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I – Biografia

El p. Miquel Colom i Rossinach va néixer a Juneda (comarca de les
Garrigues) el dia 10 d’abril de 1925. Era un Divendres Sant. Al cap de
9 dies el van batejar amb el nom de Aleix. El seu pare era el «tarroner»
de Juneda i repartia torrons per tota la comarca anant amb carro. A
vegades ell l’acompanyava. De petitó, va tenir un greu problema de
bronquitis, que el va dur gairebé a les portes de la mort. Ho va saber de
gran quan, comentant a la seva mare que sovint tenia bronquitis, ella li ho
va explicar. També la guerra civil el va afectar, des dels 11 als 14 anys.

Va estudiar a l’escola del poble i després al col·legi dels Caputxins a
les Borges Blanques, que dista cinc quilòmetres. Hi anava amb bicicleta.
Aviat se li va desvetllar la vocació religiosa, a la vida caputxina. El dia

En el moment de redactar una nota de record i
homenatge al p. Miquel Colom (de Juneda),
exposaré breument el seu currículum o itinerari de
la seva vida, bona part transcorreguda com a frare
caputxí, i després apuntaré uns trets de la seva
personalitat, relacionant-los amb textos del seu
llibre «Francesc d’Assís, l’home evangèlic», editat
per la Claret, 2004 (2a. edició). Aquest llibre s’ha
de considerar el fruit madur d’una reflexió assídua

sobre el carisma del Seràfic Pare. Al meu entendre, el p. Miquel encerta
parlant de sant Francesc, perquè ell mateix era una ànima «franciscana».
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21 de gener de 1942 va viatjar cap a Arenys de Mar per començar el
Postulantat i el Noviciat. Encara no havia complert els 17 anys.  Com
anècdota explicava que en arribar al convent van avisar al p. Guardià
que havia arribat una nova vocació i aquest va reaccionar dient: «Un
sac de patates ens haurien hagut de portar...» Era una època de molta
escassetat...

L’any següent, el dia 18 de febrer de 1943, feia la seva primera
professió. Tot seguit, cap al «Coristat» (Estudiantat) de Sarrià per seguir
els cursos seminarístics de filosofia i teologia. Però en iniciar el quart i
darrer curs de teologia fou enviat a Igualada, on alternava com podia

els seus estudis teològics i les classes com a professor dels «seràfics».
S’ordenà de sacerdot el 29 de gener de 1950. El curs següent (1950-
1951) el trobem fent de vice-director (en funcions de director), tasca
que el féu sofrir força, sobretot quan s’havia d’acomiadar algun alumne.
Després fou enviat a Roma, a fer la llicenciatura en filosofia a la
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Universitat Gregoriana. El seu desig hauria estat haver pogut acabar la
tesi sobre sant Bonaventura, que ja tenia endegada, però els superiors el
reclamaren a la Província, concretament a Olot, a ensenyar filosofia i
història franciscana i caputxina. Aquí, es va implicar moltíssim tant en
la docència com en el ministeri (misses, confessions, predicació). Això
va durar fins a l’any 1959 quan el col·legi de filosofia fou traslladat a
Sarrià. Ell va continuar ensenyant-hi. Però el trienni 1960-1963 havia
de pujar i baixar del convent de l’Ajuda, d’on era el vicari de la fraternitat.

El trienni 1963-1966, a més de professor, era el Guardià del convent
de Sarrià i el vicedirector de tots els estudiants. El mes de març de 1966
es va veure involucrat en «La Caputxinada». Els dos triennis següents
va ser Guardià de Pompeia. A partir del 1972 se li va obrir una llarga
etapa (quatre o cinc triennis) com a Assistent provincial del Terç Orde
(O.F.S. = Orde Franciscà Seglar). Fou quan va treballar moltíssim de
cara a la renovació conciliar dels Laics franciscans. També va ser
Conseller («Definidor») diferents vegades, i Ministre provincial el trienni
1984-1987. A més, sempre fou un bon animador de la Comissió pro-
vincial de Promoció Franciscana.

