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Casa Nostra us dóna la més calorosa benvinguda i us obre les portes de bat a bat de la casa on 
va néixer Magdalena Aulina.

Bienvinguts tots a Banyoles, que va veure néixer el primer rierol de les seves activitats apostòli-
ques i socioculturals de caràcter laical.

Us rebem amb el carinyo i calor propis de Casa Nostra, on es segueix respirant l’“aire” de família 
que Magdalena va voler donar a les seves iniciatives.

Podreu visitar CASA NOSTRA, caminar pels carrers i places de Banyoles -que van veure l’amor i 
els ensenyamentss de Magdalena- i passejar per la vora del llac, el seu gran inspirador, i finalitzar 
la ruta Auliniana a la finca Casa Nostra, bagul dels somnis de Magdalena.

Les aigües tranquil·les del llac són testimonis dels somnis de la jove Magdalena. Avui, després 
de 100 anys, aquells somnis són una realitat dins de l’Església i del món.

Desitgem que aquesta peregrinació sigui una veritable full immersion en la espiritualitat de la 
Serva de Déu Magdalena Aulina.

Que Magdalena us guïi pel seu Banyoles, i us inspiri i transmeti tot l’amor que cremava en el seu 
cor: un cor apassionat per Déu i apassionat pels homes.

Pina Milana
Directora General
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Aquí podreu descobrir i percebre el “tresor” que d’ella emana. 

La cuina dels Aulina, memòria eloquent del sobrenatural, de 
la Providència divina que no cessava d’alimentar a tothom 
que venia a Casa Nostra… 

La sala de L’Esperança. Testimoni extraordinari de les xe-
rrades, explicacions i consells de la Fundadora.

LA CASA NATAL DE MAGDALENA AULINA

3 L’habitació on Magdalena va venir al món i on hi ha el llit 
de la Mare, amb l’eloquent foto de la seva professió de fe. 
Tota una pàgina d’història… si el gra de blat no mor, i això la 
Mareta ho sabia i així moria, s’humil·liava, per a donar vida. 
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Sant Miquel, l’arcàngel protector, les parets de la qual con-
serven els secrets de les entrevistes que tenia Magdalena.

Capella. El “Cenacle” és el nom escollit per Magdalena. Aquí 
està la tendra i significativa imatge de la Verge de la Providèn-
cia. Es unaltre lloc únic, dipositari de tantes oracions, festes 
pròpies, misses nocturnes en època de prohibició... l’època 

Betania… aquest nom tan simbòlic, lloc on Jesús es troba-
va amb els seus amics i on es sentia bé… Les trobades i 
menjars familiars… presidits por Narcís Aulina… i Magdalena 
enmig dels més joves…

5 L’expo Aulina que guarda els records personals i de tantes ac-
tivitats que sortien de la ment i cor de Magdalena.

més fecunda de la nostra història fins avui, l’època catacumbal… 
que tant de fruit espiritual ha deixat.



10 El jardí, on podem admirar la petita gruta de Lourdes, cons-
truida per la mateixa Magdalena.

Al costat de Magdalena, si escoltem a la nit… potser sentirem el 
dolç cant del rossinyol.

I en ell veiem a Magdalena, figura esbelta d’ulls expressius, par-
lant amb el Sr. Manuel Siurot, el gran pedagog, fascinat per les 
seves paraules.

9 Maig 1916, el primer mes de Maria, i aquest acte de devo-
ció mariana constitueix l’inici de les activitats i apostolat de 
Magdalena Aulina.
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La plaça Major, transitada per la jove Magdalena amb les 
seves amigues, mentre donava vida a aquell “que” nou que 
Déu l’inspiraba.

Santa Maria dels Turers, on fou batejada i rebé la comunió i 
confirmació, i començà les seves activitats parroquials.

Pel carrer Canal se senten els crits dels nens de Sol Ixent. 

La Sagrada família, l’església per a la gent del barri, sota la 
protecció de la santa Famíllia de Nazaret...

BANYOLES
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Casal Parroquial, on es concreten algunes idees de Mag-
dalena.

El terreny de l’hort d’en Narcís -el pare de Magdalena- i els 
seus locals, s’adaptaren a l’“escola Casa Nostra”, inaugura-
da, el 1967, pel cardenal Pericle Felici, secretari general del 
Concili Vaticà II.

El llac de Banyoles… que donà caràcter i temple a Magda-
lena i fou el seu inspirador. A l’estany, segurament, no veia 
només reflexat el blau del cel, sinó també els seus somnis 
profètics que prendrien forma en les aigües cristallines…

Plaça del Carme, on cada any es finalitzava el Mes de 
Maig.



19 21

22

20

El passeig Magdalena Aulina, vora el llac, ens porta a la 
Finca “Casa Nostra”.

La creu de terme a l’entrada de la Finca.

La Torre de l’Esperança… Símbol de l’esperança contra 
tota esperança, de Magdalena. La seva punta ens assenyala 
el cel, tot cara Déu. I el rellotge que marca les hores ens re-
corda l’Ave María.

