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IN MEMORIAM
DR. JOAN BELLAVISTA I RAMON

per ISABEL JUNCOSA

Aquestes quatre ratlles no pretenen ser una biografia extensa i aclaridora
sobre Joan Bellavista; el que sí que voldrien ser és un record des de
l’estimació a un liturgista fortament implicat amb la recerca, la pastoral i
el seu país.

Nasqué a Parets del Vallès (Vallès Oriental) el 18 de setembre de 1928.
Morí el 12 de febrer del 2010, després d’una sobtada malaltia.

Passà la seva infantesa a l’Ametlla del Vallès, on de ben petit es traslladà
i on ell se sentí arrelat.

L’any 1941 ingressà al Seminari Menor de Barcelona, situat aleshores a
la Conreria; quatre anys més tard ingrsessà al Seminari Major. Fou en els
anys de Seminari quan quallaren les amistats i els interessos intel·lectuals,
i on conegué els grans teòlegs del Moviment Litúrgic: Guéranger, Martimort,
Guardini, etc. Tot això no eren disciplines que s’ensenyessin al Seminari,
però tant l’ambient d’estudi com el context eclesial d’aquells anys afavorien
aquestes activitats.

El 21 de juny de 1953 fou ordenat prevere a la parròquia de Sant Andreu
del Palomar de Barcelona, on s’inicià com a vicari. Després l’enviaren a
Premià de Mar, i a diferents parròquies de Barcelona ciutat, Sant Llorenç
(1955), Sant Pau del Camp (1956) i de Sant Martí de Provençals (1957).

Aquests anys que exercí de vicari col·laborà activament en la redacció
del llibre Monicions i pregàries per a la Santa Missa (1958), que a la vegada
és el fet fundacional del Centre de Pastoral Litúrgica  (CPL) de Barcelona,
amb mossèn Pere Tena i Pere Farnés i un grup de preveres barcelonins.
Sempre se l’ha considerat com un dels membres fundadors del CPL.



10

L’any 1960 es matriculà a la Università Lateranense de Roma, on es
llicencia en teologia, però atès el seu interès per la litúrgia decidí conti-
nuar els seus estudis a l’Institut Supérieur de Liturgie de Paris, adscrit a
l’Institut Catholique. Fou aquí on presentà el 1975 la seva tesi doctoral
L’antifoner de missa de Sant Romà les Bons, un manuscrit del segle XII.

Tan bon punt tornà de París, començà la seva tasca com a professor,
primer en el Seminari Major de Barcelona, després en la Facultat de
Teologia de Catalunya i en l’Institut Superior de Litúrgia, i en fou director
durant més de deu anys.

Desenvolupà una bona tasca pastoral en diferents parròquies (Santa
Maria de Gràcia, Santa Eulàlia de Ronçana i Sant Genís de l’Ametlla del
Vallès), la qual sempre conjugava amb la investigació litúrgica. La seva
ploma és present en els primers números de la revista Phase i és un dels
membres fundadors del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (junt
amb mossèn Pere Tena i mossèn Pere Farnés), i en fou el president del
1973 al 1982. Després de vint-i-cinc anys, escrigué la història del CPL.

Cap als anys vuitanta tingué gran interès per recuperar la devoció a la
Mare de Déu de Puiggraciós, de gran tradició a la comarca del Vallès. En
aquest temps una comunitat de quatre monges benedictines en tenen cura
tant del culte com del santuari. Aconseguí la reconstrucció del cambril i la
reforma del presbiteri.

Enmig d’aquesta gran tasca començà a estudiar història a la Universitat
de Barcelona, on es doctorà l’any 1980 amb un estudi sobre El sacramentari
de Barcelona: edició i estudi del manuscrit de la Biblioteca Apostolica Vaticana,
Vat. Lat. 3547.
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