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Parròquia de 

Sant Salvador del Vendrell Ens ha deixat Mn. Josep M. Ho ha fet 
d’una manera discreta, pra cticament 
sol, com deia en un pensament: “...el 
qui mora sol envoltat de l’equip me dic 
de l’hospital.” (Pa gines de Passio ). 
Pero  no us vull parlar de la mort sino  
de la vida. El vaig cone ixer quan ell 
tenia uns 50 anys, ple de vitalitat, de 
joia i d’optimisme. Tot s’ho agafava 
pel canto  bo i la seva especialitat era 
l’acolliment. A la rectoria del Vendrell 
ningu  s’hi sentia foraster ni estrany. 
El seu mestratge no eren les paraules, 
que li rajaven del cor i de la boca 
d’una manera abundant, sino  el seu 
fer. La disponibilitat, l’estar per to-
thom i estar “al peu del cano .” No hi 
havia mai un no per ningu . 
Vaig aprendre sense ni adorna-me’n. 
En les converses de taula i al repla  de 
l’escala, anant en bicicleta pel marge 
de la carretera general,...  
Les darreres paraules que vam tenir 
foren als exercicis espirituals al Lore-
to, la setmana abans de la Quaresma 
d’enguany. Em digue  que la prega ria 
que jo presidia hi havia masses silen-
cis. Recordava que, com al barroc, a ell 
l’horroritzava l’”horror vacui.” Tot ho 
havia d’omplir de paraules, fins i tot la 
prega ria. 
Els meus sentiments so n d’afecte, de 
reconeixement i sobretot de prega ria. 
Us deia que parlaria de vida perque  
ara si que gaudeix de la Vida. Ell que 
la va experimentar en plenitud, ara la 
deu viure en excel•le ncia, al costat del 
seu germa  Mn. Jordi, que va cuidar 
fins l’u ltim dia, dels seus familiars i de 
tants que va acompanyar en aquesta 
vida terrenal que ara l’esperen a les 
estances eternes. 
La seva neboda m’ha dit que l’u ltim 
pensament ha estat una refere ncia a 
la Mare de De u; que el demanava. Mai 
vaig notar que tingue s una espirituali-
tat molt mariana, deu ser que a Mas-
pujols l’ermita esta  dedicada a sant 
Antoni i no a la Mare de De u. Pero  
l’u ltim record sempre deu ser per la 
mare. Quina millor Mare la que com-
partim amb Jesucrist, Senyor Nostre! 
Avui em sento una mica orfe pero  
agraï t a De u que m’hagi posat a la vida 
un mestre que durant 22 anys, sense 
lliçons magistrals ni sense massa 
esquemes pastorals m’hagi indicat 
quin e s el camï  i la vida del prevere. 
Mn. Josep M. descansa en pau. 
Mn. Jordi Figueras i Jove . 

Ha mort Mn. Josep Maria 
Barenys Capellades 

 

La parro quia de Sant Sal-
vador del Vendrell amb 
gran dolor i alhora amb 
l'esperança de la resurrec-
cio  comunica que avui, 25 
d'abril de 2020, ha mort a 
l'hospital comarcal del 
Vendrell, Mn. Josep Maria 
Barenys i Capellades, que 
fou durant me s de 43 anys 

el senyor rector d'aquesta parro quia i tambe  l'arxiprest del Baix Penede s. 
Mn. Josep Maria Barenys havia nascut a Maspujols l'any 1929 i fou ordenat 
prevere a l'estadi olï mpic de Barcelona el 31 de maig de 1952 durant el Con-
gre s Eucarï stic Internacional. Despre s de servir en diverses parro quies de l'ar-
quebisbat com Belltall, Montferri i Bra fim l'any 1968 va ser nomenat rector de 
la parro quia del Vendrell. L'arquebisbe Ramon Torrella el nomena  vicari epis-
copal i canonge de la Catedral de Tarragona. Despre s de la seva jubilacio , Mn. 
Josep Maria continua  vivint al Vendrell on va tenir cura amb gran generositat 
de l'atencio  espiritual de molts malalts, aixï  com tambe  de la celebracio  de 
l'Eucaristia dominical a Sant Salvador de Mar i molts altres serveis a la parro -
quia. 
L'any 2011 la vila del Vendrell el nomena  Fill Adoptiu de la vila i rebe  tambe  la 
insï gnia d'or. 
Ateses les actuals circumsta ncies que vivim, la missa funeral se celebrara  me s 
endavant, i s’indicara  oportunament. 

Alguns missatges de condol arribats avui: 
El meu condol a tots vosaltres i a tota la familia. Me l'estimava molt. Al cel 
sigui. Gràcies Norbert. Aquest mati he pregat per ell en la Missa 
(arquebisbe Jaume Pujol) 
El cel l'acollirà amb els braços ben oberts. S'ha mort una bona persona, 
que tots els vendrellencs el sentíem com a part de la nostra familia. El meu 
condol i el de la meva dona a tota la parròquia. El trobarem a faltar. Des-
cansi en pau. (Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell) 
Un home BO, estimat per tothom que el coneixia. Descansi en pau. (Quim 
Nin, alcalde d’Albinyana) 
Mn. Norbert, en nom propi i de Caritas diocesana de Tarragona, el nostre 
pesar i la nostra pregaria per a ell, que el Bon Deu l’aculli al seu costat, i 
el nostre mes sentit agraïment per la tasca pastoral i social que ell va pro-
moure i viure al servei de la comunitat. Una abraçada, (Salvador Grané, 
director de Càritas Diocesana de Tarragona) 
Requiescat in pace Domini. Un dels grans rectors de Tarragona! (Dr. Ar-
mand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 


