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Francesc Castelló. Ruega por nosotros

Entre los años 2018-2019, hemos vivido un 
acontecimiento histórico para la Orden de la Merced 
y por ende, un gran acontecimiento eclesial, el octavo 
centenario de su fundación.  Y el día 11 de Marzo 
celebraremos el XVIII aniversario de la beatificación 
del Beato Francesc Castelló. 

En unos momentos complejos para nuestra iglesia 
catalana, celebramos estos dos acontecimientos. Es 
alentador recordar la figura del beato Francesc, que 
desde su glorioso martirio en la persecución religiosa 
del siglo XX, sin duda es uno de los intercesores 
delante de Dios de nuestra diócesis de Lleida; y a él le 
invocamos pidiendo su intercesión y ayuda celestial 
para lograr la revitalización de la diócesis en estos 
tiempos recios de secularización. 

Francesc fue testigo del Amor de Dios, y de la Fe en 
Jesucristo. Él no temió a la muerte, que le arrebataba la 
vida; porque la palma del martirio le abría el camino 
de la Vida. Francesc fue de los mártires que perdonan 
a los quien lo despreciaba.

Él representaba al mártir del Calvario, que cuando 
lo insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión no 
profería amenazas (cfr. 1 P 2,23). Él es de los que ahora 
brillan en el firmamento, con el esplendor de la gloria 
que ha recibido del Señor: “Dichosos los perseguidos 
por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de 

los cielos (Mt 5,10). Si a mí́ me han perseguido, también 
a vosotros os perseguirán. No es más el discípulo que 
el Maestro” (Mt 10,24). 

Hoy entonamos con gozo el cantico del Apocalipsis 
con pleno sentido. “Ellos vencieron en virtud de la 
sangre del Cordero y por la palabra del testimonio 
que dieron, y no amaron tanto la vida que temieran la 
muerte. Por eso estad alegres, cielos y los que moráis 
en sus tiendas” (Ap 12,12). 

Al recordar las virtudes y el glorioso martirio de 
nuestro Beato, lo hacemos creyendo sinceramente que 
su vida y su testimonio es para los cristianos del siglo 
XXI y para la Iglesia Universal un modelo de vida, de 
entrega y de evangelización.

Esta fidelidad “hasta la muerte”, fue para él una 
realidad martirial y fue un testimonio elocuente. Su 
fidelidad a prueba de fuego, en el crisol, donde fue 
purificada y donde salió glorificada. No se volvió atrás 
en la palabra dada, sino que testimonió con su palabra 
y con su vida la fe que profesaba.

Beato Francesc Castelló. Ruega por nosotros. 

P. Vicente Zamora, Mercedario
Rector de la parroquia de la Mare de Déu de la Mercè 

de Lleida

Concelebrants i fidels a l’Eucaristía celebrada a la capella de Cementiri de Lleida el 29 de setembre de 2018, aniversari del martiri del Beat.



FESTA LITÚRGICA DEL BEAT FRANCESC CASTELLÓ
A L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DE LLEIDA

Benedicció d’una placa dels Màrtirs a la Fossa Comuna del Cementiri

Alfonso, consiliari de la Congregació 
dels Dolors; el claretià P. Jaume Sidera 
i el rector d’Albatàrrec i Montoliu, Mn. 
Manuel de la Varga.

A la celebració van sumar-se una bona 
i participativa representació de la 
delegació de Pastoral de Joves, així com 
l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, 
que té al beat com a Copatró; la confraria 
de la Somereta de Pardinyes, que destaca 
per la seva devoció al Beat i la Confraria 
dels Dolors, amb ocassió del 300 
aniversari de la seva fundació. També hi 
foren presents familiars del Beat vinguts 
de Saragossa.

El bisbe Salvador en la seva homilia va 
referir-se als sentiments contraposats que 
un pot tenir al llegir la Passió dels nostres 
Màrtirs: “Tots ells tenien la confiança 
en el Senyor, estaven aferrats en la Fe i no 
abandonaren Jesús”. Pel que fa al Beat 
Francesc digué que ha de ser un referent 
cristià i un gran intercessor per l’església 
de Lleida, però també per l’església 
universal. 

