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Cardenal Angelo Amato, i del cant del Kyrie interpretat pel Cor dels Petits Cantors Lliures
d’Andorra, l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives i la Postuladora General de la Causa,
Gna. Pilar Adín, han demanat al Cardenal Amato, com a representat del Sant Pare Benet XVI,
la beatiﬁcació de la Serventa de Déu Anna maria Janer Anglarill.
Aquesta és la petició que ha llegit Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe-Bisbe d’Urgell:
La Venerable Serventa de Déu Anna Maria Janer Anglarill va néixer a la ciutat de Cervera
(Catalunya – Espanya) el 18 de desembre de l’any 1800, i el dia següent ja va rebre la gràcia
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restaurada comunitat de germanes seculars de la caritat a l’hospital de Castelltort i de nou
va ser elegida superiora. L’any 1849 s’obrí en la seva vida un nou camp d’acció quan es va
oferir com a voluntària per a treballar com a Germana en una altra institució de caritat, la
Casa de Misericòrdia de Cervera, que acollia les nombroses víctimes de la guerra. Durant deu
anys va atendre amorosament els orfes d’aquella casa, els nens de famílies molt pobres, els
joves discapacitats sense esperança i els ancians.
El 1858, el bisbe d’Urgell, Monsenyor Josep Caixal i Estradé, que la coneixia del seu temps de
professor de teologia a Cervera, va demanar a la Serventa de Déu que es fes càrrec de la
direcció del Sant Hospital de La Seu d’Urgell. I el 29 de juny de 1859, arribà amb dues
postulants a La Seu, on fundà l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. El mes
d’agost va presentar al bisbe la regla de vida de les germanes i el 1860 va rebre l’aprovació
diocesana del nou Institut dedicat a l’assistència de malalts i pobres, i a l’ensenyament de la
infància i de la joventut marginada, sempre veient-hi en ells el rostre de la persona de
Jesucrist. Des d’aquell moment, la Serventa de Déu va fundar escoles, hospitals i cases de
caritat a les diòcesis d’Urgell, Solsona i Barcelona.
El nou període revolucionari de la història d’Espanya que va començar el 1868 i que es va
allargar amb diverses etapes i vaivens, i amb noves guerres i revolucions sagnants ﬁns el
1875, va representar un cop dur per a les obres de la Mare Janer. Les fundacions van ser
sovint tancades i les germanes de la caritat dispersades. Ella mateixa va ser expulsada de
l’hospital de La Seu d’Urgell. Tot i això, el bisbe Josep Caixal va intentar refer l’Institut de
Germanes de la Caritat de la Mare Janer i les seves obres. Per això, i seguint la praxi jurídica
de llavors, va nomenar el 1874, com a director espiritual d’algunes comunitats, el prevere
sant Josep Manyanet i Vives, que va dirigir la vida de les comunitats ﬁns el 1879. Va ser
durant aquest temps quan, a la tradició espiritual antiga de la comunitat, es va insistir també
en el Misteri de la Sagrada Família de Nazaret com a font de virtuts per al nou estil de vida.
En aquest període la Serventa de Déu va romandre relegada en obedient silenci i ﬁdelitat
eclesial.
L’any 1879, el nou bisbe d’Urgell, Mons. Salvador d’Horta Casañas i Pagès, posteriorment
creat Cardenal pel Papa Lleó XIII, d’acord amb el Nunci Apostòlic, Mons. Angelo Bianchi, va
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reorganitzar i donar nou impuls a la vida de l’Institut i sempre el va protegir. El 1880 es va
celebrar el primer capítol general i la Venerable Mare Janer, malgrat els seus 80 anys, va ser
reconeguda per totes com la veritable Mare d’aquella soferta comunitat, per la qual cosa va
ser elegida primera Superiora General per al trienni 1880-1883. La Serventa de Déu va
passar els últims anys de la seva vida a la casa de Talarn, essent un genuí exemple de caritat
per a les noves generacions de religioses. L’Eucaristia, l’amor i la contemplació del Misteri del
Cor Traspassat de Crist a la Creu, i l’amor ﬁlial a la Verge Maria, la Mare de Déu, alimentaven
la Serventa de Déu i sostenien la seva fe. Una fe fonamentada en l’esperança i sostinguda
per la seva caritat heroica envers els més pobres i abandonats, així com per la pràctica de les
virtuts de la virginitat consagrada, l’obediència eclesial, la pobresa evangèlica i la humilitat i
amabilitat de cor. Recomanava “dolcesa i caritat, sempre”, ja que en tot volia estimar i servir
el seu Senyor, Jesucrist. I manifestava amb ardor que “estimava l’Església més que a la seva
pròpia vida”. Va viure de forma extraordinària el que conforma la vida ordinària, excel•lint en
les virtuts de la humilitat i de la caritat.
Poc abans de lliurar la seva ànima a Déu, va expressar el seu últim desig de morir sobre el
terra nu com a penitent per amor a Crist. L’11 de gener de l’any 1885 va entrar a la vida
eterna, amb el seu Senyor. D’ella conservem una bellíssima pregària de conﬁança: “Vós,
Senyor, em donareu gràcia per a ser-vos esposa ﬁdel, que us estimi molt i us serveixi en la
persona dels malalts desvalguts. Vós, en canvi, al seu dia em direu: «Entra, perquè vaig estar
malalt i em socorregueres; entra, perquè la teva llàntia sempre va cremar»”.
Tot seguit, el Cardena Amato ha llegit en llatí la Carta Apostòlica del Sant Pare que
transcrivim a continuació en la traducció al català:
Nos,
atenent el desig del Nostre Germà
Joan-Enric Vives Sicília,
Arquebisbe-Bisbe d’Urgell,
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així com el d’altres molts germans meus en l’Episcopat
i de nombrosos ﬁdels,
consultada la Congregació per a les Causes dels Sants,
amb la Nostra Autoritat Apostòlica, concedim la facultat perquè
la Venerable Serventa de Déu
Anna Maria Janer anglarill, verge,
Fundadora de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell,
la qual, dona humil, forta i rica en misericòrdia,
sense cap excepció ni discriminació
va oferir el seu servei als pobres i malalts,
d’ara en endavant pugui ser anomenada Beata,
i que la seva festa pugui ser celebrada cada any
el dia 11 de gener, dia del seu naixement al cel,
en els llocs i segon les normes establertes pel Dret.
Un cop proclamada beata, a la part posterior del presbiteri s’ha descobert un retrat de grans
dimensions de la Mare Anna Maria Janer, mentre la coral cantava la tornada de l’himne
composat en honor de la fundadora de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. I, a
continuació, la Gna. Maria Rosa Carrera, una de les religioses que va iniciar la causa de
beatiﬁcació, i el Dr. Antoni Vives, metge que va certiﬁcar la curació miraculosa per
intercessió de la Mare Janer, han dut les relíquies ﬁns l’altar.
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compromís d’acollir en les nostres vides el gran Amor que Ell ens té; veure el rostre de Jesús
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Unes 4.000 persones, procedents dels onze països on és present l’Institut de Germanes de la
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