Enmig de tot això, com a membre que era de la Comissió d’obres
(«Fabriquer»), sovint s’enginyava com resoldre certs problemes
arquitectònics, per a la qual cosa hi tenia un instint nat, malgrat no
haver fet mai estudis especialitzats en aquesta matèria. I simultaniejava
tots aquests serveis amb el ministeri de la Reconciliació (sobretot a
religioses) i amb la predicació d’exercicis espirituals (sobretot als
terciaris i monges). També havia organitzat molts pelegrinatges, i va
ser consiliari dels Equips de matrimonis de la Mare de Déu. Tot això el
va posar en contacte amb moltíssima gent, de la qual tenia tot un fitxer
que utilitzava per a felicitar el Nadal o l’onomàstic. El telèfon li fou
sempre un bon mitjà d’apostolat.

Sovint li tocava de canviar de convent: Olot, Sarrià, l’Ajuda, Pompeia,
Arenys de Mar, Manresa. Quan a l’any 1990 fou destinat de nou a la
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fraternitat d’Arenys de Mar (llavors tenia 65 anys), va anar-hi amb el
desig de no voltar més per convents. Aquest desig, l’ha vist acomplert.
Però no es va plegar de braços, sinó que va continuar fent tasques tant
al convent com a la parròquia d’Arenys de Mar (missa mensual per
ràdio, escrits a la secció Oasi, de Vida Parroquial), com a la parròquia
d’Arenys de Munt (eucaristies, funerals, etc.); també a Torrentbò i
esporàdicament a Sant Iscle.

El dia que complia 89 anys (10 d’abril d’enguany), trobant-
me jo a Arenys de Mar pels treballs que junts fèiem de
traducció de les noves Constitucions, vaig concelebrar amb
ell. Va centrar l’homilia en l’acció de gràcies a Déu pels pares
que va tenir i també per la fraternitat caputxina que havia
estat la seva segona família. Era un discurs de comiat. Feia
temps que sense dir-ho explícitament i potser sense desitjar-
ho (perquè encara manifestava moltes ganes de viure), veia
que anava perdent forces.

Per això anava ordenant molts dels seus apunts de classe i articles
(per exemple, les cartes mensuals als Malalts terciaris i unes reflexions
per a la revista «Fonoll», del seu poble) per fer-los a mans de l’Arxiver
provincial. En els prestatges de la seva cel·la, hi ha deixat una fornida
biblioteca de llibres d’especialització franciscana. És que va ser un lec-
tor assidu.

Al vespre abans de morir va tornar a presidir l’Eucaristia de la
fraternitat (aquesta vegada sense predicar). Després de sopar es va
entretenir una estona mirant i comentant les jugades del partit de la
Copa del Rei entre Barça-Madrid, que donaven per televisió. En aquell
precís moment un fraret indiscret i oportú va fer-li una fotografia, que
seria l’última. L’endemà encara va manifestar que havia passat molt
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bona nit. Poc després moria sobtadament, per un infart. Era el Dijous
Sant, 17 d’abril d’aquest any 2014.

II – Trets característics del p. Miquel Colom

Tot el que de bo tenim és do del Pare del cel

En els darrers temps, el p. Miquel repetia com en un Ritornello:
«Déu només sap estimar, perquè és Amor. Tot és do de Déu, sobretot li
hem d’agrair el do dels germans, com feia sant Francesc. És clar, això
el portava a la total confiança en Déu, el Pare del cel, i a valorar més i
més la relació de germanor envers tothom. Escriu:

Edificar l’Església vivint evangèlicament

El p. Miquel Colom no va ser creador o innovador d’estructures,
sinó un corredor de fons en la cursa de la vida evangèlica. Seguia de
cor i amb llibertat d’esperit les orientacions de l’Església i de la
Fraternitat i, en això, s’hi va implicar de veritat quan entenia que
encaixava amb l’Evangeli. De fet, l’aportació de Francesc a l’Església
va ser precisament el retorn a les fonts evangèliques. Escriu el p. Miquel
dirigint-se a sant Francesc:

