P. TOMÀS BADIA CARRERA
Ningú ignora que el P. Tomàs era
de Mollerussa, on va néixer el 30
de juny de 1931. N’estava ben
cofoi i no se’n cansava de repetirho.
Va professar en el Carmel descalç
el 10 de desembre de 1950, amb el
nom de Tomàs de Santa Teresa, i
va ser ordenat sacerdot el 8 de
setembre de 1957. Després d’un
any a Roma, passa un temps a
Barcelona. Allí té cura de dos
religiosos malalts.
Amb 29 anys és destinat a
Badalona on es fa càrrec de la
Joventut Carmelitana. Aquí podrà
desenvolupar tota la seva
capacitat com a animador de
joves, gràcies a la seva proximitat i
empatia. Són memorables la seva
feina amb l’escolania, el teatre,
fins i tot arribà a organitzar una
lliga de futbol amb equips federats, a més de tota mena d’activitats que van atraure un
gran nombre de nois i noies a la comunitat carmelitana. Tota aquesta feina la repetirà a
Barcelona quan, pocs anys després, és destinat al convent de la Diagonal, on hi residirà
una colla d’anys.
De sempre, però, la seva gran passió ha estat la Litúrgia. Gran coneixedor del ritual,
revestia de gran solemnitat totes les celebracions allà on era destinat.
El 1993 torna a Badalona on, per renúncia del prior, exerceix aquesta responsabilitat
durant un parell d’anys. En aquests anys comença a recuperar l’escolania que s’havia
extingit, i ho fa amb les nenes -i algun nen- filles de gent de la comunitat i de la catequesi.
Amb els anys, i els relleus per l’edat, el grup d’escolanes i ex escolanes no es desfà, sinó
que creix i es retroba periòdicament amb el P. Tomàs fins als seus últims dies. També se
sentia orgullós de promoure el full informatiu mensual que ell tenia cura d’editar en
aquell temps.
A partir de l’any 2005, el P. Tomàs resideix a les comunitats de Lleida i Barcelona. En
aquesta darrera, i mentre li és possible, es fa càrrec de la sagristia.
Ja en els darrers temps, va manifestar que volia acabar als seus dies a Badalona,
segurament pels records i amistats que l’han acompanyat fins ara. Probablement, la
mort recent de d’una germana i un germà seus han acabat de disminuir les seves
defenses i avui, acompanyat pels seus germans de la comunitat, ha tornat al Pare.

