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1. L’Església espanyola celebra avui la beatificació de 522 fills màrtirs, profetes 
desarmats de la caritat de Crist. És un esdeveniment de gràcia extraordinari, que treu 
qualsevol tristesa i omple d’alegria la comunitat cristiana. Avui recordem amb gratitud 
el seu sacrifici, que és la manifestació concreta de la civilització de l’amor predicada per 
Jesús: «Ara» —diu el llibre de l’Apocalipsi de sant Joan— «és l’hora de la salvació, la 
força i el regnat del nostre Déu, l’hora del poder del seu Messies» (Ap 12,10). Els 
màrtirs no s’han avergonyit de l’Evangeli, sinó que han restat fidels a Crist, que diu: «Si 
algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i que 
em segueixi. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi, la 
salvarà» (Lc 9,23-24). Sepultats amb Crist en la mort, amb ell viuen per la fe en la força 
de Déu (cf. 1,12). 
Espanya és una terra beneïda per la sang dels màrtirs. Si ens limitem als testimonis 
heroics de la fe, víctimes de la persecució religiosa dels anys 30 del segle passat, 
l’Església en 14 cerimònies diferents n’ha beatificat més de mil. La primera, l’any 1987, 
va ser la beatificació de tres Carmelites descalces de Guadalajara. D’entre les 
cerimònies més nombroses recordem la de l’11 de març de 2001, amb 233 màrtirs; la 
del 28 d’octubre de 2007, amb 498 màrtirs, entre els quals hi ha els bisbes de Ciudad 
Real i de Conca; i la celebrada a la Catedral de l’Almudena de Madrid, el 17 de 
desembre de 2011, amb 23 testimonis de la fe. 
Avui, aquí a Tarragona, el papa Francesc beatifica 522 màrtirs, que «van vessar la sang 
per donar testimoni del Senyor Jesús» (Carta Apostòlica). És la cerimònia de 
beatificació més gran que hi ha hagut en terra espanyola. Aquest darrer grup inclou tres 
bisbes —Manuel Basulto Jiménez, bisbe de Jaén; Salvi Huix Miralpeix, bisbe de Lleida, 
i Manuel Borràs Ferré, bisbe auxiliar de Tarragona— i, a més, nombrosos preveres, 
seminaristes, consagrats i consagrades, joves i ancians, pares i mares de família. Són 
tots víctimes innocents que van suportar presons, tortures, processos injustos, 
humiliacions i suplicis indescriptibles. És un exèrcit immens de batejats que, amb el 
vestit blanc de la caritat, van seguir Crist fins al Calvari per a ressuscitar amb ell en la 
glòria de la Jerusalem celestial. 

2. En el període fosc de l’hostilitat anticatòlica dels anys trenta, la vostra noble nació va 
ser entelada per la boira diabòlica d’una ideologia que va anul·lar milers de ciutadans 
pacífics, incendiant esglésies i símbols religiosos, tancant convents i escoles catòliques, 
destruint part del vostre preciós patrimoni artístic. El papa Pius XI, amb l’encíclica 
Dilectissima novis, de 3 de juny de 1933, va denunciar enèrgicament aquesta política 
antireligiosa llibertina. 
Recordem en primer lloc que els màrtirs no van ser caiguts de la guerra civil, sinó 
víctimes d’una persecució religiosa radical que es proposava l’extermini programat de 
l’Església. Aquests germans i germanes nostres no eren combatents, no tenien armes, no 
es trobaven al front, no donaven suport a cap partit, no eren provocadors. Eren homes i 
dones pacífics. Els van matar per odi a la fe, només perquè eren catòlics, perquè eren 
preveres, perquè eren seminaristes, perquè eren religiosos, perquè eren religioses, 
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perquè creien en Déu, perquè tenien Jesús com a únic tresor, més estimat que la pròpia 
vida. No odiaven ningú, estimaven a tothom, feien el bé a tothom. El seu apostolat era 
la catequesi a les parròquies, l’ensenyament a les escoles, la cura dels malalts, la caritat 
amb els pobres, l’assistència als ancians i als marginats. A l’atrocitat dels perseguidors, 
no van respondre amb la rebel·lió o amb les armes, sinó amb la mansuetud dels forts. 
En aquell període, mentre es trobaven a l’exili, Don Luigi Sturzo, diplomàtic i prevere 
catòlic italià, en un article de 1933, publicat al periòdic El Matí de Barcelona, escrivia 
amb intuïció profètica que les modernes ideologies són veritables religions idolàtriques, 
que exigeixen altars i víctimes, sobretot víctimes, milers, i fins i tot milions. I afegia que 
l’augment aberrant de la violència feia que les víctimes fossin en molt més nombroses 
que en les antigues persecucions romanes.2 