El moment de l’ofertori fou especialment 
simbòlic. En primer lloc la confraria 
de “La Somereta” va presentar a l’altar 
el reliquiari amb la relíquia del beat, 
que cada Diumenge de Rams surt als 
carrers de Lleida en el Pas de la Fugida 
a Egipte en la Processó dels Dolors. 
L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes 
ofrenà una fanalet de Sant Jaume, amb 
el convenciment de que el nen Francesc 
Castelló també deuria participar el vespre 
del 24 de juliol d’aquesta popular tradició 
religiosa lleidatana. La Congregació dels 
Dolors ofrenà la medalla amb l’escut del 
cor de la Mare de Déu traspassat per set 
espases, que ha quedat dipositada en 
l’exposició del Beat a la mateixa església 

de Sant Pere; mentre que els joves de la 
delegació de Pastoral de Joves, van ofrenar 
el cartell de les activitats programades 
per aquest curs i que van posar sota la 
intercessió del Beat Francesc. També 
s’ofrenà un ram de flors dels alacantins 
residents a Lleida, recordant que el Beat 
va néixer circumstancialment a Alacant, 
el 19 d’abril de 1914.

La festa del Beat i com ja és tradició, va 
finalitzar amb el cant dels Goigs en la 
seva lloança, interpretats per la Coral del 
Carme que va solemnitzar l’Eucaristia, 
mentre el fidels s’aproparen a venerar la 
seva relíquia tot cantant la tornada:

“Puix que tens mirada franca
 i ets heroi de la virtut,

oh Francesc, ànima blanca,
protegeix la joventut”.

Els familiars del Beat davant la capella del seu “Tio Francisco”.L’església de Sant Pere s’omplí de fidels en la Festa del Beat Francesc.

La tarda del 28 de setembre de 2018, 
l’església de Sant Pere de Lleida, com 
ja és costum des de la seva beatificació 
fa 17 anys, va acollir la festa del nostre 
jove màrtir el Beat Francesc Castelló, 
organitzada per la Comissió Pro 
Canonització.

L’acte central fou l’Eucaristia presidida 
pel bisbe de Lleida Salvador Giménez 
Valls i concelebrada per Mn. Gerard 
Soler, vicepostulador de la Causa de 
Canonització; Mn. Joan R. Ezquerra, 
director del Secretariat per a les Causes 
del Sants; Mn. Jaume Pedrós, rector de 
Sant Pere; Mn. Manel Mercadé, delegat 
de la Pastoral de Joves; Mn. Vicenç 

El Bisbe Salvador va presidir l’Eucaristia.

Intervenció del vicepostulador Mn. G. Soler.



EL LLEIDATÀ JOSEP M. ABELLA , BISBE AUXILIAR D’OSAKA
PRESIDEIX L’HOMENATAGE ALS MÀRTIRS CLARETIANS 

Benedicció d’una placa dels Màrtirs a la Fossa Comuna del Cementiri

El religiós claretià fill de Lleida, el P. Josep 
M. Abella que el mes de juny de 2018 va ser 
nomenat pel papa Francesc bisbe auxiliar 
d’Osaka (Japó), va presidir el matí del 29 
de setembre, dia de Sant Miquel i festiu a 
la ciutat de Lleida l’homenatge als màrtirs 
claretians beats, celebrat al Cementiri 
de Lleida. L’homenatge  coincidí amb 
els actes de  commemoració del 82 
aniversari del martiri del beat Francesc 
Castelló (29 de setembre de 1936) i amb la 
Jornada dedicada als Màrtirs Lleidatans,  
convocada per la nostra Comissió.

El bisbe Abella presidí l’Eucaristia a la 
capella del Cementiri a les 11 del matí, 
concelebrada per la comunitat claretiana 
de Lleida, dos religiosos Mercedaris, 
el vicepostulador de la Causa de 
Canonització del Beat Francesc, Mn. 
Gerard Soler i el director del secretariat 
per a les Causes dels Sants, Mn. Joan R. 
Ezquerra.

L’homilia la feu el també claretià P. Jaume 
Sidera Plana, que té un oncle seu entre els 
beats el P. Lluis Plana. La inicià referint-
se als trets essencials dels màrtirs: “...
els mateixos que Jesús, el testimoni fidel a 
l’absolut de Déu en el desert, l’anunci joiós 
del Regne a Natzaret i el seu pas pel món 
fent el bé i donant el suprem testimoni a la 
Veritat de Déu i de l’home a la Creu. Els 
nostres màrtirs tenen aquests trets embolicats 
en una gran humanitat feta de tendresa, de 
flexibilitat i de fermesa. Eren persones molt 
normals, molt humanes i molt sensibles a la 
realitat que volien amarar d’Evangeli”.

