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Caputxins de
Febrer 2019
FRARES ASSASSINATS
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Era el mes de novembre de l’any 1948. Jo tenia 12 anys i mig. Feia temps que
demanava als meus pares de poder anar al Seminari per a ser sacerdot, però em deien que
no. La raó que em donaven era més aviat econòmica: no podien pagar-ho. Però quan al
poble (més ben dit, a la Colònia Prat, de Puig-reig) va venir un frare a predicar i em va dir
que, si només era per raons econòmiques, al Seminari caputxí podria entrar-hi lliurement,
gratuïtament, llavors vaig insistir als pares. I recordo que la mare, estant al meu costat, em
va parlar com si jo ja fos tot un homenet: Fill, pensa que de tant en tant, en les revolucions,
maten frares i capellans. I et dic una altra cosa: No tots els frares i capellans són prou bons. Jo
preferiria que no ho fossis, abans de ser un mal sacerdot.
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Encara no feia 10 anys que
havia acabat la guerra civil, i els
records continuaven essent molt vius.
Més tard vaig saber que, sobretot als
primers temps de la guerra, hi va
haver una gran matança de capellans,
frares i monges i també de laics “que
anaven a missa”. De la Comunitat
caputxina de Catalunya i Balears,
van matar 36 frares. D’aquests, 27
han estat declarats sants màrtirs, i 3
més estan en procés de ser-ho. Dels
altres 6 no s’ha pogut documentar la
mort martirial.
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Cada vespre, a les Fraternitats caputxines de Catalunya i Balears llegim el Necrologi
o record dels frares que moriren en aquell dia al llarg de la història (d’ençà del segle XVI).
Doncs bé, cada dos per tres surt algun frare que fou assassinat. A part dels 36 esmentats
del temps de la persecució religiosa durant la guerra civil de 1936-1939, coneixem el nom
d’aquests altres:
1699: 3 missioners caputxins catalans assassinats pels indígenes a l’illa Trinitat (Amèrica).
1748: A La Guaiana un missioner hi morí emmetzinat.
1809-1810: les tropes napoleòniques afusellaren un frare a Vilafranca, un a Valls, un a
Cervera i quatre a Lleida.
1817: 22 missioners foren assagetats a La Guaiana per les tropes insurrectes del general
Bolívar (feien actuar els indígenes).

1822-1823: Els Constitucionals van afusellar vuit frares a Barcelona.
1834-1835: Els Liberals afusellaren un frare a Tortosa, un a Torà i un a Sant Llorenç dels
Morunys.
D’ençà de la guerra civil, cap altre
frare català no ha estat assassinat,
però a un se li va fer un simulacre
d’afusellament: fou a l’Amazones, per
part de la guerrilla colombiana. El
germà era Fra Miquel Junyent. En
canvi a altres parts del món, sí que
darreramenthi ha hagut frares
assassinats, entre altres Fra Luigi
Padovese, que era bisbe a Turquia:
l’any 2010 morí apunyalat per un radical islàmic.
Els frares “màrtirs” caputxins, reconeguts oficialment com a tals per l’Església, a
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més dels qui morien durant la guerra civil, són els següents:
Sant Fidel de Sigmaringen, protomàrtir de la Sagrada Congregació “De propaganda
Fide”. Ingressà a l’Orde quan ja era advocat molt dedicat a la causa dels pobres. Després,
com a frare, es distingí per l’austeritat i la pregària. Fou un predicador incansable de la
Paraula de Déu entre els catòlics i els germans separats (protestants). Morí màrtir a Suïssa,
l’any 1622, perquè feia nosa a alguns contraris.
Beats Agatàngel i Cassià, missioners francesos a Abisínia. Moriren l’any 1638.
Beat Apol·linar de Posat (1788) i Beats Joan-Lluís, Protasi i Sebastià (1794), víctimes de la
Revolució francesa,
Beat Anicet Koplin i tres frares caputxins polonesos (1941-1942) en un camp de
concentració nazi.
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Per comprendre l’estat d’ànim que devien tenir molts dels màrtirs, citaré un cas: El
20 de juliol de 1936, el pare Modest de Mieres (60 anys) i fra Àngel de Ferreries (31 anys)
es presentaren a casa d’uns veïns amics mentre estaven cremant el convent de Sarrià.
Després d’un primer escorcoll per part de milicians, i tement que d’un moment a l’altre
podrien venir a buscar-los per matar, com realment succeí la setmana següent, el pare
Modest compongué aquesta pregària que recitava cada dia (a l’hora de la Missa,
clandestina): “En aquest moment, per si en l’hora de la mort no em trobés en circumstàncies prou
propícies, amb l’auxili de la vostra divina gràcia que humilment confio que em concedireu, accepto,
oh Déu meu!, voluntàriament, gustosíssimament, humilment, i amb tot el cor, aquella mort que
sigueu servit d’enviar-me. Sigui la que sigui, uneixo la meva mort amb la mort santíssima de nostre
Senyor Jesucrist, la qual, en aquest moment, s’està renovant en el sant sacrifici de la missa, i així
unida us l’ofereixo, oh Déu meu!, humilment suplicant-vos us digneu acceptar-la benignament,
malgrat la meva vilesa i misèria, en atenció a la mort santíssima de nostre Senyor Jesucrist, per la
remissió de totes les meves culpes i pecats, i les culpes i pecats de tots els homes”.
Mateu Sanclimens

