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L’ACTE DE BEATIFICACIÓ DE 109 CLARETIANS

Josep Maria Montiu de Nuix

Des de la celebració de la festa de 
sant Magí del darrer any han passat coses 
molt importants. Així, per exemple, el 
21 d’octubre de 2017 va tenir lloc la 
beatificació de 109 claretians. 

1. El marc 

El marc d’aquesta beatificació va ser 
fantàstic, molt bonic, preciós: el Temple 
Expiatori de la Sagrada Família, de 
Barcelona. 

Aquest temple, que esperem que 
en uns deu anys estigui ja totalment 
acabat de construir, és obra genial d’una 
persona catòlica que hi va treballar 
durant més de quaranta anys, i que té 
introduïda la seva causa de beatificació 
i de canonització, Antoni Gaudí (Reus 
1852, Barcelona 1926), Servent de Déu, 
aquest genial arquitecte català fou alhora 
una persona d’una gran fe catòlica, una 
de les personalitats més universals de la 
cultura catalana i una figura universal de 
l’arquitectura. 

El temple de la Sagrada Família és 
un gran tresor arquitectònic. L’any 2005, 
la seva façana del Naixement de Nostre 

Senyor Jesucrist, així com la cripta 
del Temple, van ser declarades per la 
UNESCO, Patrimoni Mundial. 

L’any 2010 el Papa Benet XVI 
consagrà l’Església i l’altar de la Sagrada 
Família, i la va declarar basílica. L’acte va 
servir també per a divulgar encara més, 
a nivell mundial, la bellesa d’aquesta 
Església barcelonina. Des de la visita del 
Sant Pare Benet XVI ha augmentat molt el 
número dels visitants d’aquesta Església. 
Cada any entren a visitar-la milions de 
persones. Així, per exemple, es diu que a 
aquest temple hi han arribat a entrar en un 
sol any més de 4’5 milions de visitants. A 
aquesta quantitat s’hi ha de sumar la de 
molts altres, doncs la immensa majoria 
dels visitants veuen aquest temple només 
des de fora, admirant la seva façana.

En definitiva, com és evident, la 
mencionada gran beatificació es va 
produir dins d’un marc artístic fantàstic, 
de gran bellesa. Acte religiós que, per 
cert, ha estat un dels actes més importants 
realitzats en aquesta basílica. Un acte 
d’una gran repercussió internacional, 
mundial. 
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2. La presència

Temps abans, el Papa Francesc havia 
firmat el decret de beatificació de Mateu 
Casals, Teòfilo Casajús, Ferran Saperas i 
106 companys màrtirs. 

La celebració de la beatificació va ser 
presidida pel cardenal Angelo Amato, 
Prefecte de la Congregació per les 
Causes dels Sants, el qual hi assistia en 
qualitat de representant del Sant Pare 
Francesc. Va estar-hi també el nunci del 
Papa a Espanya, Monsenyor Renzo. Hi 
estigueren, a més, uns trenta bisbes de 
tot el món i més de 300 sacerdots. Entre 
els assistents hi havia el cardenal de 
Barcelona, Monsenyor José Omella, així 
com el Superior General dels Claretians, 
P. Mathew Vattamattam. La celebració es 
va retransmetre pels canals de televisió. 
La beatificació ha estat divulgada per 
diversos mitjans de comunicació de tot 

el món, essent la mateixa, notícia en els 
cinc continents. 

3. La homilia

El cardenal Amato, autoritat de 
primera línia en el que fa referència 
als sants i beats, va ser l’encarregat de 
pronunciar l’homilia. En la mateixa va 
afirmar un principi general que val per a 
tota persona humana: la vocació de l’ésser 
humà és a l’amor i no a l’odi. Estem 
creats per a estimar. També va afirmar una 
veritat general sobre el cristianisme: el 
cristianisme proposa la pau i la fraternitat, 
no proposa la guerra. El cristianisme no 
produeix les flors del mal, sinó les flors 
del bé. Des d’aquests principis, alhora 
fonamentals, lluminosos i clarificadors, 
va donar la raó per la qual l’Església 
actualment segueix proposant els màrtirs. 
L’Església, sí segueix proposant els 
màrtirs és perquè ha de seguir proposant 
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la llei cristiana de la caritat. Els ha de 
seguir proposant perquè no pot deixar de 
proposar la necessitat del veritable amor, 
que és degut a la dignitat de tota persona 
humana.

En definitiva, el cardenal Amato al 
presentar-nos els màrtirs com aquells que 
al mal han respost només amb el bé; com 
aquells que als que els odiaven han respost 
només amb l’amor; com aquells que a la 
agressió han respost amb el perdó; ens ha 
indicat tant quina és la veritable identitat 
del verdader màrtir cristià com també 
perquè cal proposar-los al món actual. 

4. La història

La ciutat de Cervera està profundament 
relacionada amb la causa de beatificació 
de “Mateo Casals, Teófilo Casajús, Ferran 
Saperas i 106 companys màrtirs”. Ja el 
mateix títol de la causa de beatificació 
i de canonització ho indica. Així, per 
exemple, un claretià nat en una població 
de la diòcesis de Solsona, el pare Mateu 
Casals, a l’any 1930 va ser superior de la 
comunitat de Cervera. Mentre que tant 

l’estudiant Teófilo Casajús com el germà 
Ferran Saperas eren de la comunitat 
de Cervera durant l’any 1936. Més 
encara, la majoria dels beats pertanyien 
a la comunitat claretiana de Cervera. Els 
beats més coneguts estan especialment 
relacionats amb la ciutat de Cervera. 
Entre els beats, hi ha un cerverí, el pare 
Agustí Lloses i Trullols. També uns quants 
d’aquests 109 beats van ser màrtirs a 
Cervera. 

Part important de la història de les 
ciutats està constituïda pels seus herois, 
per aquells que han tingut tant coratge, 
han estimat tant, que han estat capaços de 
donar la seva vida pels altres. El màrtir és 
un heroi, un heroi de la caritat, de l’amor, 
del bé, de la bondat. Aquests màrtirs 
representen, doncs, pàgines elevades, 
edificants, heroiques, glorioses, de la 
nostra història. Pàgines que han d’ajudar-
nos a ser més homes de primavera que no 
pas de tardor. Pàgines que han d’ajudar-
nos a ser homes constructius, homes de 
braços oberts, homes de futur, homes 
d’esperança, homes de bé. Pau i bé.

 


