir les necessitats dels altres a costa 
d’elles mateixes. Busqueu el crucificat? Baixeu a Galilea i allà el 
veureu. Déu és entre els crucificats i entre els altruistes d’avui. 

No el busqueu en el cercle dels aposentats i 
les parafernàlies, encara que es vesteixin amb 
orles de religiositat. També hi és, però amb les 
mans lligades.
5. En aquesta hora de comiat em dol i em 
penedeixo de no haver dedicat el temps de-
gut i més energies a ajudar a descobrir, amb 
la paraula i sobretot amb la pròpia vida, «els 
senyals del Regne», contribuint a donar una 
imatge més aviat velada que no pas revela-
dora de la faç genuïna de Déu i de la religió 
(7). En demano perdó a Déu i a l’Església, que 
justament em va ungir per ser guia. En dema-
no perdó especialment als diocesans de l’Es-

glésia que pelegrina a Girona i a les persones dels llocs on he 
exercit el ministeri. Senyor, aspergiu-me amb l’hisop, que quedi 
pur, renteu-me i seré més blanc que la neu (8).
6. confesso sense reticències que aquesta fe l’he rebuda i me la 
garanteix, tot i les seves deficiències, l’Església de Jesucrist, una, 
santa, catòlica i apostòlica. I en aquest moment de reflexió vers 
el terme, que no deu ser lluny, tot jo vull confirmar que hi crec i 
l’estimo i em penedeixo de no haver-la estimat com devia i en ella 
vull acabar els meus dies. Amb goig dono fe que en tot el camí he 
tingut la companyia de Maria, la mare de Jesús i mare nostra, la 
qual, tot i que més d’una vegada tampoc no entengué els plans de 
la Providència, la confessem com «La Mare fidel».
7. Si a algú li sorprèn la decisió presa sobre el destí de les meves 
despulles, sapigueu que ho he decidit com un a aportació a la soci-
etat de la qual he rebut tant, i com un gest de comunió amb el pa 
partit i compartit en la taula de l’Eucaristia.
I prou. En aquests moments s’imposa el silenci. Un silenci contem-
platiu de la pròpia vida i de la misericòrdia de Déu que es va obrint 
camí en cada un de nosaltres.
Adéu-siau i a reveure.

Setmana Santa de 2008, de retorn de la Vetlla Pasqual
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aPuntS bioGRàFicS DEL biSbE 
Jaume  Camprodon i rovira

algunes de les fites més destacades del seu 
episcopat (1973-2001)
-  1974, inauguració de la Casa d’Espiritualitat de Banyoles. 
-  1977, primera Pasqua Jove al Santuari de la Mare de Déu del Collell. 
-  1978, es porta a terme el Pla de Reflexió Pastoral. 
-  1980, té lloc la primera Jornada diocesana de pastoral, a Banyoles. 
-  1982, es constitueix el primer Consell Pastoral Diocesà. 
-  1983, es publica El Poble del Parenostre, recull de 150 cartes del bisbe Jaume 
escrites al Full Parroquial. 

-  1986, es constitueix el Fons Comú Diocesà. 
-  1989, es crea l’Institut de Teologia de Girona. 
-  1991, s’inaugura el Museu d’Art de Girona, que exposa les col·leccions del 
Museu Diocesà i de la Diputació de Girona en el Palau Episcopal. 

-  1992, s’inaugura el Centre Cristià dels Universitaris. 
-  1993, el Nunci Apostòlic visita la Diòcesi de Girona. 
-  1994, se celebra l’Aplec de l’Esperit a Girona. Es fa una remodelació territorial 
dels arxiprestats. 

-  1995, se celebra el Concili Provincial Tarraconense. 
-  1996, té lloc la recepció a la Diòcesi de les resolucions del Concili Provincial 
Tarraconense. Es constitueix l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. 

-  1997, es crea la Delegació Episcopal de Pastoral Social, i també l’Institut Especial 
Sant Feliu d’atenció als preveres. 

-  1998, té lloc la II Jornada Diocesana de Pastoral, a Girona. Es trasllada la seu 
de les oficines de la Cúria del Palau Episcopal a Casa Carles. Es presenta el 
Pla Pastoral Diocesà per als anys 1998-2001. El bisbe ha de ser intervingut 
quirúrgicament. 

-  1999, es creen els secretariats de Pastoral Obrera, Penitenciària i de Joves. 
-  2000, es restaura la façana de la Catedral de Girona, gràcies a un conveni de 
cofinançament amb les Administracions públiques. 

-  2001, se celebra el Col·loqui Europeu de Parròquies a Girona.