Com tu m’has ensenyat, ho referiré tot a Déu... Tu només ets
el Pobrissó. I ens dius sempre que tot és de Déu. Tu ho has
rebut de Déu i no et vols gloriar de res. Seguint sant Pau, ens
dius: «No podem gloriar-nos més que en les nostres febleses i
debilitats, portant cada dia la creu de nostre Senyor Jesucrist»
(Adm. 5). (vg. p. 9) - Francesc s’adona que els germans, cridats
per l’Esperit, són un do del Pare del cel. Aquesta constatació
ha tingut sempre una gran importància en la vida franciscana.
(vg. p. 31)
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Mirant, a vuit segles vista, l’obra que Déu plantà en la seva Església
servint-se de la teva insignificança, sempre he vist gran la teva petitesa.
Has sabut encaixar perfectament i viure plenament el missatge de vida
que conté l’Evangeli de Jesús... Amb el teu fer d’home illetrat vas
impedir que  condemnessin l’Evangeli en nom de la prudència humana.
Germà Francesc: prega perquè, com tu, siguem fidels a l’Església i als
homes del nostre temps. (vg. p. 10-11)

Prèdica ardent

La seva manera de comportar-se feia que tots s’adonessin quin
hauria de ser el comportament cristià. Però aquesta interpel·lació
evangèlica, la feia sense congriar-se enemics, sense apostrofar ningú,
fos de la classe que fos. Ho feia des de la seva pobresa i simplicitat,
però amb la força abassegadora del seu exemple. Ho feia amb cor
ardent i ànima voluntariosa. No volia altra cosa que recordar a tothom
«les oloroses paraules del seu Senyor» (2CtaF 2). (vg. p. 16)

En un correu de condol que vaig
rebre de part d’uns amics comuns
d’Arenys de Munt, em deien que el
diumenge abans de morir el van
notar molt atrapat de salut
(arrossegant el peus, dificultat de
veure-hi, etc.), però, en canvi,
parlava amb la veu jove i ardent de
sempre. En sortir de Missa
comentaven que, segons com,
semblava que el p. Miquel «renyés»
quan predicava, però que ells ho
entenien com a «fervor», volent que
tothom fos més conscient de la
Gràcia de Déu. Escriu sobre sant
Francesc:
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Missa diària

¿Era un «missaire» el p. Miquel? Jo no ho diria. Certament, ell cada
dia volia celebrar o concelebrar. Però si ja havia celebrat una missa
aquell dia, llavors hi assistia com un fidel qualsevol. I en la seva agenda
assenyalava diàriament si havia celebrat. Per això de tant en tant podia
fer un balanç exacte de les misses que havia celebrat al llarg de la seva
vida sacerdotal. Escriu sobre sant Francesc:

Considerava un menyspreu molt gran no oir almenys una missa cada
dia i no combregar sovint. Escriu en la carta als frares: «Adverteixo en
el Senyor que, en els llocs on s’estan, se celebri una missa al dia segons
la forma de la santa Església» (CtaO 30). Tot ve a indicar que
l’Eucaristia, amb la presència real de Crist enmig de la comunitat, ha
de ser posada al centre de la vida fraterna. (vg. p. 77)

Alegria franciscana

El p. Miquel vivia bàsicament en la pau i l’alegria del cor, encara
que hi havia paraules i actituds d’algú que podien pertorbar-lo. En els
últims anys, quan les limitacions de salut afebleixen la persona i un
necessita de més atencions, ell s’esforçava per manifestar-se més
content. Així evitava, dintre el possible, el defecte en què molts cauen:
tornar-se rondinaires. La rel d’aquesta joia interior, hem de trobar-la en
la netedat de cor i en la confiança en Déu. Escriu:

L’alegria franciscana és el gran missatge adreçat als homes
d’avui, de vegades tan tristos i malenconiosos. Qui el promulga
és el Pobrissó d’Assís. En un món com el nostre, hi manca una
forta injecció de sana alegria que allunyi els homes del seu mal
humor i els llevi el pessimisme que porten arrapat a sobre. Cal
dir als homes del nostre temps que encara és possible l’alegria,
una alegria que brolla del cor de l’home quan aquest es deixa
tocar per la bondat de Déu. (vg. p. 104)
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Clar i català

