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Entrevista a mossèn Joan Ramon Ezquerra

‘Lleida, comaltresciutats ipobles,
d’aquí id’arreu,és terrademàrtirs’
ANNAMARIAGAYA . LLEIDA

MossènJoanRamonEzquerra,adscrita laparròquiadel
Carme,deLleida,ésCoordinadorde lesComissionsdels
màrtirs al Bisbat de Lleida. L’entrevistemambmotiu de
lapresentaciódels dos llibres sobrealgunsdelsmàrtirs
que seran beatificats a Tarragona el proper 13 d’octu-
bre: Apuntes biográficos sobre Mons. Salvio Huix i Mi-
ralpeix i Un sacerdot camí del martiri.

Aclarim conceptes: màrtir i beat?
Màrtir és una paraula que prové del grec, i vol dir “tes-
timoni”. Eclesialment s’anomena màrtir aquell que ha
estat testimoni de Jesús fins a l’extremdedonar lavida
per fidelitat a ell.
Beat: Quan, després d’un procés, de vegades llarg, es
consideraquehihaprovessuficientsperassegurarque
aquesta persona, que anomenem màrtir, realment ha
estatassassinatpermantenir-se fidela la fe (elquese’n
diu “per odi a la fe”), aleshores l’Església el declara ofi-
cialment màrtir; i es pot ja passar a fixar la data per la
seva beatificació.

El proper 13 d’octubre de 2013 hi haurà
beatificacions massives a Tarragona. Quines
persones seran beatificades i per què?
Realment s’està preparant una gran beatificació aTar-
ragonapel 13 d’octubrevinent. El nombre de persones,
en aquests moments, no està encara tancat, perquè a
alguns processos els falta l’últim “control”.

S’espera que seran beatificades unes 520 perso-
nes. Són de molts bisbats, de tot l’Estat Espanyol.
Hiha laics/ques, religiosos/esdedistintescongre-
gacions, sacerdots seculars, tresbisbes.Ésadir,
de tots els estaments de l’Església. En total es-
tan compresos en 34 processos diferents, al-
guns dels quals es van iniciar fa més de sei-
xanta anys.

Per què a Tarragona i no a Roma? Per
què s’ha escollit Tarragona dins de

l’Estat espanyol?
DesdelPontificat del papaemèritBenetXVI, el
Papa es reserva les canonitzacions (que és l’úl-
tim pas per considerar-los sants o santes), i sol
fer-ho a Roma perquè aquests sants tenen
com un reconeixement universal. En canvi les
beatificacions solen fer-se als llocs d’origen, i
el Sant Pare delega a algun bisbe o cardenal
que ho faci en el seu nom.
Enaquest cas, els llocs d’origendels 520be-
ats sónmúltiples, pobles i ciutats de tot l’Es-
tatEspanyol. Per raonspràctiquesesva con-
siderar que era oportú fer la beatificació de

tots en una cerimònia conjunta.
On?Nova ser tan fàcil escollir la ciutat. De totamane-
ra, hi havia raons molt serioses per fer-la a Catalunya:
gairebé la meitat dels 520 màrtirs són de Catalunya o
els processos hanestat fets des dels bisbats deCatalu-
nya. Concretament el procés de Tarragona inclou 147
màrtirs; ielscincprocessospreparatsdesdeLleidan’in-
clouen 95. Per altra banda, dels tres bisbes que seran
beatificats, a part del de Jaén, els altres dos són cata-
lans, el de Lleida i l’Auxiliar deTarragona.
És per això que la Conferència Episcopal Espanyola va
votar per una molt gran majoria que fos Tarragona el

lloc de la beatificació. Per altra banda, Tarragona
ha estat considerada sempre

com laprime-
ra ciutat
martirial de
la península
ibèrica, pel
fetdelmarti-
ri del bisbe
sant Fructu-
ós, i els seus
diaques Au-
guri i Eulogi,
l’any 259.

Quants sacerdots i religiosos seran beatificats?
Quina ha estat la dedicació del bisbat de Lleida a
promoure aquesta causa?
La Causa del bisbe màrtir Mons. Salvi Huix Miralpeix
es va començar en els anys 40 del segle passat, ara fa
jaunssetantaanys;coms’acostuma,ésuntreballd’una
Comissió Històrica, que procura recollir tota la docu-
mentaciópossible sobre els fets queproven la condició
demàrtir, en aquest cas del bisbe, i també el treball del
tribunal instituït a l’efecte, que interroga a totes aque-
lles persones que van conèixer els fets i fan davant el
tribunal la corresponent declaració. Tota la docu-
mentacióde ladiòcesiesportadesprésaRoma,onunes
altrescomissionsestudiarancadacas,veuransi tots’ha
fet segons Dret i haurà de passar diversos “controls”
per tal d’assegurar la condició de màrtir, testimoni de
la fe. No és gens senzill; l’Església procedeix amb molt
de rigor històric i jurídic en aquests assumptes.
Elmateix que diemdel BisbeHuix ho podemdir també
dels dosmossens diocesans coneguts coma “los cure-
tasdeMonzón”: JosepNadal iGuiu, natural deBell-lloc
d’Urgell, i José Jordán Blecua, del poble d’Azlor (Osca),
que eren vicaris de la parròquia de Monzón, aleshores
del Bisbat de Lleida, i que als seus 26 i 31 anys respec-
tivament van ser martiritzats, els dos junts, a la ciutat
deMonzón, a l’agost del 36. El seu procés també es va
iniciar els anys40 i ha tingut lamateixa evolució que el
del Bisbe Huix.

Quines altres causes ha promogut el Bisbat de
Lleida?
Des de Lleida es van promoure, també per aquells
anys, el procésde68GermansMaristes, el de 19Pares
Mercedaris i el de quatre Pares Carmelites més un sa-
cerdot diocesà de l’Urgell, germà d’un dels Carmelites.
En total, són 95 màrtirs.

Com a vicepostulador, vostè, l’any 2003 va
promoure la causa de Rafael García Segura, vicari
general en temps del bisbe Salvi Huix, i 168
sacerdots i laics del bisbat. Com està aquest
procés actualment?
Es va començar, tal com diu, l’any 2003. I el 5 de
novembre de 2006 es va fer la cloenda del procés dio-
cesà. Tot seguit es van portar a Roma les caixes de la
documentació.ARomas’iniciàaleshoreselquese’ndiu
procés romà. Els responsables, Postuladora i Relator,
estan fent el que s’anomena “Positio”, és a dir, el docu-
ment probatori de la condició de màrtir per cadascuna
de les persones del procés.
Lògicament, en tractar-se de 169, és laboriós i lent. Ai-
xí, doncs, el procésporta ja set anys aRoma.Nosabem
quan es podrà resoldre i quina serà la resolució. Potser
d’algunes persones es considerarà insuficient la docu-
mentació presentada.

Per què la Guerra Civil espanyola és temps de
tants martiris?
En el llenguatge eclesial, quan es tracta d’esbrinar la
condició de màrtirs, no es parla tant de “guerra civil”
comde“persecució religiosa”.El judicique l’Esglésiaha
d’emetre en els processos de martiri dels anys 1936 a
1939 a l’Estat Espanyol no fa referència a les confron-
tacions ideològiques, socials o politiques d’aquella
“guerracivil”, sinóa la“motivacióespecífica”per laque
algunes persones van ser afusellades o assassinades.
Si es demostra que va ser principalment perquè eren
mossenso religiosos, o laics i laiques significativament
catòliques, és aleshores quan l’Església estudia cada
cas, i emet, si s’escau, el judici sobre la seva condicióde
màrtir.