“Francesc Castelló, és un model de 
tendresa i de fe”

El P. Sidera es referí també a la tendresa 
que el Beat Francesc Castelló traspua en 
la seva carta de comiat a la seva estimada 
Mariona “...És bonic constatar que l’altra 
carta adreçada a les seves germanes ha entrat 

Finalitzada l’Eucaristia a la capella 
del Cementiri, el bisbe Abella 
acompanyat pels concelebrants i els 
fidels que omplien la capella, entre 
ells alguns familiars dels màrtirs 
claretians, van sortir en processó per 
dirigir-se resant una part del Rosari, 
fins la Fossa Comuna on hi ha les 
despulles del Beat Francesc Castelló, 
les del bisbe màrtir Salvi Huix i la 
d’altres 15 beats i màrtirs lleidatans.  
La Fossa acull també les restes de 
26, dels 109 religiosos claretians 
beatificats a la Sagrada Família de 
Barcelona el 21 d’octubre de 2017 i 
que anaven a ser homenatjats.

Als peus de la Fossa Comuna, el 
P. Sidera explicà que els màrtirs 
claretians ja beatificats, van ser els 
primers en ser sepultats en aquest 
indret a l’inici de la Guerra Civil, el 

juliol de 1936; d’aquí que s’hagi triat 
aquest lloc concret per col·locar-hi 
la placa que en dóna testimoni. El 
claretià explicà detalls emocionats 
del martiri d’alguns d’ells i com de 
forts i fidels van ser a Jesucrist, fins 
vessar la seva sang. 

Finalment, el claretià Josep Vilarrubias 
beneí la placa commemorativa 
amb la fotografia de cadascun dels 
màrtirs, que al poc va quedar coberta 
de clavells blancs i vermells, símbol 
de puresa i de martiri, dipositats per 
tots els participants en l’homenatge a 
aquests religiosos màrtirs, a poques 
setmanes del primer aniversari de la 
seva beatificació.

A la placa, la llegenda: “Missioners 
Claretians Màrtirs (1936 -1938) 
Beatificats el 21 d’octubre 2017.”

El Bisbe Josep Maria Abella presidí l’Eucaristía a la capella del Cementiri de Lleida.

en la Litúrgia de les Hores, com les dels sants 
Pares i Doctors. Francesc Castelló és un model 
de tendresa i de fe”.

Finalitzà l’homilia llegint fragments 
dels impressionants escrits de comiat 
d’alguns dels beats claretians com Josep 
Casademont, Amat Almarich, Pere Caball, 
Lluís Albi, Miquel Baixeras, Agustí Lloses, 
Artur Tamarit, Xavier Morell i Manuel 
Jove: “Vivim un temps en què el testimoni 
de Crist és més necessari que mai. Si morir 
per Crist és gloriós, viure per Ell no és menys 
necessari, ni menys difícil. El Beat Francesc i 
l’estol de màrtirs encapçalats pel bisbe Huix i 
tants i tants preveres, religiosos i laics formen 
part del gran núvol d’espectadors, testimonis de 
la fe, que ens envolta!”.

En processó ressant el Rosari fins la Fossa.

El P. Josep Vilarrubias beneí la placa commemorativa.



COL.LOQUEN UNA FOTOGRAFIA DEL BEAT 
FRANCESC CASTELLÓ ALS  DOLORS

EL METGE I ALCALDE D’ARBECA MARIÀ MULLERAT SERÀ BEATIFICAT EL 
23 DE MARÇ A LA CATEDRAL DE TARRAGONA

RECORDA LA VINCULACIÓ DEL BEAT AMB AQUEST A ESGLÉSIA 

Al finalitzar l’Eucaristia de la festa del Beat 
Francesc celebrada a l’Església de Sant Pere 
la tarda del 28 de setembre, el bisbe Salvador 
i en nom de la Comissió feu entrega d’una 
fotografia emmarcada del Beat Francesc a 
la Congregació dels Dolors, amb ocasió del 
seu 300 aniversari. La va recollir el prior de 
la congregació Fernando Gràcia, agraint la 
deferència i explicant que seria col·locada 
en l’Oratori del carrar Cavallers, tal i com ja 
ha fe la Congregació, amb una petita placa 
commemorativa.

Però quin ha estat el motiu de tot plegat?. 
Cal endinsar-nos en la biografia del jove 
màrtir per a situar-nos en el moment en 
que format professionalment a l’Institut 
Químic dels Jesuïtes de Sarrià a Barcelona, 
amb el títol de Químic a la ma i amb una 
profunda formació religiosa i intensa vida 
espiritual  tornà a casa, on trobà aviat feina 
com a enginyer químic a la fàbrica CROS. 
Compaginà el treball amb l’apostolat en 
l’anomenat “repàs del Canyeret” o impartint 
ensenyament nocturn als obrers que per 
raó del seu treball no podien anar a l’escola 
i atenent als companys de treball amb 
dificultats econòmiques, practicant la caritat 
cristiana amb escreix.

