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Josep Perarnau i Espelt. Facultat de Teologia de Catalunya, 26 de febrer de 2014.
Ens hem aplegat per acompanyar l’estimat sacerdot i professor Dr. Josep Perarnau i Espelt,
en aquest homenatge que li oferim i que té molt merescut, presentant el volum “E digué
l’amic a l’amat”, miscel·lània en honor al professor Perarnau. Estem en la casa mare de la
dedicació al treball intel·lectual i de recerca del Dr. Perarnau: la nostra estimada Facultat de
Teologia de Catalunya, on ell ha esmerçat el servei eclesial de l’ensenyament, de la recerca i
de la publicació.
Aquest reconeixement que li fem tots els seus amics, col·legues i ex-alumnes i que em plau
moltíssim presidir, és mot merescut, malgrat que el Dr. Perarnau no desitjaria per la seva
senzillesa i pel seu concepte de servei eclesial que pren l’esperit evangèlic de que som
servents inútils i fem el que hem de fer. Em permetran que surti el ﬁló de l’amistat que m’ha
unit amb Mn. Perarnau, d’alguna manera des dels temps del Concili Ecumènic II, ara ja fa 50
anys, on ens trobàvem a Roma. Aquí voldria agrair al Dr. Perarnau el gran servei que ha
prestat amb la traducció i comentari de diferents documents del Concili, ajudant així a
conèixer més i més els seus continguts i a aplicar-los a la vida de l’Església.
Desitjo posar en relleu la seva talla sacerdotal, el seu amor a l’Església que ha servit sempre
i vol servir sempre, fent el que considera que és la voluntat del Senyor. El seu sentit eclesial
el va anar portant a servir diferents camps: a la pastoral, a la docència, als mitjans de
comunicació social i a la recerca. La vastitud de la seva obra i la tenacitat i l’eﬁcàcia de la
seva dedicació al treball és reconeguda per tots. El tret més destacat de la tasca de Perarnau
en el seu treball intel·lectual a l’antiga Corona d’Aragó, el realitza a totes les biblioteques
grans, petites i mitjanes d’Occident. Us puc dir que quan l’he trobat a l’estranger, ha estat en
una biblioteca o al redós d’una biblioteca.
Com sabem hi ha quatre autors medievals catalans que han cridat l’atenció de Mn. Josep
Perarnau: Francesc Eiximenis, Sant Vicenç Ferrer, el Beat Ramon Llull i Arnau de Vilanova. I
ha treballat molt i molt bé per a oferir-nos versions i edicions crítiques de les seves obres en
una col·lecció de molts volums que va creixent any rere any i que desitgem que Déu li
concedeixi molts anys de vida i de lucidesa mental per a poder-ne publicar molts més.
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Hem d’agrair al nostre estimat homenatjat el seu treball de recerca i les aportacions que ha
fet i està fent per reorientar parers estereotipats, parcials o allunyats de la veritat històrica,
que han ajudat a revaloritzar il·lustres personatges, com és el cas, per exemple, de Ramon
Llull, que fou objecte de la persecució de l’inquisidor Eimeric, al segle XIV. És opinió
fonamentada de que Perarnau és un dels lul·listes més importants del tombant del segle XX
al XXI. Si els estudis sobre Ramon Llull a Itàlia han entrat en una fase d’organització
productiva es deu al nostre professor, soci fundador, des de la Scuola Superiore di Studi
Medievali e Francescani de Roma (l’Antonianum) del Centro Italiano di Lullismo. És una
iniciativa semblant a la que tenim a Barcelona, amb l’Aula Lul·liana, una realitat compartida
per la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosoﬁa de Catalunya i vinculada a la
Universitat Ramon Llull i la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. I cal posar en
relleu l’Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA), anuari dedicat a l’edició i estudi de textos
catalans anteriors al segle XIX, fundat l’any 1982, una publicació d’alta recerca reconegut per
la Unió Internacional d’Acadèmies, coeditat per la Facultat de Teologia de Catalunya i
l’Institut d’Estudis Catalans (abans la Fundació Jaume Boﬁll).
Penso que aquest merescut homenatge al Dr. Perarnau, sacerdot diocesà i professor emèrit
de la nostra Facultat, és per a tots un testimoni, un exemple eximi de l’exercici del seu
ministeri presbiteral en el camp de la recerca, com una estimació a Déu i a l’Església, i també
al món, per enriquir la cultura i oferir els continguts religiosos de molts personatges que ens
han precedit a casa nostra.
Considero que hem d’agrair-li aquest testimoniatge i els més joves que participen en aquest
acte a un intel·lectual que conserva la senzillesa profunda i eloqüent de la seva llar familiar
on va créixer i es va formar com a home i com a cristià. És per a tots, però també per a ells
un exemple que cal seguir. Només amb aquest esperit que ha inspirat sempre a l’estimat Dr.
Perarnau, es pot arribar amb els anys a realitzar un servei generós, fecund i ﬁdel en els
diferents camps de la realització de l’única missió de l’Església.
Molt estimat Mn. Josep Perarnau i Espelt, com a expressió de la nostra amistat i del nostre
reconeixement a les meravelles que el Senyor ha fet en tu, em plau dir-te en nom de tots,
moltes gràcies i per molts anys.
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