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Pastoral Penitenciària a la Model
En record del mercedari Bienvenido Lahoz

El pare
Bienvenido Lahoz.

Fr. José Sesma León
Mercedari

A la Model es va guanyar
el respecte dels anticlericals
més acarnissats i l’estimació
de tots els qui van tenir la
sort de tractar-lo

El pare Bienvenido Lahoz va néixer a Cervera del Rincón, província
de Terol, el 21 de març del 1887.
Intel·lectual amb ànima de camperol,
optimista, amb un cor com un castell i
una generositat a prova d’ingratituds
i desenganys. Home polifacètic, va
ingressar a la vida religiosa per ser
mercedari.
Referent en el món dels presos, va
ser capdavanter a la presó Model de
Barcelona, on es va guanyar el respecte dels anticlericals més acarnissats i
l’estimació de tots els qui van tenir
la sort de tractar-lo. Va ser un home
avançat al seu temps, així ho demostren iniciatives mai vistes abans com
quan va començar a organitzar uns
cursets entre els presos i va confeccionar una llista de tots els que tenien
títol acadèmic o una professió liberal,
perquè cadascú expressés les seves
opinions i dubtes en matèria religiosa.
Va ajudar tots els interns (sense distinció de credo polític o religiós) i les
seves famílies. Els va dedicar temps,
esforç, ajuda econòmica i material.
Va ser tanta la influència que va
tenir a la presó Model, que una de
les cel·les va ser convertida en capella.
La coneguda «Capella Gitana» va ser
feta en homenatge a aquest religiós
mercedari. L’obra és d’Helios Gómez,
un intern que va pintar la Mare de
Déu de la Mercè —amb trets gitanos— en agraïment a tota la tasca feta
pel «mestre i testimoni» pare Lahoz.

Va ser un renovador
compromès de la tradició
pastoral redemptora
de la Província

Capella
Gitana,
pintada
per Helios
Gómez.

Els meus records com a
mercedari
Ja fa més de 46 anys que, a les 16.15
hores d’un 28 de desembre moria a
Barcelona el P. Bienvenido Lahoz. Dies
abans el vaig visitar al convent prioral
de Barcelona i, després de saludar-lo,
vaig tenir l’oportunitat d’escoltar-li,
magistral com sempre, la darrera

lliçó que em va donar, prostrat al llit,
sobre el nostre Quart Vot o vot de
redempció. És el vot específic dels
mercedaris de lliurar la pròpia vida,
si cal, per rescatar els cristians captius
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en perill de perdre la fe.
Des que vaig ingressar al Postulantat Mercedari de Reus, l’octubre
del 1949, moltes van ser les ocasions
en les quals vaig poder sentir el P.
Lahoz, que amb molt de gust sempre
ens parlava als formands (ja fóssim
postulants, novicis, filòsofs o teòlegs)
sobre l’esperit redemptor mercedari i
l’obra redemptora mercedària. Per a
nosaltres era un savi mestre que ens
transmetia el seu «saber ser mercedari» i el seu «saber fer mercedari».
Gràcies al magisteri del P. Bienvenido Lahoz, els religiosos de la Província
d’Aragó sabíem que viure espiritualment i pastoralment el vot específic
de la nostra professió mercedària era
possible, abans fins i tot que el Capítol
Provincial del 1970 aprovés els Estatuts Provincials i declarés l’Apostolat
Penitenciari com l’apostolat primordial de la Província; i fins i tot abans
també que el Capítol General del 1974
establís les Notes individualitzants de
la Captivitat.
Més que innovador, el P. Lahoz va
ser un renovador compromès de la

tradició pastoral redemptora de la
Província. Després de 20 llargs anys
de missió pastoral penitenciària com
a capellà de presons a la presó Model
de Barcelona (1940-1960), el P. Lahoz
ens va deixar ben definit l’àmbit de
l’Apostolat Penitenciari, amb objectius diferenciats i concrets per als sectors precarcerari (l’Abans), carcerari
(el Durant) i postcarcerari (el Després)
i les àrees pastorals: Religiosa, Social
i Jurídica en cada sector.
Tant per a l’apostolat precarcerari
com per al postcarcerari el P. Lahoz
sempre va donar molta importància
a les Cases de Família, llars d’acollida
per a homes, dones i menors que
malvivien sense família i sense sostre,
exposats a ser utilitzats o manipulats
pel primer desaprensiu que se’ls
presentés com a «salvador». Amb
freqüència ens recordava la Casa de
Família oberta a principis del segle XX
per Mn. Josep Pedragosa a Barcelona,
per «posar en via de redempció i salvació els menors delinqüents: un dels
problemes més tràgics de l’apostolat
carcerari», que va romandre oberta
fins al 1936.
Ell mateix va procurar que la benemèrita senyora barcelonina Rosa Gay
donés quatre pisos a la urbanització
Vall d’Hebron a Barcelona per a una
Llar Mercedària, que acollís i atengués
joves provinents de les presons de
Catalunya. Aquesta Llar va poder ser
inaugurada un 12 de març del 1972
i en l’actualitat roman fidel a la seva
fundació.
Com a religiós mercedari en aquesta Província d’Aragó, em confesso
captivat per la persona i missatge
del P. Bienvenido Lahoz, alhora que
compromès amb els altres germans
religiosos a anar fent realitat des
de Barcelona en la nostra mateixa
Província (Aragó, Balears, Catalunya,
València; Veneçuela, Panamà, el
Salvador, Guatemala; Moçambic), en
l’orde i en l’Església el llegat redemptor penitenciari que fa 46 anys ens va
confiar el P. Bienvenido Lahoz Laínez,
com a resposta mercedària a les captivitats del nostre temps.

