
Les «ñrovidéncies»
tan 125anys...!

Em costaria molt poc de parlar-vos
del Monestir i I'Escola de la Divina
Providenciade Vilanova i la GeItrú.-

, 1858-1983-84.EIs nostres historiadors
n'han parlat i trobaríem bibliografia a
posta per a reunir unes dates históri-

quesque,francament,a mi en aquests
momentsemotiusdeIs 125anysd'exis-
téncia del nostre Monestir-col.1egi,
solamentem serveixenper una cosa,
queés la següent:que les nostresreli-
giosesde SantaClara i Sant Francesc
les hem tingut a casai hem conviscut
ambelles talment com si no hi fossin,
malgrat que elles, anónimament, han
anat realitzant, durant aquests 125
anysunafeina molt efectiva.

Acostumatsa moure'ns en el tragí
modern, cada dia ens costara més de
fer comprendre a les noves genera-
cionsel que és i el que representaper
a unapoblaciócomVilanovai la Geltrú
el nostremonestir i escolade la Divina
Providencia.

Un monestir i un col.1egi,amb reli-
giosesde clausura,avui no és fácil de
comprendre per a les nostres,joves
generacions, perque no han estat
educadesni criadesde caraal sacrifici.
I costariamolt de fer-Ios entendre que
tots, absolutament tots els mortals,
som fills del sacrifici, delsuns o deis
altres.

Quan les religioses de Santa Clara
que coneixem:ara,vingueren al nostre
petit mónde Vilanovai la Geltrú no fou
sota la regla franciscanareconeguda.
Es molt bonicala historia i la llegenda
de sor TeresaArguyol quan, el gener
de l'any 1851,la trobem a la rectoria
de Sant Antoni parlant amb el nostre
gran historiador i carmelita exclaus-
trat, sobre la possible furrdació a la
nostra vila d'un monestir de la Divina
Providencia.

M'allargaria massasi ara us fes la
historia detallada d'aquestá simpática
religiosa, sor Teresa Arguyol, que va',
dur-nos a Vilanova i la Geltrú aquest
monestir-col.1egique tots coneixem i
estimemi que, grat sia a Déu, després
de 125anys,encaraperdura.

JOANRIUSI VILA

La veritat sigui dita, jo no comprenc
com sor TeresaArguyol no ha assolit
encarala canonització.Otal vegadaho
comprenc massa. Aquella humil i
abnegadareligiosaanavatan dedicada
a promoure la creació de monestirs
humils, regits per religioses abnega-
des, closesdins de la seva,clausura,
sacrificant-secadavegadamés, creant
un col.legi per a noies que fos a posta
per aformar donesabnegadescapaces
de crear una família apta per a tirar
endavant la societat del seu temps,
que a aquestes filles de sor Teresa
Arguyol, ni els hi ha vagat de pensar
a beatificar la seva fundadora. Ben
mirat, no han tingut temps ni diners,
perqué dedicades plenament a la
meditaciói a la formació de les noies
vilanovines, no han nedat mili en
I'abundánciai, encaraque no sembli,
una beatificació també necessita els
seusdinersi les sevesinfluéncies,

I les nostres religioses de la Divina
Providenciai junt ambelles les religio-
ses d'altres comunitats germanes
fundades per sor Teresa Arguyol, no
han disposat mai de' diners, ni s'han
preocupatdeles influencies.

A Vilanovai la Geltni, per exemple,
tingueren, en un principi, un mecenes
amb els senyorsTorrents, Pero s'ha-
gueren de moure pel seu compte. 1,
dedicadesa la contemplació,dins una
clausuraobertasolamentper a lliurar-
se a la formació de les nenesvilanovi-
nes i encara, a les més necessitades,
tal com us deia, no han pogut nedar
mai en 1'abundancia.

Les nostres religioses de la Divina
Providencia,durant aquests 125 anys

han anat menjant i han anat coent
d'acord ambl'esperit dela sevafunda-
dora i d'acord igualment ambla Regla
de santaClara, mésendavant,i que no
els ha permés, ni els permetrá mai de
riure si la gent del seuentornplora.

Conecel nostre monestir i l' escola
de la Divina Providencia quasi bé us
diria una-micaíntimament, gráciesa la
bona amistat que várem contreure
l'any 1941,tot just acabadala guerra
civil, amb la seva abadesa, aquella
gran dona,petita, bellugadissa,d'una
fe i una constancia imponents, fidel
seguidorade TeresaArguyol i de santa
Clara d' Assis i que a mi em féu com-
prendre, pel seu exemple, de quina
maneraen els nostrestemps tan allu-
nyats de creencesi de sacrificis, són
necessáriesaquestesinstitucions que
quietament, abnegadament,són mo-
gudes per aquell esperit que movia
en el segle passat a sor Teresa, i a
I'Edat Mitjana a santa Clara i a sant
Francesc.

Aquest esperit que promogué la
fundaciód'aquest nostremonestir que
a través de' 125'anys ha acollit i ha
educatles nostresciutadanesvilanovi-
nes de cara la vida, incluint-los sobre-
tot ano tan essencialper a regir una
família.: un somriure amorós per a
afrontar totes les amargorsde la vida i
un esperit de sacrifici a ultranca per a
tirada família endavant.

Pensant amb la vostra fundadora,
sor Teresa Arguyol, amb santa Clara
d' Assís i unint-hi el bon record de la
vostra abadessa mare Engrácia,
m'uneixo a vosaltres en aquest 125e
aniversariqueteniu de vida a Vilanova
i la Geltrú, bo i demananta Déu, a sor
Teresa,a santa Clara i a la mare En-
graciaque, d'acord amb l'esperit dels
temps, puguin dir les futures genera-
cionsvilanovinesque el nostre mones-
tir i escola de la Divina Providencia
continua viu, i actiu, sempre d'acord
amb l'esperit d'aquelles que varen
fundar-lo.
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