Francesc, que ja havia retornat a Lleida 
per les vacances de Nadal de 1931, trobà 
aixopluc en el moviment de la Federació 

de Joves Cristians, que prenia una empenta 
extraordinària a tot Catalunya i que 
s’acabava de formar a la diòcesi de Lleida, 
on hi havia terreny abonat per a que 
fructifiquessin els fejocistes. En aquesta tasca 
Castelló treballà amb escreix, sota la direcció 
de Mn. Bonaventura Pelegrí i malgrat ser-ne 
uns dels components més joves, fou prompte 
nomenat dirigent de la Secció de Pietat. 

Els joves de la FJCC, entre aquestes Francesc 
Castelló, tenien com singular espai de 
pietat i culte l’Oratori de la Mare de Déu 
del Dolors al carrer Cavallers de Lleida, 
on hi acudien assíduament ja que en ell 
hi havia entronitzada la Mare de Déu de 
Montserrat patrona de Catalunya i patrona 
del moviment, davant la qual celebraven 
els seus actes religiosos més importants i 
solemnes. L’altar de “la Moreneta” havia 
estat bastit a l’Oratori l’octubre de 1881, amb 
ocasió de la fundació de la Confraria de la 
Mare de Déu de Montserrat, establint-hi en 
aquest la seva seu fins l’inici de la Guerra 
Civil de 1936, quan fou saquejat i cremat.

És en aquest context que bé podem intuir 
la participació del beat Francesc en els 
actes religiosos que tenien lloc a l’Oratori, 
organitzats pels fejocistes. Certament no 
disposem de cap document escrit o gràfic 
que ho confirmi, solament conservem una 
fotografia de la benedicció de la bandera de 
la Federació de Joves Cristians de Catalunya 
i del banderí dels anomenats avanguardistes 
(de 10 a 14 anys) celebrada l’any 1932 a 
l’altar major dels Dolors. En la fotografia 
no apareix el beat Francesc, però amb tota 
probabilitat que hi fou present, com a 
destacat dirigit del moviment i responsable 
de la secció de Pietat.

Tenim també constància de la creació el 
maig de 1936 d’un grup activíssim dins de la 
mateixa FJCC anomenat “Pleyan de Porta”, 
amb el Beat Francesc al capdavant. El bisbe 
Salvi Huix beneí en l’Oratori la bandera del 
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grup en la que seria la darrera celebració 
religiosa dels Fejocistes als Dolors, ja que 
la Guerra Civil i amb ella la persecució 
religiosa que ho estroncaria tot, esclataria 
aquell mateix juliol.

Amb la seva fotografia col·locada a l’Oratori, 
el nostre Beat ha tornat simbòlicament als 
Dolors. Cal dir que abans ho havia fet ja en 
la processó que cada Diumenge de Rams 
surt d’aquest Oratori, quan en la processó de 
l’any 2011, una relíquia seva fou col·locada 
per la Confraria de “La Somereta” en el pas 
de la Fugida Egipte. No sabem si mai va 
participar el Beat en aquesta processó, però 
ell ara hi és present, bora la Sagrada Família 
fugint a Egipte.

Jordi Curcó

La Catedral de Tarragona acollirà el 23 de març, 
a les 11 del matí, la beatificació del laic, pare de 
família i metge de professió, Marià Mullerat i 
Soldevila. Al dia següent, el diumenge 24 de març 
a les 6 de la tarda, l’arquebisbe de Tarragona Jaume 
Pujol presidirà una Missa d’acció de Gràcies a la 
parròquia d’Arbeca.

Marià Mullerat va néixer a Santa Coloma de 
Queralt el 24 de març de 1897. Estudiant modèlic 
a Reus i universitari de Medicina a Barcelona, 
va obtenir la llicenciatura en medicina i cirurgia 
l’octubre de 1921. Mesos més tard, el 14 de gener 
de 1922, va contraure matrimoni amb Dolors Sans 
i Bové a Arbeca, on exercí de metge atenent també 

els pobles de Puiggròs i la Floresta.

Fidel a la Renaixença Catalana i de conviccions 
cristianes profundes, va ser alcalde d’Arbeca 
de l’any 1924 a 1930. Era respectat pels seus 
convilatans i va treballar en favor d’una 
convivència en pau  i va impulsar el progrés en els 
diferents àmbits, també en el religiós.

El 13 d’agost de 1936 va ser tret violentament del 
seu domicili. Fins i tot, en aquests moments, no 
va deixar de fer el bé a aquells que el perseguien. 
Juntament amb cinc detinguts més, va ser portat 
al Pla, a uns 3 quilòmetres de distància d’Arbeca,  
on va ser mort per odi a la fe.  Tenia 39 anys. J.C.