El p. Miquel no era un criticaire per sistema i menys encara un
denigrador dels germans. A vegades sí que retreia fets del passat o del
present que li semblaven unes injustícies flagrants. En aquests casos la
«crítica» era una manera de desemmascarar certes actituds i situacions
negatives que a vegades es donen en les comunitats i també en les
famílies; era una manera d’expressar que sempre ens cal viure en
l’honestedat i la veritat. Alguna vegada es mostrava més contundent, i
era en temes de país, quan certs polítics hipòcrites diuen falsedats.
Llavors sí que parlava «clar i català». Fent referència al franciscanisme,
el p. Miquel escriu:

La manera de viure la fraternitat és summament dinàmica, perquè
els vincles d’unió no els constitueixen els llocs, sinó la relació personal
mútua que regna entre els germans. Per això la fraternitat més que un
lloc és un estat de vida on s’aprèn a estimar, com si fos una escola
d’amor... Francesc sap donar als seus germans uns consells ben
encertats, per exemple: «Benaurat el servent que estima i respecta el
seu germà, tant quan és lluny com quan és a prop, i que no diu mai al
seu darrere res d’allò que, amb caritat, no s’atreveix a dir al seu davant»
(Adm 25, 1). (vg. p. 38-39)

Valor del diàleg

Quan parlava de la dinàmica que actualment es porta en la fraternitat
d’Arenys de Mar, el p. Miquel acostumava a valorar el fet que s’hi fa
reunió de fraternitat setmanalment. Al darrere d’aquesta valoració hi
havia el seu pensament sobre la fraternitat en si mateixa, que s’ha de
manifestar i consolidar en el diàleg fratern. A l’entorn d’aquest aspecte,
escriu sobre santa Clara:

Per tal de mantenir sempre viva la comunió fraterna, Clara havia
establert a Sant Damià el lloable costum de reunir-se setmanalment en



capítol, en el qual «l’abadessa consultarà totes les germanes sobre
allò que cal tractar per a la utilitat i el bé del monestir, ja que sovint el
Senyor revela al més petit allò que és millor» (RCl 4, 17). D’aquest
procedir es dedueix que ella estava en diàleg continu i fratern amb
totes i cada una de les germanes. Aquesta forma de fer, senzilla i
amorosa alhora, porta molt més a la unitat de cors i d’esperits que una
simple obediència passiva, per molt generosa que sigui. L’intent no
era altre que el de «conservar els lligams de l’amor mutu i de la pau»
(RCl 4, 22). Car sense un clima de caritat i de pau seria del tot
impossible esperar un autèntic desenvolupament de les persones. (vg.
p. 42)

Pobresa d’esperit

El p. Miquel sempre es mostrava disponible per al servei de la
fraternitat, no solament en coses manades o ordenades sinó
espontàniament, dintre les seves possibilitats. En aquest sentit podem
dir que el p. Miquel era «pobre». La pobresa franciscana, que vol ser



autènticament evangèlica, se centra en la despossessió d’un mateix per
imitació de Jesús, més que no pas en la materialitat d’una austeritat.
Escriu:

L’ideal més sublim de Francesc i Clara era seguir Jesús pobre i
humil. Aquesta és l’única explicació del seu amor per la pobresa.. La
pobresa és una actitud de l’ànima, una condició de l’esperit per la
qual aquest es mou amb tanta major llibertat com menys condicionat
està pels béns de la terra. Quan Francesc hagué renunciat a tot, s’adonà
que tot li pertanyia: era del seu Pare del cel. El camí per arribar-hi és
el mateix Jesucrist, el qual tingué la pobresa per la seva gran riquesa,
la que ens fa hereus del Regne. (vg. p. 28-29).

