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Beatiﬁcació dels 16 màrtirs de Barcelona
La Sagrada Família acull la celebració dels beats amb el prefecte de la
Congregació per a les Causes dels Sants, el cardenal Angelo Becciu
13 Novembre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

La Sagrada Família ha acollit la beatiﬁcació dels 16 màrtirs de l’arxidiòcesi de Barcelona; 13
religiosos de les congregacions de Sant Pere Ad Víncula, Caputxines de la Mare del Diví
Pastor, Franciscanes dels Sagrats Cors-tres laics. El Card. Angelo Becciu, Prefecte de la
Congregació per a les Causes dels Sants de la Santa Seu ha presidit aquest migdia la
cerimònia de beatiﬁcació de 16 màrtirs de l’arxidiòcesi de Barcelona. Ha presidit la celebració
juntament amb l’arquebisbe de Barcelona, Card. Joan Josep Omella. També, han concelebrat
el Card. Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe emèrit de Barcelona; i els dos bisbes auxiliars de
l’arxidiòcesi barcelonina, Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell.
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Aquesta Causa aprovada pel Papa està integrada per 9 religiosos de la Congregació de San
Pedro ad Vincula, 3 religioses de la Congregació de Germanes Caputxines de la Mare del Diví
Pastor, 1 religiosa de la Congregació de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors i 3 laics
protectors dels religiosos de San Pedro ad Vincula. Tots ells formen part de Comunitats a
Catalunya. La Capella dedicada als màrtirs en el Claustre de la Catedral de Barcelona, fa
referència a tots ells.

Vigilia, Beatiﬁcació i Acció de Gràcies
Els 16 màrtirs van tenir una celebració de beatiﬁcació molt completa. Els tres temples més
importants de Barcelona es van vestir de gala per rebre un cap de setmana ple de
celebracions. Va començar el divendres 9 de novembre a la Basílica de Santa Maria del Mar
on el temple ple a vessar va celebrar la vigila que donava el tret de sortida a les
beatiﬁcacions dels germans i germanes de les tres congregacions. El dissabte 10 ser el
següent, i més important, dels passos.
La Sagrada Família va obrir les portes a tots els feligresos adeptes a les congregacions. Havia
arribat el dia. El Card. Becciu i el Card. Omella van ser els encarregats de beatiﬁcar als 16
màrtirs en una missa solemne. Per ﬁnalitzar, al dia següent, 11 de novembre, va ser la
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Catedral de Barcelona la que es va vestir de gala per acabar amb un cap de setmana
frenètic. Es va fer la missa d’acció de gràcies que va clausurar les beatiﬁcacions dels 16
màrtirs.

Els beats un model a imitar

El

Card.

Angelo Becciu ha assenyalat a la seva homilia que «en els beats que avui celebrem,
l’Església reconeix un model a imitar» i ha afegit que «aquests testimonis de la fe van viure
amb generositat i coratge els valors de la vida religiosa, fet que va provocar l’acarnissament
dels seus perseguidors» i també ha dit que «aquests germans i germanes ens diuen avui,
però amb tot això guanyem amb escreix, gràcies a Aquell que ens ha estimat» i, ﬁnalment,
ha manifestat que «la glòria dels màrtirs roman, mentre que els règims de persecució passen».
El Card. Joan Josep Omella ha tingut unes paraules d’agraïment dirigides al Card. Angelo Becciu en què
ha indicat que «en companyia dels germans bisbes de la nostra arxidiòcesi de Barcelona i de les
esglésies germanes en què els beats van néixer, van desenvolupar la seva missió i van entregar les
seves vides per amor, desitjo donar les gràcies al Cardenal Becciu, representant del papa Francesc en
aquesta celebració: Gràcies, senyor Cardenal, per haver-nos visitat i haver portat a casa nostra l’alegria
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de setze nous màrtirs.»

Víctimes entre 1936-1937
Els 16 màrtirs van ser víctimes, en els anys 1936 i 1937, de la persecució religiosa
sobrevinguda en els anys trenta. El procés de beatiﬁcació es va intensiﬁcar a l’inici dels anys
2000. Per orientacions diocesanes i vaticanes es van unir les tres Congregacions indicades i
els laics. El grup inclou sacerdots, persones consagrades i laics; joves i gent gran; germans
estudiants i superiors; obrers, pares de família i educadors: tots ells servidors, per l’Evangeli i
l’amor a Déu, ﬁns el moment del seu lliurament martirial.

La alegria de les Congregacions

Les

Congregacions comuniquen el goig de comptar amb germans i germanes assenyalats per la
ﬁdelitat, l’amor i l’entrega. Ells són testimoni de fe, de caritat i de perdó, són model i
referència per a tots nosaltres. Nens, joves i adults trobem en ells, intercessors i guies en el
nostre camí. Els nous beats transmeten un missatge actual i d’amplitud eclesial. En l’any del
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Sínode dels Joves, presenten una experiència eclesial de fe, d’entrega i de discerniment
vocacional.
Els Superiors Generals d’aquestes Congregacions expressen la seva satisfacció per haver
celebrat aquesta beatiﬁcació a la Basílica de la Sagrada Família. Agraeixen encaridament el
sentit de comunió i, així mateix, l’acollida del Cardenal Joan Josep Omella, Arquebisbe
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Cada un dels màrtirs que seran beatiﬁcats, tenen una història que ha estat estudiada
prèviament. Una trajectòria cristiana, que d’alguna manera ha marcat l’Esglèsia de Barcelona
cada un des de la seva congregació i vocació. Entre aquests, nou pertanyen a la Congregació
de San Pedro ad Vincula: Padre Teodoro (Cirilio) Illera del Olmo; Gmà. Joaquin (Jacinto)
Gómez Peña; Gmà. Máximo (José) Franco Ruiz; Grmà. Bernardo (Emilio) Puente González;
Gmà. Estanislao de Kostka (Ismael) Tajadura Marcos; Gmà. Ángel de la Iglesia Ocina, Gmà.
Ricardo (Albino) Guerra Villaizán; Gmà. Acacio Ma. Calleja Santamaría. En relació a la
Congregació de Sant Pedro, ﬁguren, també, tres laics protectors d’aquesta: Gregorio Díez
Blanco; Camila Díez Blanco; Eliseo Moradillo García.
D’altra banda, tres de les màrtirs pertanyen a la Congregació de Germanes Caputxines de la
Mare del Diví Pastor tres de les religioses: Gnà. Andrea (Ramona) Solans Ballesté; Gnà. Ma.
Auxilio (Josefa) Noguera i la Gna. Patrocinio (María) Vilanova. De la Congregació de les
Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors també està la Mare Carlota de la Visitación
(Baudelia) Duque Belloso.
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