
«IN MEMORIAM»
FRANCESC XAVIER PARÉS I SALTOR
(Ribes de Freser, 1940 - Barcelona, 2020)

per gabriel seguí i trobat

El 17 de febrer de 2020 morí a Barcelona el doctor Francesc Xavier 
Parés i Saltor, als 79 anys i després de 55 anys de prevere, membre de la 
Societat Catalana d’Estudis Litúrgics de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Nasqué a Ribes de Freser el 29 de desembre de 1940. Amb deu 
anys, entrà al seminari conciliar de la Seu d’Urgell, on cursà els estudis 
de filosofia i de teologia, que completà al seminari de Pamplona. Va ser 
ordenat prevere a l’església de la Sagrada Família de la Seu d’Urgell el 20 
de desembre de 1964.

Fou rector de la parròquia d’Escaldes-Engordany al Principat 
d’Andorra (1990-1994), del seminari diocesà d’Urgell (1994-2003) i de la 
parròquia de Sant Ot de la Seu d’Urgell (2003-2017), endemés d’exercir 
molts altres càrrecs pastorals. Arreu deixà petjada de la condició de 
pastor amatent del seu ramat i de formador preocupat fraternalment pels 
seus deixebles. Per això, l’any 2016, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell el 
nomenà fill adoptiu de la ciutat, i va ser un vertader referent en la formació 
dels preveres d’Urgell i d’altres bisbats catalans. 

D’altra banda, l’any 1984, l’arquebisbe Joan Martí Alanis el nomenà 
canonge de la catedral de Santa Maria d’Urgell i l’any 1985, delegat diocesà de 
Pastoral Sacramental i Litúrgia. El 1995 va participar en el Concili Provincial 
Tarraconense com a rector del seminari i va ser nomenat degà del capítol 
de la catedral (2011-2020). Fou canonge cerimonier de la catedral i membre del 
Consell de Presbiteri, del Consell Pastoral Diocesà i del Coŀlegi de Consultors, 
així com de diversos patronats de fundacions, com ara la del Sant Hospital de 
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la Seu d’Urgell, el Taller Claror o la Fundació Arquebisbe Joan Martí Alanis. 
Durant els anys de professor a Barcelona i fins a la seva mort coŀlaborà a la 
parròquia barcelonina de Santa Agnès.

En l’àmbit acadèmic, era llicenciat en sagrada litúrgia per la Pontifícia 
Universitat de Sant Anselm de Roma, amb una tesina sobre la vetlla 
pasqual en la tradició catalanonarbonesa, i doctor en teologia litúrgica 
per la Facultat de Teologia de Catalunya, amb una tesi sobre l’ordinari 
d’Urgell de 1536. Va ser professor de litúrgia al seminari d’Urgell. 
Sobretot, però, des del 1996 fou professor i secretari del consell de direcció 
de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (AUSP), en el qual va 
dirigir nombroses tesis doctorals i tesines, endemés d’encarregat de les 
proves d’especialització. 

De més a més, publicà treballs a diverses revistes especialitzades, 
com ara Phase, Liturgia y Espiritualidad o la Revista Catalana de Teologia.

El doctor Parés va impartir la lliçó inaugural del curs 2014-2015 de les 
facultats de Teologia i de Filosofia de Catalunya, «La reforma litúrgica del 
Concili Vaticà II a les diòcesis catalanes», un ric i complet panorama de 
l’aplicació de la constitució conciliar Sacrosanctum Concilium a les diòcesis 
amb seu a Catalunya.

També era membre del Centre de Pastoral Litúrgica, del consell de 
redacció de la revista Phase i de l’Asociación Española de Profesores de 
Liturgia.
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