Comprensiu

A ran de la mort del p. Miquel, un dels frares que fou deixeble seu a
Olot, feia l’elogi següent: «A diferència d’algun altre professor o superior
que als de procedència «castellana» ens mirava de reüll, el p. Miquel
era comprensiu i acollidor». Per tant, aquest sentit acollidor li venia de
lluny. I tota la vida el va exercitar, sobretot com a confessor i conseller.
El seu afecte era com de «mare», tal com volia sant Francesc. Potser
alguna vegada aquest afecte maternal podia semblar com la de la lloca
que acull els seus pollets sota les ales. Escriu:

Francesc havia anat a fons en el coneixement de l’Evangeli. Sabia
que «Déu no vol la mort del pecador, sinó que es converteixi i que
visqui» (Ez 33, 11). Com Crist, volia la salvació de tots els homes. I
també com Crist, no condemnava mai ningú, ans estimava tothom i a
tothom volia salvar. Si sabíem participar d’aquest esperit evangèlic de
Francesc, sens dubte que la manera de tractar els altres canviaria molt.
Com ell, voldríem estimar i perdonar tal com Déu sempre fa. (vg. p.
121) – La fraternitat espera del seu ministre que sigui acollidor,
comprensiu, bondadós i misericordiós amb tots els germans. Aquest
ha de ser el seu capteniment i mai no ha d’evadir-se de la missió
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encomanada, encara que l’exercici del seu càrrec li tregui la son o li
impedeixi de tenir pau al cor. Per a Francesc només hi ha un camí per
plaure a Déu, i aquest passa pels germans. (vg. p. 140)

Franciscanisme obert

El p. Miquel era d’espiritualitat oberta. Era un enamorat de
l’espiritualitat franciscana, però respectava altres formes d’entendre i
viure l’espiritualitat. I la seva espiritualitat franciscana, volia comuni-
car-la a tothom. Era «propagandista» de la manera d’entendre l’Evangeli
segons sant Francesc. I estava convençut que una mateixa espiritualitat
franciscana podia ser viscuda tant pels frares com per les monges com
pels laics. Els llargs anys que va ser Assistent de l’Orde Franciscà Se-
glar («terciaris») li van donar ocasió de constatar-ho. Deia que l’OFS
era essencial per a complementar el franciscanisme en l’Església i en el
món. A imitació de sant Francesc que va escriure un carta magnífica a
tots els cristians a qui no podia parlar personalment, el p. Miquel escrivia
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cada mes una carta als Terciaris malalts, cartes que constitueixen tot un
tractat d’espiritualitat franciscana. Escriu fent referència a sant Francesc:

Ell se sentia responsable d’aquest moviment laïcal de retorn a
l’Evangeli, per ell mateix iniciat. La carta que els va escriure comença
d’aquesta faisó: «A tots els cristians religiosos, clergues i laics, homes
i dones que viuen en el món, fra Francesc, llur servent i súbdit, presen-
ta els seus homenatges amb gran reverència i desitja la vera pau del
cel i la sincera caritat en el Senyor. Com que sóc el servidor de tots, a
tots també estic obligat a servir i comunicar les oloroses paraules del
meu Senyor. Així doncs, pensant que jo mateix no puc visitar-vos a
causa de la malaltia i debilitat del meu cos, m’he proposat en aquestes
lletres, que seran les meves missatgeres, de tornar-vos a dir les paraules
de nostre Senyor Jesucrist, que és el Verb del Pare, i les paraules de
l’Esperit Sant, que són esperit i són vida» (2CtaF 1-5). (vg. p. 61-61)