3. Estimats germans, davant la resposta valent i unànime d’aquests màrtirs, sobretot de 
moltíssims preveres i seminaristes, m’he preguntat moltes vegades: com s’explica la 
seva força sobrehumana de preferir la mort abans de renegar de la seva fe en Déu? A 
més de l’eficàcia de la gràcia divina, la resposta cal cercar-la en una bona preparació al 
presbiterat. En els anys previs a la persecució, als seminaris i a les cases de formació, 
els joves eren informats clarament sobre el perill mortal en què es trobaven. Eren 
preparats espiritualment per afrontar fins i tot la mort per la seva vocació. Era una 
veritable pedagogia martirial, que va fer als joves forts i fins i tot joiosos en el seu 
testimoniatge suprem. 

4. Ara plantegem-nos una pregunta: Per què l’Església beatifica aquests màrtirs? La 
resposta és senzilla: l’Església no vol oblidar aquests fills seus valents. L’Església els 
honora amb culte públic, per tal que la seva intercessió obtingui del Senyor una pluja 
beneficiosa de gràcies espirituals i temporals a tot Espanya. L’Església, casa del perdó, 
no cerca culpables. Vol glorificar aquests testimonis heroics de l’evangeli de la caritat, 
perquè mereixen admiració i imitació. 
La celebració d’avui vol cridar fortament una vegada més al món que la humanitat 
necessita pau, fraternitat, concòrdia. Res no pot justificar la guerra, l’odi fratricida, la 
mort del proïsme. Amb la seva caritat, els màrtirs es van oposar al furor del mal, com un 
mur potent s’oposa a la violència monstruosa d’un tsunami. Amb la seva mansuetud els 
màrtirs van desactivar les armes mortals dels tirans i dels botxins, vencent el mal amb el 
bé. Ells són els profetes sempre actuals de la pau a la terra. 

5. I ara una segona pregunta: ¿Per què la beatificació dels màrtirs de moltes diòcesis 
espanyoles es fa aquí, a Tarragona? 
Hi ha dos motius. En primer lloc perquè el grup més nombrós dels màrtirs és el 
d’aquesta antiquíssima diòcesi espanyola, amb 147 màrtirs, inclòs el bisbe Manuel 
Borràs Ferré i els joves seminaristes Joan Montpeó Masip, de vint anys, i Josep Gassol 
Montseny, de vint-i-dos. 
El segon motiu ens ve del fet que, als primers segles cristians, aquí a Tarragona, 
ecclesia Pauli, sedes Fructuosi, patria martyrum, va tenir lloc el martiri del bisbe 
Fructuós i dels seus diaques, Auguri i Eulogi, cremats vius l’any 259 dC a l’amfiteatre 
romà de la ciutat. 
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Recordem breument el martiri d’aquests dos primers testimonis tarraconenses, perquè 
torna a proposar la dinàmica essencial de tota persecució, que, per una part, mostra 
l’arbitrarietat de les acusacions i l’atrocitat de les tortures, i, per una altra, la fortalesa 
sobrehumana dels màrtirs en acceptar la passió i la mort amb serenitat i amb el perdó als 
llavis. 
Tarragona, seu d’una comunitat cristiana florent, al segle III dC va ser objecte d’una 
violenta persecució per obra de l’emperador Valerià. En van ser víctimes el bisbe 
Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi. Del seu martiri tenim les Actes, que ens 
transmeten els protocols notarials del procés, de l’interrogatori, de les respostes, de la 
condemna i de l’execució.3 La captura de Fructuós i dels seus diaques es va esdevenir el 
matí del diumenge 16 de gener de 259. Portat a la presó, Fructuós resava contínuament i 
donava gràcies al Senyor per la gràcia del martiri. A més, també allí va continuar la 
seva obra de pastor i d’evangelitzador, confortant els fidels, batejant i proclamant 
l’Evangeli als pagans. Després d’alguns dies, el 21 de gener, els tres van ser convocats 
pel cònsol Emilià per a l’interrogatori. Fructuós i els dos diaques es van negar a oferir 
sacrificis als ídols i van reafirmar la seva fidelitat a Crist. Els tres van ser llavors 
condemnats a ser cremats vius. Portats a l’amfiteatre, el sant Bisbe va cridar amb força 
que l’Església no quedaria mai sense pastor i que Déu mantindria la promesa de 
protegir-la en el futur. 

