Fra Carmel de Colomers
(Enric Salvà i Ministral)
Caputxí i màrtir

Beat Carmel
Fra Carmel va ser inclòs en la causa de beatificació del bisbe auxiliar de Tarragona Manuel
Borràs i altres 146 companys màrtirs.
El decret va ser signat pel Papa Benet XVI a
finals de juny de 2012. La celebració de la beatificació es farà a Tarragona el 13 d’octubre
de 2013.
Aquest dia es celebrarà la beatificació de 525
màrtirs en total, entre els quals 33 caputxins
més de Castella i Andalusia.
L’eucaristia d’acció de gràcies a Colomers
serà el dia 26 d’octubre a les 19.30h.
Els caputxins de Catalunya tenim trenta frares
màrtirs més en procés de beatificació.

Pintura mural de la sagristia de l’església de Colomers

Beatificació a Tarragona
el 13 d’octubre de 2013
www.caputxins.cat

Fill de l’Empordà

Frare Caputxí

Màrtir

Enric Salvà va néixer al poble de Colomers, a la
comarca del Baix Empordà, l’any 1874. El seu
pare exercia de pagès i d’escloper, ofici que es
va mantenir en la família
durant algunes generacions, La família estava vinculada a la Confraria del
Roser, i participava activament en la vida de la
parròquia. Va estudiar a
l’escola del poble, i als
setze anys se n’anà a treballar a Girona.

Durant el servei militar, a Barcelona, l’Enric Salvà
coneix els frares caputxins del convent de l’Ajuda,
on aprofita totes les ocasions per anar a resar i a
ajudar a missa. Fruit d’aquesta experiència, l’any
1903, i amb satisfacció per part de la família, vesteix l’hàbit de caputxí i, segons el costum de l’Orde,
rep un nom nou: fra Carmel
de Colomers.

L’esclat de la Guerra Civil, el juliol de 1936, va
trobar fra Carmel al convent de Tarragona.
Amb altres frares i catòlics de la ciutat, va ser
empresonat en el vaixell “Riu Segre” i sotmès
a interrogatori per un comitè revolucionari.

Parròquia de Colomers

Ca l’Esclopeter, a Colomers, casa natal de fra Carmel

Fra Carmel va ser un frare
de vida senzilla, dedicat a la
porteria del convent, les
feines de la casa i, durant
algun temps, a demanar
l’almoina per a la comuConvent de caputxins de
nitat. Va residir en diversos
Tarragona, anys 40
convents durant els seus
trenta-tres anys de vida religiosa.
Els testimonis ens el descriuen com un frare alegre, franc i comunicatiu, amb esperit de servei i de
pregària, que sabia guanyar-se les simpaties de
tothom.

El 25 d’agost va ser tret del vaixell, juntament
amb altres vint-i-set catòlics, que van ser
transportats en un camió i
assassinats a prop del
cementiri de Valls.
Abans de deixar el vaixell,
en acomiadar-se dels altres frares, va agenollar-se
per rebre l’absolució i va
perdonar per endavant els
qui el matarien.
Amb els companys de martiri, durant el trajecte, se’ls
va sentir cantar l’himne:
“Amunt, germans, que és
sols camí d’un dia! Jesús
Rei nostre ens va al daCreu de fra Carmel que es
conserva a Tarragona
vant!”