Amor a la Verge Maria

Sobre la devoció a la Mare de Déu, el p. Miquel sintonitzava amb la
tradició franciscana, recollida en les nostres Constitucions: «Venerem
amb singular devoció, especialment amb el culte litúrgic, amb l’Àngelus
i el rosari, Maria Mare de Déu i Verge concebuda sense màcula, filla i
serventa del Pare, mare del Fill i esposa de l’Esperit Sant, esdevinguda
Església –segons l’expressió de sant Francesc– i promoguem-ne la
devoció entre el poble. Ella és mare i advocada nostra, patrona del nostre
Orde, partícip de la pobresa i de la passió del seu Fill, i –com ho ensenya
l’experiència– camí per a atènyer l’esperit de Crist pobre i crucificat».
La del p. Miquel era una devoció continguda, no gaire donat a les
«devocions». Més aviat li agradava veure en Maria el model de les
nostres relacions amb Déu. Li agradava repetir que els cristians som
«mares» de Jesús, quan el portem al cor i al nostre cos per l’amor i per
una consciència pura i sincera; l’infantem per un sant obrar que ha de
brillar com a exemple per als altres. Escriu el p. Miquel:
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Francesc no és un teòleg ni un teoritzador de la fe, ans al contrari,
és un home que s’adhereix a la realitat de les coses. El seu llenguatge
no és conceptual sinó concret i molt expressiu. El seu estil fuig de les
formulacions d’encuny escolàstic. Per això tot el que diu de Maria
està precisament en aquesta línia i s’enclou dintre la fe de l’Església.
El seu mèrit no està tant en el que diu, sinó en la manera de dir-ho:
simple i entenedora... Quan mira Maria en el seu fer real de cada dia,
la veu acompanyant Jesús pels camins d’una vida de pobresa: «Crist,
essent ric sobre tota ponderació, volgué Ell mateix amb la seva
beatíssima Mare escollir la pobresa» (2CtaF 5). Aquesta imatge de
Maria pobra, com pobre fou el seu Fill, és recordada sempre amb afecte
en els seus escrits. (vg. p. 83-84).

Amistats femenines

El p. Miquel tenia moltes persones amigues de fora del convent. Al
llarg de la seva vida se les anà trobant a través del seu ministeri de
confessor i orientador espiritual o essent consiliari dels Equips de
Matrimonis o Assistent del Terç Orde o predicador d’exercicis
espirituals. Tenia el cor obert a tothom en general, però va estar relacionat
molt estretament amb algunes amistats femenines. Quan ell parla de la
personalitat de Francesc posa de relleu les tres dones que més el van
marcar: la seva mare, Pica; Clara d’Assís, «la germana»; i Fra Jacoba
de Settesoli, l’amiga espiritual. A través de l’extensa reflexió que el p.
Miquel fa de la relació de Francesc amb cada una d’elles podem
endevinar com entenia ell l’amistat d’un religiós envers les dones.
Escriu:

La relació de Francesc amb la dona és indispensable per tal
d’arribar a conèixer allò que té de més pregon i entranyable la seva
fesomia humana i espiritual, sempre lluminosa i transparent, i tan
impregnada de dolcesa, d’alegria i de tendresa. (vg. p. 7) – Entre
Francesc i Clara existia una pregona amistat, és a dir, un amor cordial,
noble i afectuós, inspirat per l’Esperit del Senyor. La gràcia de Déu i



RECERCA

el seguiment del Senyor és el que els uní tan estretament. I és des
d’aquesta amistat espiritual que s’han influenciat mútuament. Quan
Francesc tingué el dubte de si havia de dedicar-se a la vida apostòlica
o bé a la vida eremítica, amb tota senzillesa demanà el parer de Clara
(LM 12, 2). Clara el va ajudar a retrobar-se a si mateix i a descobrir
tota l’amplitud del seu ideal. Podríem dir que Clara ha esdevingut el
rostre femení del franciscanisme. (vg. p. 91-92).

III – Paraules finals

Algú ha dit que per a parlar adequadament d’un sant, cal ser ell
mateix un sant; altrament pot ser que atribueixi a una persona
característiques de «santedat» que no són tals. Repassant el llibre
«Francesc d’Assís, l’home evangèlic» (50 breus capítols, que havien
estat publicats a «Catalunya Franciscana»), m’ha semblat veure també
la fesomia espiritual del p. Miquel Colom (de Juneda).

Per això no em sembla massa agosarat afirmar que el p.
Miquel ha estat un exponent d’ànima franciscana. Malgrat
les seves limitacions i defectes (com tots tenim), aquest bon
germà ha deixat molt bon record entre els qui hem conviscut
amb ell.

Ell que havia nascut en un Divendres Sant i que ha mort en un Dijous
Sant i el seu enterrament fou en un Dissabte Sant, ara deu estar vivint la
Pasqua eterna amb el Senyor, amb la Mare de Déu, amb sant Francesc
i amb tants i tants amics i amigues que havia fet en aquest món. Que
des del Cel pregui per nosaltres.
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