6. Quin missatge ens ofereixen els màrtirs antics i moderns? Ens deixen un doble 
missatge. Sobretot ens conviden a perdonar. El papa Francesc recentment ens ha 
recordat que «l’alegria de Déu és perdonar! […] Aquí hi ha tot l’Evangeli, tot el 
cristianisme! No és sentiment, no és “bonisme”! Al contrari, la misericòrdia és la 
veritable força que pot salvar l’home i el món del “càncer” que és el pecat, el mal moral, 
el mal espiritual. Només l’amor curulla els buits, la voràgine negativa que el mal obre 
en el cor i en la història. Només l’amor pot fer això, i aquesta és la joia de Déu!»4 
Som cridats, doncs, a l’alegria del perdó, a eliminar del nostre pensament i del cor la 
tristesa del rancor i de l’odi. Jesús deia: «Sigueu misericordiosos com el vostre Pare és 
misericordiós» (Lc 6,36). Convé fer un examen concret, ara, sobre la nostra voluntat de 
perdó. El papa Francesc suggereix: «Cadascú que pensi en una persona amb qui no 
estigui bé, amb qui s’hagi enfadat, a qui no estimi. Pensem en aquesta persona i en 
silenci, en aquest moment, resem per aquesta persona i siguem misericordiosos amb 
aquesta persona.»5 
Que la celebració d’avui sigui, doncs, la festa de la reconciliació, del perdó donat i 
rebut, el triomf del Senyor de la pau. 

7. D’aquí sorgeix un segon missatge: el de la conversió del cor a la bondat i a la 
misericòrdia. Tots som convidats a convertir-nos al bé, no sols el qui es declara cristià, 
sinó també qui no ho és. L’Església convida també els perseguidors a no témer la 
conversió, a no tenir por del bé, a rebutjar el mal. El Senyor és pare bo que perdona i 
acull amb els braços oberts els seus fills allunyats pels camins del mal i del pecat. 
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Tots —bons i dolents— necessitem la conversió. Tots estem cridats a convertir-nos a la 
pau, a la fraternitat, al respecte de la llibertat de l’altre, a la serenitat en les relacions 
humanes. Així han actuat els nostres màrtirs, així han obrat els sants que —com diu el 
papa Francesc— segueixen «el camí de la conversió, el camí de la humilitat, de l’amor, 
del cor, el camí de la bellesa.»6 
És un missatge que concerneix sobretot els joves, cridats a viure amb fidelitat i goig la 
vida cristiana. Però s’ha d’anar contra corrent: «Anar contra corrent fa bé al cor, però 
cal coratge, i Jesús ens dóna aquest coratge! No hi ha dificultats, tribulacions, 
incomprensions que facin por si restem units a Déu com les sarments estan unides al 
cep, si no perdem l’amistat amb ell, si li donem cada vegada més espai en la nostra vida. 
Això passa sobretot si ens sentim pobres, dèbils, pecadors, perquè Déu dóna força a la 
nostra debilitat, riquesa a la nostra pobresa, conversió i perdó al nostre pecat.»7 
Així s’han comportat els màrtirs, joves i ancians. Sí, també joves com, per exemple, els 
seminaristes de les diòcesis de Tarragona i de Jaén, i el laic de vint-i-un anys, de la 
diòcesi de Jaén. No han tingut por de la mort, perquè la seva mirada estava projectada 
cap al cel. Els va mancar la misericòrdia dels homes, però va estar present i va ser 
sobreabundant la misericòrdia de Déu. 
Perdó i conversió són els dons que els màrtirs ens fan a tots. El perdó porta la pau als 
cors, la conversió crea fraternitat amb els altres. 
Que els nostres màrtirs, missatgers de la vida i no de la mort, siguin els nostres 
intercessors per una existència de pau i de fraternitat. Aquest serà el fruit preciós 
d’aquesta celebració en l’Any de la fe. 
Que Maria, Regina Martyrum, continuï sent la potent auxiliadora dels cristians. 
Amén. 
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