
Els beats màrtirs claretians de

Lleida es compten entre els 109

missioners claretians que foren

martiritzats arreu de Catalunya i

que foren beatificats el dissabte 21

d’octubre de 2017 en el Temple de

la Sagrada Família de Barcelona.

Ens cal situar els fets martirials de

Lleida en el seu context històric i

geogràfic.

Ja sabeu bé que fou sant Antoni

Maria Claret qui fundà l’any 1849

la Congregació de Missioners Cla-

retians amb el nom de Fills de l’mmaculat Cor de Maria. El sant va portar

a terme una gran activitat missionera a la ciutat de Lleida, on deixà una

petjada fonda en el cor dels nostres avantpassats. Aquí a Lleida és on a

Mn. Claret van començar a anomenar-lo Pare Claret. Per ampliar la seva

acció missionera a tot el món i en tots els temps, l’Esperit el va empènyer

a fundar la congregació dels Missioners Claretians.

La Comunitat màrtir de Lleida

Fou fundada 1885. Residia al carrer de La Palma, amb la missió de predi-

car l’evangeli arreu de Catalunya i atendre els fidels a l’antiga església de

Sant Pau.

L’any 1936 la comunitat de Lleida constava de 11 membres, dels quals 9

foren màrtirs.
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El dia 21 de juliol el P. Frederic Codina, superior de la comunitat, davant

l’arribada a casa d’un grup de milicians ha d’interrompre la missa. Ell i

altres companys de comunitat es refugien a casa d’una família amiga.

Aquí, passats els primers moments de tensió, tots es reuneixen, reben la

benedicció del P. Superior i ofereixen les seves vides.

Els milicians s’emporten el P. Frederic juntament amb el P. Busquet, un

ancià quasi invident. En el judici a aquest últim el deixen lliure, tot i que

més endavant, quan ja els seus companys hauran estat assassinats,

també ell serà arrestat, empresonat i assassinat.

Uns milicians porten el Pare Frederic cap a la presó, però a les 11 del

matí, en ple carrer major i prop de la Paeria, uns homes armats aparten la

gent i deixen estès a terra el nostre missioner. El P. Frederic Codina fou
el primer dels màrtirs claretians de tot Catalunya. Tenia 48 anys.

Unes setmanes després, hi havia a la presó de Lleida 650 detinguts, en-

tre ells 9 claretians. S’hi trobava també el pastor de la diòcesi el bisbe

Beat Salvi Huix que amb ells també moriria màrtir.

El 25 de juliol uns exaltats de la columna Durruti s'emporten de la presó

una colla de 12 presos entre els quals els Pares Manuel Torres, Miquel
Baixeras i Artur Tamarit, germà del Remigi assassinat a la Floresta. Als
quinze minuts se sentien des de la presó els trets de mort.

El 21 d'agost, 74 preveres i religiosos són enduts al cementiri en autobu-

sos requisats. Entre ells hi ha els claretians pares Agustí Lloses, Lluís
Albi i Xavier Morell amb els germans Joan Garriga i Àngel Dolcet.

En el camí tots anaven cantant la Salve, l'Ave Maris Stella, el Magnificat...

Els conductors d'autobús en arribar al cementiri intentaren passar de

llarg, però més enllà ja els esperaven. En el cementiri els milicians afuse-

llaren tots els setanta quatre, de deu en deu, mentre els companys en

espera seguien cantant.



En restar espai lliure a la presó després de la massiva execució dels se-

tanta-quatre sacerdots i religiosos, el bon ancià pare Joan Busquet hi és
tancat. Al cap de tres dies morirà també màrtir.

És obligat aquí, fer memòria del jove pare Xavier Surribas i Dot, fill de
Torelló. En aquells dies formava part de la comunitat claretiana de la Sel-

va del Camp. Per complaure un seminarista que es dirigia a Osca l'acom-

panyà en tren fins a Lleida. Aquí fou descobert i posat en evidència per la

tonsura clerical. El mataren davant mateix l'estació.

Tots ells han estat proclamats Beats, models nostres de fidelitat i inter-

cessors. Nosaltres en som hereus.

L’impuls testimonial d’aquests germans nostres és una preuada herència

que ha rebut la comunitat claretiana de Lleida, avui  al barri de la Balàfia,

parròquia de Sant Antoni Maria Claret.

Part darrera de la casa dels
claretians al carrer la Palma.

Església actual al barri de Balàfia
servida pels claretians de Lleida.



Lluis  Albi Aguilar,
de 26 anys

Miquel Baixeras Berenguer,
de 28 anys

Joan Busquet Llucià,
de 68 anys

Frederic Codina Picassó,
de 48 anys

Joan Garriga Pagès,
de 28 anys

Agustí Lloses Trullols,
de 29 anys

Xavier Morell Cabiscol,
36 anys

Artur Tamarit Pinyol,
23 anys

Manuel Torres Nicolau,
de 62 anys

Àngel Dolcet Agustí, de 21 anys.
Procedent de Vic

F. Xavier Surribas Dot, de 26 anys.
Procedent de la Selva del Camp

D’altres comunitats, accidentalment a Lleida

De la comunitat de Lleida


