ELS MÀRTIRS, TESTIMONIS SUPREMS DE L’AMOR A
CRIST: PARE FRANCESC LLAGOSTERA BONET (1)
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Durant la seva secular història l’Església sempre ha honorat amb un reconeixement i un culte especial aquells fills i filles seus que han
tingut el coratge de donar la vida per Crist. En la nostra
infància ens emocionaven les històries dels primers màrtirs de Roma que llegíem o ens contaven. En totes les èpoques de la nostra llarga història mai han faltat aquests homes o dones. La nostra època és la que compte un nombre
més gran.
Tots ells eren persones del seu temps, condicionants per la
seva cultura, amb les seves pròpies idees i les seves opcions de vida, com és natural. Més enllà d’això, el que val, i és reconegut per la
comunitat cristiana, és l’heroisme d’una mort amb actitud pacífica i perdonadora dels seus botxins.
No es canonitza la santedat irreprotxable de la seva vida o del seu comportament moral, sinó el seu heroisme i el seu lliurament per amor, tal com Jesús
va dir d’ell mateix: “no hi ha amor més gran que donar la vida”
Aquest és el sentit de l’acte que se celebrarà a Tarragona el proper 13 d’octubre: la beatificació de més de 500 màrtirs, entre els quals el bisbe auxiliar de
Tarragona, Manuel Borràs, 66 preveres i 2 seminaristes. A més, en el mateix
grup, 20 monjos de Montserrat, 7 carmelites descalços, 7 claretians, 39 germans de la Salle, 4 terciaris carmelites de l’ensenyança i un caputxí.

El primer de la llista dels fills de Valls, hi ha el P. Francesc Llagostera Bonet, mercedari.(veure EL CANDELER, núm.123) Va rebre el
baptisme a sant Joan, el dia 2 de setembre de 1883. Va exercir la seva
tasca pastoral en set parròquies de la nostra diòcesi. Els darrers mesos de la seva vida va sofrí insults i tortures, amb els pares mercedaris del convent de Lleida. Amb altres companys fou protegit i amagat
per veïns de la ciutat. Escamots incontrolats el portaren a ell, i altres
dos frares formant part d’un grup de 74, a la mort sense cap mena de
judici, ni sentència, ni càrrecs als qui, traient-los de la presó, on pensaren que estarien més segurs. Amb cants marians i encoratjaments
mutus passaren a la Vida, enmig de la foscor de la nit del 20 d’agost
de 1936. El recorden i l’admiren els cinc fills de cosins germans seus,
amb la parròquia desant Joan que el va veure néixer a la fe.

NOTÍCIES I COMENTARIS
+ INSCRIPCIONS PER LA CATEQUESI: del 12 al 20 de setembre, de 6 a 2/4
de 8 de la tarda (no, dissabte i diumenge)
+ PELEGRINATGE ARXIPRESTAL A MONTSERRAT, dissabte 5 d’
octubre, cal reservar la plaça de l’autocar i el dinar. (L’ordre de les places
nº 124 - 8 setembre de 2013

de l’autocar es l’ordre d’inscripció i pagament de 40€ (Més informació i detalls als tríptics; termini el 29
de setembre)
+ VIA CATALANA del 11 de setembre, Diada Nacional: una manifestació de sentiments, de reivindicacions, d’anhels d’un poble. La via democràtica és la única vàlida i alhora imprescindible i necessària
per a respectar i exercir els drets de les persones i de les col·lectivitats humanes.
+ Actes de l’ANY CARDENAL VIDAL I BARRAQUER, en el 70è aniversari del seu traspàs:
(Carta de presentació, en document a part)
Dia 12 de setembre:
A la Catedral, a les 18,30 Eucaristia
A la Sala d’actes del Seminari, a les 20: conferència “La purificació de la memòria. El Cardenal

Francesc Vidal i Barraquer” per Manuel M Fuentes
a les 20,45: interpretació d’un fragment de l’oratori “Pau i Fructuós”
a les 21: parlaments
Al Claustre del St. Cor del Seminari, a les 21: inauguració de l’exposició “L’Església de Tarragona

(1936-1939). Testimoni de la fe”

“L’Església de Tarragona té una gran tradició martirial que es remunta als primers temps del cristianis‐
me. Màrtir ho va ser sant Pau, que va difondre el missatge de la Bona Nova des de la ciutat; màrtirs van
ser els sants protectors de Tarragona, Tecla i Magí; però, són els sants màrtirs Fructuós, bisbe, i Auguri i
Eulogi, diaques, els qui obren i marquen la tradició local. Per altra part, la Causa de Tarragona és la més
nombrosa en nombre de beats de les trenta‐quatre causes que componen aquesta magna beatificació.
És ben escaient que Tarragona aculli aquesta emotiva cerimònia ja que, com hem dit moltes vegades, el
primer resplendor del martiri a les terres d’Hispània resplendeix a l’antiga Tàrraco amb el martiri dels
sants Fructuós, bisbe de Tarragona, i els seus diaques, Auguri i Eulogi. Per la seva venerable història
eclesial i martirial, la seu de Tarragona és mereixedora i digna d’acollir aquesta solemne beatificació:
convé no oblidar que sant Fructuós és la primera de les grans figures que ens ofereix la història de l’Es‐
glésia espanyola. Pastor de la comunitat cristiana de Tarragona a mitjan segle III,venerat pels fidels així
com també pels pagans. Va exposar moltes vegades la vida a la pesta que en aquells dies va assolar l’im‐
peri, però Déu el reservava per al sacrifici més gloriós del martiri. El proper 13 d’octubre de 2013 podrà
ressonar una altra vegada l’himne escrit per Aureli Prudenci: «Feliç Tarraco, oh Fructuós, aixeca / la tes‐
ta que resplendent amb vostres flames,/per tu i tots dos diaques a la llum brilla.»
També es poden aplicar a la nostra ciutat les paraules de sant Cebrià, bisbe de Cartago i contemporani
dels nostres protomàrtirs, que diuen així: «Oh, benaurada Església nostra que Déu ha volgut honorar
amb un resplendor tan gran, il∙luminada en els nostres temps per la sang gloriosa dels màrtirs, abans
era blanca per les obres dels germans, però ara s’ha tornat roja per la sang dels màrtirs. Entre les flors
no hi manquen ni lliris ni roses”.
(De la Carta pastoral de l’arquebisbe Jaume “Els màrtirs, testimonis suprems de l’amor al Crist”, juny
2013, pàg. 10‐11)