-  Natural de Torelló (Osona), bisbat de Vic, província de Barcelona.
-  Va néixer el 18 de desembre de 1926.
-  Va entrar al seminari de Vic l’any 1940, on va cursar Humanitats, Filosofia i Teo-
logia.

- Rebé el presbiterat el 22 de maig de 1949.
-  Va exercir el seu ministeri en diverses parròquies fins l’any 1953: Sant Joan de les 
Abadesses, Taradell, Sant Domènec de Vic.

-  Consiliari diocesà de la JOC l’any 1951.
-  L’any 1953 va ser nomenat professor del Col·legi de Sant Miquel dels Sants de 

Vic i director de l’internat.
- Director espiritual i professor del Seminari Menor de Vic l’any 1955.
-  Prefecte de Filosofia del Seminari Major i Professor l’any 1958.
-  Es traslladà a París l’any 1963 per estudiar catequesi al Centre Superior de Pasto-
ral Catequètica de l’Institut Catòlic.

-  L’any 1964 fou nomenat rector de Calaf (Anoia), i l’any 1966, de la parròquia de 
Crist Rei de Manresa (Bages).

-  L’any 1971 va ser nomenat vicari de Pastoral de la Diòcesi de Vic.
- Nomenat bisbe de Girona el 2 de setembre de 1973.
-  Consagrat bisbe a la Catedral de Girona pel llavors nunci de SS. Mons. Dadaglio el 

21 d’octubre de 1973, prengué possessió de la Diòcesi el mateix dia.
-  El 30 d’octubre de 2001, després de 28 anys al capdavant de la Diòcesi de Girona, 

la Santa Seu acceptà la seva renúncia i nomenà un nou bisbe de Girona. Mons. 
Jaume Camprodon i Rovira passà a ser administrador apostòlic, i el 16 de desem-
bre del mateix any, bisbe emèrit de Girona. 

-  L’any 2002 va renunciar a la Creu de Sant Jordi, per a la qual havia estat proposat. 
«No és un menyspreu cap al guardó ni cap als qui el proposen», va dir.

-  El 2007 es va traslladar a la residència de les Germanetes dels Pobres de Girona, 
on ha viscut fins al moment de la seva mort.



 

nal. Com l’estrella de Nadal d’un poe-
met del seu estimat Verdaguer, el bisbe 
s’acomiada deixant-nos un rastre de cla-
ror. El seu exemple ens guia en la fos-
cor del nostre temps.

un cristià i un pastor 
amb olor de ciutadà 
Abans d’iniciar el servei com a bisbe 
de Girona, vaig conèixer i treballar qua-
si durant dos anys amb el bisbe Jaume. 
En la malaltia de l’arquebisbe Ramon 
Torrella, de Tarragona, fou president del 
CEP (Centre d’Estudis Pastorals de les 
Diòcesis Catalanes) quan jo n’era el di-
rector. Per a mi i per a l’equip del cen-
tre fou un temps de treball en què ens 
vam sentir animats i ajudats pel su-
port del bisbe Jaume. Després, durant 
aquests anys de bisbe de Girona, hi he 
trobat sempre el germà gran que t’es-
colta, t’aconsella –si s’escau– i, sobre-
tot, t’estima.
Penso que aquesta és l’experiència de 
la majoria de preveres, religiosos o re-
ligioses, i laics que varen col·laborar 
amb ell i que varen gaudir del seu ser-
vei episcopal. Tanmateix, també n’he 
sentit valoracions semblants fetes per 
altres persones significatives: «Va ser 
un bisbe estimat, molt proper, senzill i 
obert. Fidel al país i a la seva gent, i al 
seu desig de llibertat», ha escrit el pre-
sident Carles Puigdemont.
També hi ha expressions de la premsa 
de Girona: «Bisbe proper als ciutadans 
que no volia estar aïllat de la vida de Gi-
rona»; «Un home fidel a la seva religió, 
però també a Catalunya, a la llengua, a 
la cultura i a la història, sempre obert a 

les persones que van venir a viure-hi des 
d’altres terres, ja que sempre es va mos-
trar acollidor i compromès a obrir camins 
que els oferissin una vida digna».
El bisbe Jaume ha estat un creient con-
vençut, un pastor senzill amb olor de 
poble, que sempre ha maldat per servir 
l’Església des de l’Evangeli, a semblan-
ça de Jesucrist, el Bon Pastor.

