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FAVORS REBUTS
No sé com expressar la meva profunda, immensa i sincera alegria, quan després d’una 

llarga i constant intercessió de la Serva de Déu, Magdalena Aulina, observo una gran millo-
ra en la meva neta de 17 anys, que en fa 4 que pateix una anorèxia. De nou veig que té ganes 
i energia per a reprendre els seus estudis al Lyceo de Metz.  Aquesta força que l’ha empès a 
seguir i que la sobrepassa és a on jo reconec les grans gràcies de Magdalena Aulina Saurina, 
la Serva de Déu. Jo, la seva àvia, continuo pregant, a la Serva de Déu, perquè em mantingui 
el fervor i la fe en el meu cor, per a continuar vivint el camí que tinc marcat.

Gisèle Barret

La intensa vida de Magdalena Aulina, la innovació en 
l’apostolat que va realitzar a Banyoles, la seva ciutat natal, 
situada a la província de Girona, Catalunya, a principis del 
s. XX, i la recopilació d’un bon piló de material històric ens 
empeny a presentar a Magdalena Aulina i els fets que Déu 
va permetre que visqués.

Aquesta dona d’una gran senzillesa i una profunda reli-
giositat, amb moltes ànsies apostòliques i amb una gran 
sensibilitat femenina, es va avançar als temps de l’Esglé-
sia. No va viure ni el Concili Vaticà II, ni la profundització 
de la teologia dels laics, que pel baptisme ja participen de 
la vocació universal de la santedat, sinó que l’Esperit Sant 
li concedí una gran intuïció profètica, com llegim  entre les 
línies d’aquest document de l’any 1933: Hem de procurar 
que, al voltant nostre, es visqui una veritable atmosfera de 

DONATIUS PER A LA CAUSA
Agraïm els donatius que anem rebent per a les despeses del Procés de Canonització de la 

SdD Magdalena Aulina. Segons el seu desig ho fem constar amb el seu nom, amb les inicials 
o de manera anònima.

Alcoy: Desamparados Barrachina Juan. Aldeanueva del Ebro: Joly Jiménez; Anònims. Ali-
cante: Tomás Llorca Mingot. Badalona: Agustina García. Barcelona: Antonia Carrera; Con-
treras Elodia; Covadonga Poza. Bilbao: Rosa María Bilbao. Boeza: Família Torre González. 
Castellón: Aurelia Sánchez Moreno. Funes: Andreina Escuchuri; Esther Díaz. Galicia: Ange-
lines López. Girona: Família Carbó, Teresa Boichs, Encarna, Reme Guillem, Anònims. Gra-
nada: Chari; Mª Carmen; Rosario. Málaga: Josefita. Medina del Campo: F.N. Pamplona: 
Anónimo. Sallent: Dolors Alsina Codina. San Adrián: Goyo Martínez. Valencia: Anònims. 
Valladolid: Avelina; Anònim. Vilanova i la Geltrú: Fam. Gatell Arce. Italia-Roma: Club Casa 
Nostra; Erminia Malavasi. Francia-Cheroy: Albert Maraval. Paris: Roland Jeanmarie. Sens: 
Micheline Colin.

PREGÀRIA
(per demanar gràcies per intercessió de la Serva de Déu)

Déu i Pare nostre, amo dels sembrats, que vares suscitar en l’Església a la teva serva 
Magdalena Aulina perquè en virtut de la seva consagració baptismal, i amb els dons de 
l’Esperit Sant, fos testimoni i pionera de la consagració secular dels laics; Fes que, encoratjats 
pel seu exemple, enfortits per la seva protecció, i amb la força de les Benaurances del teu Fill, 
siguem la sal que conserva, el llevat que transforma el món i la llum que l’il·lumina, i per la 
seva intercessió, concedeix-nos la gràcia que et demanem... per Crist Senyor nostre. Així sigui.

Parenostre, Avemaria, Glòria 
Per a ús privat

superació de costums i una sincera pràctica de l’Evangeli. Això ha de ser la nostra Obra: perso-
nes enamorades de Déu, disposades a treballar per Ell, per la seva glòria, per la seva església, 
unes de manera directa i altres indirectament, però totes buscant només Déu.

Llac de Banyoles



Retalls d’una vida

Magdalena Aulina i Saurina, nasqué a Banyoles el 12 
de desembre de 1897, a les 11 del vespre, i el 16 del 
mateix mes va rebre el Baptisme a la parròquia de Sta. 
Maria dels Turers.

El seu pare, en Narcís Aulina Font i la seva mare na 
Carme Saurina Brugué, van tenir 7 fills: Josep, Ramon, 
Francesca, que professà com a Carmelita de clausura, 
Aurèlia que ingressà a la Companyia de Maria, les re-
ligioses de l’ensenyament, Magdalena, la SdD i Joan.