CONVENT DE POMPEIA

(Diagonal, 450, tel. 93 416 18 12)

Horari de Porteria:
De dilluns a divendres:
De 9h a 13:00h,
i de 16h a 19:30h.
Dissabtes: D’11 a 13,
i de 17 a 20
(Tancat en dies de festa només
civil)
Diumenges i festes:
De 10h a 13h.
El nostre Santuari resta obert:
Dies feiners
(de dilluns a divendres):
De 6:30 a 13:00h, i de 18h a 20h.
Dissabtes: De 8h a 9h, i de 18:30h a 20h.
Diumenges: De 10h a 13:15h, i de 18:30h a 20h.
Horari de Misses:
De dilluns a divendres (feiners):
A les 7h, a les 8h i a les 19h.
Dissabtes i dies de festa només civil:
A les 8:30 i 19h.
Diumenges i festes de precepte:
A les 10:30, 12:30 i 19h.
Servei social (Grup d’ajuda als pobres):
Dimarts i dijous, de 17h a 19h.
Cap de setmana del 9 i 10 de febrer:
RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE. A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo
Informació i inscripcions: conselldelaics@caputxins.cat
15 de febrer, divendres, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis)
CONFERÈNCIA, sobre Les Benaurances,
per Adolfo Mª Chércoles, jesuïta
21 de febrer, dijous, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis)
FORMACIÓ D’ADULTS: Literatura i Cristianisme,
“Tarkovsky, el cineasta de Déu” a càrrec Gemma Cervera.
22 de febrer, divendres, a les 20:00
Pregària contemplativa amb cants de Taizé (A la Cripta de Pompeia).

CONVENT DE L’AJUDA

(Carrer de Sant Pere Més Baix, 18, tel. 93 319 00 87)

El nostre Santuari de la Mare
de Déu de l’Ajuda resta obert:
Dies feiners
(de dilluns a divendres):
De 8:30h a 13h, i de 17h a19:30h.
Dissabtes:
De 8:30h a 13h
i de 19:30h a les 20:30h.
Diumenges:
De les 9h a les 13h,
i de les 19:30h a les 20:30h.
Horari de Porteria:
De dilluns a divendres (feiners):
De 10h a 13h, i de 17h a 19:30h.
Dissabtes: De 10h a 13h.
(Tancat en dies de festa)
Horari de Misses:
De dilluns a divendres (feiners): A les 9h.
Dissabtes i vigílies de festes de precepte:
A les 9h i a les 20h.
Els dissabtes, al final de la Missa de 9h: Pregàries i Goigs.
Per a casos familiars particulars, es pot demanar una Missa a les 20h.
Diumenges i festes de precepte: A les 9:30h, 12h i 20h.
Per a confessions: Demanar a la porteria si hi ha un sacerdot disponible.
Grup d’oració del P. Pio: Primers dimarts de mes, de 18:30 a 20h.
Grup de diàleg i pregària “Les Floretes”: Tercers dissabtes de mes, a les 11:30
Orde Franciscà Seglar: Tercers diumenges de mes, a les 10:30
Visita i atenció als malalts: Posar-se en contacte amb el p. Josep (93 319 00 87 // 696 26
24 55
Servei social (Grup d’ajuda als pobres):
Entrevistes: Els DIMECRES, de 10h a 13h.
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE L’AJUDA:
2 de febrer:
A les 9h:
Benedicció de les Candeles i Eucaristia
Pregàries i Goigs a la Mare de Déu
A les 12h: Pregària a la Mare de Déu i Cants
A les 20h: Litúrgia de la Llum (Benedicció Candeles)
Missa solemne, concelebrada