Recordant el bisbe 
Jaume
Avui l’Església de Girona està de dol. 
Ha mort el bisbe Jaume Camprodon. 
Era un home bo. Ha deixat petjada fon-
da, ben marcada en la terra de la vida 
de les persones que l’han tractat, que 
s’han beneficiat de la seva bondat , en 
actituds i gestos d’amistat sincera, de 
servei generós i humil.
La senzillesa i l’afabilitat eren habituals 
en el bisbe Jaume. El seu gest, la seva 
actuació, no era ostentosa, no cridava 
l’atenció, però sempre era bondadosa 
i eficaç. Per això, els seus 28 anys de 
servei episcopal han estat un llarg pas 
per a la nostra Església diocesana de 
Girona, fent el bé, com el Mestre i Se-
nyor Jesucrist. 
Dels apòstols,  que ho van veure, sen-
tir i tocar en Jesús, n’hem rebut el tes-
timoni. Jesús va cridar el bisbe Jaume 
a fer actual entre nosaltres el ministeri 
apostòlic. Va acomplir dignament i gene-
rosament la missió encomanada i la va 
amarar amb el testimoni de la seva bon-
dat i senzillesa. Amb filial devoció cre-
iem que li ha estat atorgat un bon Cel.

un ròssec de claror
Només qui se sent petit als ulls de Déu 
pot ser gran als ulls dels homes. El Bis-
be Jaume Camprodon se sentia molt 
petit als ulls de Déu i per això destil·lava 
tanta senzillesa. Tots els que l’hem trac-
tat  repetim aquesta paraula per des-
criure’l: senzillesa. I també aquesta al-
tra: bondat. Era molt bona persona i va 
exercir la tasca pastoral de manera de-
licada, amabilíssima. Però aquestes vir-
tuts no el convertien en un home tou. 
Va ser un bisbe valent i reflexiu.  Era un 
home llegit, conscient de la complexitat 
del temps que li va tocar de viure. Va ar-
ribar a la nostra diòcesi en temps molt 
complicats: Girona, com tot el país, es 
desempallegava del franquisme amb 
moltes dificultats, i el bisbe Campro-
don, amb un estil menys romà que el 
del cardenal Jubany, va oferir-se com a 
pont. Facilitar la trobada, connectar els 
distants, fomentar el diàleg. Va cons-
truir el seu pont amb un ciment armat 
al concili Vaticà II i el va fer servir per 
acostar els catòlics avesats al franquis-
me amb els que donaven suport al ca-
talanisme o a l’obrerisme. Va servir tam-
bé per vincular l’Església amb la cultura 
(Museu d’Art, Institut de Teologia). I per 
connectar els creients tradicionals i els 
que buscaven  una nova vivència de la 
fe (Pasqua Jove). Amb el gest de sor-
tir del Palau per anar a viure senzilla-
ment en un pis, va simbolitzar el sentit 
del seu pontificat. Renúncia a les histò-
riques posicions de privilegi i intent de 
fusió de l’església gironina amb la soci-
etat. Per ser pastor en una societat laï-
citzada, hedonista i indiferent es va fer 
fort en la pregària i en l’exemple perso-

Francesc Pardo
bisbe de Girona

antoni Puigverd
Periodista i escriptor

carles Soler
bisbe emèrit de Girona
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@KRLS : «Va ser un bisbe 
estimat, molt proper, 
senzill i obert. Fidel al 
país i la seva gent, i al seu 
desig de llibertat. Descansi 
en pau»

@Veva Casellas : «Una trista 
notícia per als joves que vam 
tenir la sort de gaudir-ne a 
cada Pasqua Jove mentre 
estava en actiu. Dolç, proper i 
gran pesona. ACS»

@sergidassis : «Ha mort el 
bisbe Jaume Camprodon, 
home senzill i evangèlic. Molt 
agraït d'haver-lo conegut i 
tingut com a bisbe de Girona. 
Descansi en Pau!»

@tatxaRC : «Sota el 
pontificat de l'estimat 
bisbe Jaume hem crescut 
i viscut la fe una generació 
de gironins. Home profund, 
proper, senzill, bo»

oPinionS

Carles Puigdemont
@KRLS

Veva Casellas
@VevaCasellas

G. Sergi d'Assís
@sergidassis

Ricard Riuró
@tatxaRC



«Jo posaria ben endavant de la llista el “deure d’escol-
tar”. El deure d’escoltar-nos mútuament. D’auscultar les 
necessitats profundes de l’home. Massa sovint el diàleg 
entre els homes, entre els diferents estaments socials, 
entre les diferents ideologies, fins i tot 
entre les diferents concepcions religio-
ses, és un diàleg de sords». (4-IV-1976).

«L’Església ha de tornar a Natzaret. És 
una etapa de la vida de Jesús que li cal 
reviure. Tornar a Natzaret no vol dir ama-
gar-se. Jesús, a Natzaret, no s’amaga 
pas. Hi viu com qualsevol altre natzarè. 
Comparteix la vida del poble, animat 
d’una vida nova i d’uns horitzons més 
amplis. Situada a Natzaret, l’Església es 
rejovenirà, aprendrà a ser del poble i po-
drà animar-lo a treballar amb una nova es-
perança». (5-IX-1976).

