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Els beats màrtirs claretians fills del bisbat de Lleida

Dels nous beats claretians fills del bisbat de Lleida, quatre varen morir

màrtirs a Cervera, dos a la Floresta i un altre al Mas Claret.

Els beats màrtirs de l’hospital

Els quatre de Cervera formen part del grup que anomenem els Màrtirs de

l’hospital.

En la forçada dispersió de la comunitat de Cervera, alguns dels claretians

hagueren de romandre a la ciutat i s’allotjaren a l’hospital.  Eren un grup

d’ancians i malalts que no quedaren mai abandonats. Restaren amb ells

el Superior de la comunitat

Pare Jaume Giron, l’ecònom

Pare Pere Sitges, i el metge

Pare Josep Buxó. També

l’infermer de la comunitat

germà Francesc Canals i

alguns estudiants per raó de

malaltia o de solidaritat.

Entre ells eren nascuts en el bisbat de Lleida els beats:

 Josep Lluis Jové i Pach, (64 anys), de Lleida

 Josep Ros i Nadal, (59 anys), d’Artesia de Lleida

 Josep Ferrer i Escolà, (58 anys), d’Alsamora

 Evarist Bueria i Biosca, (23 anys), d’Montoliu

Un grup de persones creients i responsables constituïa la junta de l’hospi-

tal i un grup de religioses del Cor de Maria per al servei dels malalts.

Universitat de Cervera



Evarist Bueria Biosca,
de Montoliu

Josep Ferrer Escolà,
d’Alsamora

Lluís Jové Pach,
de Lleida

Josep Ros Nadal,
de Artesa de Lleida

Als missioners se’ls assignaren unes sales del pis superior totalment in-

dependents del públic. Les primeres setmanes els nous estadants de

l’hospital vivien en una relativa tranquil·litat. Es podien permetre un mínim

de vida comunitària amb les seves eucaristies i pregàries. En una habita-

ció contigua guardaven d’amagat la reserva del Santíssim davant el que

passaven llargues hores en oració.

Aviat les coses es complicaren. El 29 d’agost hi hagué una alarma. Els

Pares Giron i Sitges hagueren de marxar de nit i ben aviat trobaren el

martiri, el P. Giron a Torà i el P. Sitges a Sant Martí de Tous.

A mitja nit del 17 d’octubre

uns milicians entren a les

estances dels claretians i

obliguen a tots, malalts,

ancians i joves, a baixar

escales avall on els espe-

rava el camió que els con-

duiria al cementiri. El Pare

Lluis Jové hagué de ser

baixat en una llitera. El

germà Francesc Canals,

infermer de la comunitat

de la Universitat es va

voler quedar amb els com-

panys: Jo em podria salvar, però no vull deixar aquests pobres malalts.

Amb l’ajuda dels joves, malalts alguns, baixaren amb grans dificultats i en

forma dramàtica s’ajudaren els uns als altres a pujar al camió.

Al seminarista claretià Evarist Bueria l’havia anat a buscar una germana
seva, però ell preferí també morir per Crist amb els seus germans. Tots

junts anirien al martiri.



Restava a l’habitació el metge de guàrdia Pare Buxó.  Els botxins no se’n

varen adonar i quan una religiosa pujà a anunciar-li la tràgica notícia res-

pongué: “Alabat sia Déu, són màrtirs. Ara aquells vindran a buscar-me”.

Efectivament, al cap de poca estona se l’emportaren a morir amb els seus

germans. Més tard un dels milicians comentava: Són tossuts, tots morien

cridant Visca Crist Rei, els joves eren els que més fort cridaven. Cap

d’ells ha volgut dir el que nosaltres volíem.

Entre aquests herois de la fe hi havia els quatre fills del bisbat de Lleida.

El beat màrtir del Mas Claret, Manuel Font i Font

Entre els 19 claretians afusellats en el Mas Claret

s’hi compte Manuel Font i Font, de Torrebesses.

El Mas Claret era una finca dels claretians, a set

kilòmetres de Cervera, destinada a refer la salut dels

malalts i febles estudiants de la Universitat. A la finca

vivia i treballava una petita comunitat, germans sobre

tot, dedicats als conreus i el bestiar. Així

col·laboraven en part a la subsistència de la comunitat de Cervera.

El dia 24 de juliol, en què hagueren de dispersar-se del Mas marxaren

cap a Vallbona els 15 missioners que el dia següent serien arrestats a

Ciutadilla i afusellats al cementiri de Lleida (veure full n. 2). Són quinze

dels 33 màrtirs de Lleida. Altres joves s’agruparen en direcció a la comar-

ca d’Urgell i tots se salvaren acollits en diverses famílies d’aquesta com-

arca. Al Mas Claret hi restaren alguns joves i ancians malalts juntament

amb una colla de germans que no volgueren deixar sols els germans an-

cians i malalts.

El comitè de Cervera els controlava i s’enduia diàriament els fruits de la

terra, l’aviram i la llet resultat del treball dels germans. Entre el treball i la

Manuel Font Font,
de Torrebesses



Martiritzats a Lleida (veure full n. 1)

Artur Tamarit Pinyol,
del Soleràs

Àngel Dolcet Agustí,
de Soses

Manuel Torres Nicolau,
d’Almacelles

pregària i algunes furtives celebracions de la Missa, miraven de viure tant

com podien la vida comunitària. Uns dels joves varen amagar la venerada

imatge de la Mare de Déu de Montserrat, en el lloc on els 18 màrtirs do-

naren la vida.

Una visita com cada

dia, avui per fer-los

una fotografia en

grup. Quan els tenien

tots reunits els van

lligar amb cordills de

quatre en quatre i els

conduïren al límit sud

de la propietat on els

varen assassinar bàr-

barament. Entre ells hi havia el nostre beat de Torrebesses, Manuel Jové
i Font, fill de bisbat de Lleida.

En el lloc del martiri hi ha el camp dels màrtirs, amb un monument a tots

els màrtirs claretians. Cada any, des del 1943 el tercer diumenge de se-

tembre se celebra un aplec en memòria dels fets. El proper any 2018 serà

ja en honor dels Beats Màrtirs Claretians.

Celebració de l’aplec martirial
en el Camp dels màrtirs, al Mas Claret