La Finca Casa Nostra… ¡quina meravella! En ella podem 
admirar la creativitat i fecunditat de l’acció de l’Esperit Sant. 
Ens descobreix algunes traces de Magdalena i la seva acció 
de pedagoga, catequista, amant de la natura, intrèpida evan-
gelitzadora, la dona forta i emprenedora que arrastrava, atreia 
a multituts. Veiem als petits que cuiden les seves parcel·letes, 
i la gentada immensa de la festa Pontifícia… 

LA FINCA CASA NOSTRA
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Monument a Gemma Galgani, 1933. Magdalena l’agafà per 
a la Obra com a especial protectora, ja que es va santificar 
en una vida de família.

El pou de Jacob. Si tu coneixéssis el do de Déu, i qui és el 
què et diu: “Dona’m de beure, tu li hauries demanat a Ell, i Ell 
t’hagués donat aigua viva… el que begui de l’aigua que jo li 
daré, no tindrà mai més set… 

Magdalena Aulina, dona de l’Evangeli, pionera i profeta del 
nostre temps.

La imatge de la Verge de Lourdes ens parla de la profunda 
devoció de Magdalena a la Verge Maria. El mes de maig de 
1916 començà la seva activitat. En un maig perenne perdura 
la seva profecia i novetat, sempre sota l’empar de Maria.



ITINERARI PER LA BANYOLES DE MAGDALENA AULINA
SEGUINT LES PASSES DE LA MARE

La casa natal
de Magdalena Aulina
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L’Esperança4

Sol Ixent13

L’Expo Aulina5

Plaça de Les Rodes,
Església de la
Sagrada Família

14

Plaça del Carme16

El Centre Parroquial15

La capella, el cenacle6

L’hort d’en Narcís.
Escola Casa Nostra

17

El passeig Magdalena Aulina19

Betania7

La Finca.
La porta dels Apòstols
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Sant Miquel8

Maig 19169

La creu de terme dels
municipis de Porqueres i 
Banyoles
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La torre de l’Esperança22

El jardí10 Monument a Santa Gemma23

El pou de Jacob24

Monument
a Magdalena Aulina
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Lourdes26

El llac de Banyoles18

3 L’habitació on
Magdalena va venir al món

La cuina dels Aulina2

La plaça Major11

Santa Maria dels Turers12
Amb goig trauràs aigua de les fonts de la salvació

(Isaïes, 12,3)



LA CASA DE NOSTRA MARE

Quina pau viure en la Casa 
on nostra Mare nasqué! 
Son record és roent brasa 
que l’amor de Déu manté. 
Jo trepitjo amb delectança 
els llocs on ella passà, 
més… també en sento recança, 
perquè… els deuria besar!... 
Jo contemplo amb reverència 
les parets i tot racó, 
convidant-me amb insistència 
a fonda meditació. 

Tot em parla de la Mare 
i la veig per tot arreu 
i el meu cor sent viva i clara 
la seva tan dolça veu. 
Sota d’aquest mateix sostre, 
la nostra Mare ha viscut, 
jo la veig entremig nostre 
donant lliçons de virtud. 
I la veig allà asseguda…
i la veig allà parlant… 
i la veig també callada, 
reflectint Déu, feinejant.

Lletra de M. del Roser Agell i Nadal 
Música de M. Assumpta Agell i Nadal
Banyoles, Abril de 1968

Jo penetro amb gran respecte 
a la seva habitació, 
beso el llit amb tot l’afecte 
i els rajols, amb devoció. 
Sabent ells de nostra Mare, 
el que nosaltres no hem vist, 
testimoni resta encara, 
en la imatge del Sant Crist. 
Oh relíquies venerades 
pel meu cor vosaltres sou! 
Oh relíquies tan preuades, 
que no estimaré mai prou! 

Santa Casa de la Mare, 
lluny de tu, jo en sento enyor 
perquè guardes, viu encara, 
el seu divinal amor. 
Santa Casa i Arca bella, 
lloc de pau i dolç recés 
quin gran goig és viure en ella!... 
M’hi estaria, sempre més!... 
Deixa’m Mareta estimada, 
el teu aire respirar 
perquè em sento transportada 
al Cel que amb Tu, haig de gaudir.
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“Si el gra de blat no cau a terra i mor queda infecund; però si mor, dóna molt de fruit” (Jn 12, 24) 

Magdalena Aulina va saber morir com el gra de blat, i el seu fruit és abundant.
Avui el seu Institut Secular Operarias Parroquials està extès per diverses parts del món, per a seguir escampant,
enmig de la gent, el missatge de l’amor de Jesús, per a ser llevat que fermenti la massa amb els valors 
eterns de l’Evangeli. 
La Família Auliniana, seguint l’espiritualitat i el carisma de Magdalena, contribueix a una societat més
humana, més cristiana, més forta en la fe i esperança en el Senyor, cadascun en el seu propi estat de vida.

MAGDALENA AULINA
Piedra desechada,
río caudaloso
abriste una brecha,
encendiste una hoguera
Profeta y pionera
levadura de Dios.

Magdalena Aulina
insigne banyolina,
de fe fuerte y recia.
La gente te aprecia
instrumento de Dios.

Banyoles te aclama
como hija preclara.
Se extiende tu fama.
Tu idea, ahora, es cierta.
Tus sueños reales
atraviesan los mares,
De Cristo proclaman
el amor y la paz,
en medio de un mundo
hambriento de pan,
de luz y verdad.

Lletra: Pina Milana.   Música: Tullio Visioli