«El Parenostre és l’objectiu central de tot 
l’itinerari, que ens introduirà a la Pasqua. 
Esforcem-nos a esdevenir “l’home del Parenostre”, “el 
Poble del Parenostre”, enmig de grups conduïts per altres 

paternitats. Un poble que malda per viure d’acord amb la 
seva pregària». (4-III-1979).

«La vocació no ve mirant endins, sinó mirant enfora. La vo-
cació, el Bon Samarità la va sentir mirant 
el ferit que hi havia al camí. Moisès, veient 
l’esclavitud del seu poble. Una infermera 
comença a saber que té vocació mirant 
els malalts, i un futur mestre, entrant en 
contacte amb els nens i nenes. De vega-
des podrem triar els que haurem d’esti-
mar, però altres vegades els qui haurem 
d’estimar ens trien a nosaltres i se’ns en-
travessen al mig del camí». (17-VI-1979).

«Quan els bisbes parlen no busquen la 
seva autoafirmació, sinó l’afirmació del 
missatge evangèlic. Els bisbes com a 
caps de l’Església tenen el deure de par-
lar; la paraula de l’Evangeli no pot res-
tar encadenada. Si la seva missió és de 
guiatge, han d’assenyalar el que és bo i 

advertir el que és dolent, han de recordar el que sovint 
oblidem i que, tanmateix, és necessari».

paraules de mons. Jaume Camprodon

Fragments de l’homilia del bisbe de Girona, Francesc Pardo, en la 
missa exequial pel bisbe emèrit Jaume camprodon
catedral de Girona, 29 de desembre de 2016.

«Certament que he de complir amb la voluntat del 
bisbe Jaume d’abstenir-me d’elogis, però això no em 
priva de deixar constància de les seves conviccions, del 
seu testimoniatge i de les seves actituds, manifestades 
en el seu testament espiritual, titulat 
“Comiat”».
«La seva missió de pastor es manifestava 
en l’amor i delicadesa per les persones, 
totes les persones; i alhora, en els seus 
ensenyaments i prioritats pastorals. Ell 
mateix escriu: “He anat descobrint el 
poble on el Senyor es fa present enmig 
del dolor i a través de tantes persones 
que malden per fer costat i cobrir les 
necessitats dels altres a costa d’elles 
mateixes”. Déu és entre els crucificats i 
els altruistes d’avui».
«La seva participació en el Concili 
Provincial de la Tarraconense accentuava 
la necessitat d’esdevenir homes bíblics 
per la pregària, i també l’esforç i les 
orientacions perquè s’apliquin les seves 
resolucions».
«Visqué senzillament, i per això va deixar 
l’antic palau episcopal, primer per anar a 
viure en un pis al centre de la ciutat, i posteriorment a 
la casa del bisbe, al costat de la residència Sivilla. Fins 
i tot renuncià a la creu de Sant Jordi, i manifestà que la 
seva decisió no era cap menyspreu al guardó ni a cap dels 

qui el proposen. Senzillament, així era el tarannà del bisbe 
Jaume».
«Manifestà el seu amor a Catalunya, però sempre obert 
als qui arribaven de diversos indrets. Signà el document 

“Arrels cristianes de Catalunya”. En 
una carta escriu: “Els qui hem nascut 
a Catalunya o hi anem enfonsant les 
arrels hem d’emular-nos per servir-la 
més i millor en tots els camps on la vida 
es desplega, perquè aconsegueixi la 
personalitat que per dret de naturalesa li 
correspon. L’amor a la pàtria –i l’amor es 
comprova en el servei– no és accessori a 
l’esperit cristià”».
«Aquest era el seu lema episcopal: el 
Senyor ha ressuscitat. I ell mateix va 
escollir el recordatori, que ens recorda 
l’Evangeli que hem proclamat, Pere i 
Joan corrent cap al sepulcre per cercar 
la veritat, per cercar el Senyor, com 
després correran per la terra per donar-lo 
a conèixer. Així també el bisbe Jaume ha 
corregut per les terres de Vic i de Girona 
per esdevenir testimoni del Senyor 
Ressuscitat i oferir-lo amb els seus dons 

per mitjà dels sagraments. La darrera paraula sobre la vida 
del bisbe Jaume no l’ha escrita la mort, sinó el Senyor 
Ressuscitat, a qui ha cercat, en qui hi ha cregut, a qui ha 
anunciat, testimoniat, celebrat i ofert».

“El Senyor ha Ressuscitat”

Eugène Burnand. Els deixebles Pere i 
Joan corrent al Sepulcre el matí de la Re-
surrecció, 1898. Museu d’Orsay de París


