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Acció de gràcies
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El proper dissabte dia 21 d’octubre seran beatificats 109
màrtirs claretians a la basílica de la Sagrada Família de
Barcelona. Exhaurides les tres-centes places que, entre
familiars i pelegrins, ens varen oferir, us anuncio i us
convido a la primera missa d’acció de gràcies per aquestes beatificacions de la diòcesi. Serà el diumenge 29 d’octubre a l’església de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega a
dos quarts de sis de la tarda.
Tàrrega fou el lloc del martiri del germà Ferran Saperas i
Aluja. Ell, el testimoni de la fe més conegut d’aquest grup,
és anomenat el màrtir de la castedat ja que els seus botxins, abans d’assassinar-lo al costat de la porta del cementiri, varen intentar, sense èxit, tacar la seva castedat religiosa. Si exemplar fou la seva fidelitat als vots religiosos,
més encara la seva actitud pacífica i misericordiosa durant
el calvari al qual fou sotmès i, especialment, les seves paraules de perdó envers els botxins abans d’ésser afusellat.
Molts religiosos màrtirs demanaven besar la mà dels bot- Des d’aleshores, també, ha estat model de castedat interxins, pronunciar unes paraules de perdó envers ells, morir cessor privat per a tots els qui lluiten per a viure la virtut
de cara perdonant als assassins. En el cas del germà Ferran de la castedat religiosa, celibatària o matrimonial. Sens
això fou especialment virtuós ja que les tortures a les qual dubte, que la seva beatificació és una ocasió magnífica
l’havien sotmès feu molt sobrenatural el seu final. Quan ell per a explicar què és la castedat i estimular a viure-la. A
va dir “Perdoneu-los, Senyor, que no saben el que fan” o va l’espera d’una propera glossa, recordem les paraules que
repetir tres vegades “jo us perdono”, no repetia una frase tan insistentment va repetir el nou beat en el seu calvari:
apresa sinó que estava morint com Jesucrist, estimant i “mateu-me si voleu, però no m’obligueu a fer això!”. Quin
perdonant uns homes embogits, embrutits i sanguinaris.
contrast amb la gran fragilitat que la nostra societat experimenta en relació als pecats de la carn, submergida
Des del final de la guerra civil, ininterrompudament, ja com viu en l’erotisme i la pornografia que han conquerit
sigui davant del cementiri, ja sigui a l’església parro- la publicitat, la televisió i, sobretot, internet.
quial després del trasllat de les seves despulles, cada 13
d’agost nombrosos fidels s’apleguen per a manifestar la Com desitjo que aquesta missa d’acció de gràcies sigui
certesa de la mort martirial del germà Saperas -per la fe molt participada per tots els fidels de la diòcesi i aquest
en Jesucrist i perdonant els botxins– i llur devoció al que testimoni de fe i de fidelitat inauguri un moviment que
ja popularment i privadament era reconegut com a sant.
renovi la valoració i la vivència de la virtut de la castedat.
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