Magdalena és una peça de Banyoles, és banyolina, i Banyoles fou l’escenari de la novetat 
apostòlica seglar Casa Nostra, que ella va fundar.

Vida de família a la casa Aulina – Saurina

Les primeres espurnes de l’Obra de la Magda-
lena tenen per marc l’acollidor ambient que es  
respira a la casa paterna.

La casa de la família Aulina està situada al 
carrer Gran, avui, carrer Jacint Verdaguer, amb 
dues altres propietats més, una al carrer Divina 
Pastora just darrera la casa familiar i una altra, 
l’horta, al carrer de la Barca, al costat de l’estany.

L’ambient que es respirava en el si de la vida 
familiar era serè, amable, respectuós, humil, 
però sobretot, profundament cristià, fins el 
punt que es pot considerar un model per a 
altres famílies de la pagesia catalana. Aquesta 
experiència li va servir a la Magdalena per a po-
der portar a terme aquelles inquietuds que des 
de molt petita anaven guiant la seva activitat, 
pròpia de l’edat.

Primers assajos apostòlics

Es coneixen poques coses dels primers anys, 
només ressaltar la nota piadosa  que la distin-
gia d’entre els de la seva edat, era poc comú 
veure amb quina espontaneïtat i naturalitat 
l’expressava.

Aquests detalls es conserven en la Col·lecció 
Documental de lInstitut Secular Opereries 
Parroquiales. Assisteix a l’escola de les Religi-
oses Franciscanes de la Divina Providència. Sor 
Núria li explica molt bé i amb exemples el Ca-
tecisme de Pius X. La petita Magdalena l’escol-
ta amb atenció, per memoritzar-ho i poder-ho 

repetir i ensenyar, en el seu temps lliure, als nens i a les nenes 
del carrer que no poden anar a l’escola, ni tampoc s’acosten a 
la Parròquia; era el seu auditori infantil. Un dels seus jocs era 
recollir flors del camp i tirar-les enlaire cap al cel perquè Jesús 
i Maria veiessin com els estimaven. Un altre joc, era preparar, 
en el jardí de casa seva, una petita capella – gruta a la Mare de 
Déu de Lourdes, feta amb petxines i pedres, que encara avui es 
conserva a la casa natal. “Així va creixent, com a cap d’un bon 
grup de mainada, que l’escolten bocabadats un bon grupet de 
persones més grans.

Davant la imatge de la Verge, Magdalena va exercir el seu 
apostolat infantil resant l’Ave Maria en començar i acabar els 
seus jocs d’infants.

El dia més important de la infantesa de la Magdalena, fou el dia de la seva Primera Co-
munió a la Parròquia de Sta. Maria dels Turers, el 22 de maig de 1910, de les mans de Mn. 
Francisco Aran.

Vinculació a moviments espirituals i apostòlics

En els primers decennis del s. XX, la vitalitat de l’Església a Espanya i els seus fruits de 
santedat i apostolat foren abundants.

Magdalena, com a filla del seu temps, de seguida es va vincular en alguns moviments 
espirituals i apostòlics. Ella, l’àngel de la parròquia, era membre o presidenta o fundadora 
de totes les associacions que hi tenien cabuda. Recordem-ne algunes: Arxicon-
fraria de la Guardia d’Honor del Sagrat Cor de Jesús (1913), Ordre 
Tercera de Sant Francesc (1915), 
Arxiconfraria de Filles de la Im-
maculada Concepció de Maria 
(1916), Via Crucis, pràctica que 
es realitzava els diumenges al 
cementiri (1917), Visita Mensual 
Domiciliària de la Sagrada Fa-
mília (1920), Centre Eucarístic 
Diocesà (1924).

El 24 de desembre de 1928, 
Magdalena Aulina va pronunci-
ar la seva consagració com Obrera de Crist, davant Monsenyor Josep Vila Martí-
nez, bisbe de Girona, a la capella del Palau Episcopal, en els Estatuts d’aquesta Associació 
s’exigia que els seus membres fossin persones escollides per la seva pietat, zel, activitat i 
discreció, buscant només la glòria de Déu i el bé de les ànimes, Apòstols en el món, vivint en 
el sí de les seves famílies, segons la seva pròpia condició i posició social.

Aquesta línia d’espiritualitat secular va calar molt fons en la sensibilitat apostòlica de la 
Magdalena. 

UNA VIDA AL SERVEI DEL ALTRES, 
UN DONAR-SE A CAMP RAS.

(Continuarà)Banyoles 1907-20


