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XIX Aniversario de la Beatificación 
de Francesc Castelló

Para los cristianos la expresión “hacer 
memoria”, “recordar”, es fundamental. 
Cada domingo en la celebración gozosa 
de Cristo Resucitado, “hacemos memoria”, 
“recordamos”, y aquello que recordamos 
se hace realidad gozosa. La Palabra de 
Dios proclamada se hace realidad para 
cada uno de nosotros, y el pan y el vino 
se hacen el Cuerpo y la Sangre del Señor 
Resucitado que comemos en el banquete 
de la Eucaristía.

Nosotros también recordamos a nuestro 
querido Francesc Castelló i Aleu. Y le 
recordamos porque su vida y su muerte, 
hoy y aquí, son un acicate, una motivación 
fuerte para vivir gozosamente nuestra fe 
en medio de nuestro mundo.

Francesc fue un joven responsable y 
estudioso, un joven de nuestra tierra, 
que vivió, trabajó y paseó por nuestra 
ciudad y pueblos de la diócesis. Un joven 
que experimentó fuertemente el amor 
humano, enamorado de su novia Mariona. 
Que pasó sus crisis religiosas, pero nunca 
dejó la Eucaristía dominical. Que en su 
caminar cristiano buscó una persona 
que le acompañase, el acompañamiento 
espiritual, que le decimos hoy: el P.Galán, 
jesuita, fue ese hermano en la fe que le 

animó y que le acompañó en su recuerdo 
y oración hasta el último momento.

La familia, su familia, su madre y sus 
hermanas Maria y Teresina fueron 
también sus grandes amores. Y el 
trabajo de niño y de joven de Francesc, 
en el colegio de Juneda, en el colegio 
Montserrat de los Hermanos Maristas 
de Lleida y el Instituto Químico de los 
jesuitas de Sarriá, también nos lo hacen 
actual, como ejemplo a imitar.

El Papa san Juan Pablo II nos recordaba: 
“La Iglesia del primer milenio nació de la 
sangre de los mártires... Es un testimonio que 
no hay que olvidar... Es preciso que las Iglesias 
locales hagan todo lo posible por no perder el 
recuerdo de quienes han sufrido el martirio” 
(TMA 37).

 Nosotros, desde nuestra pequeñez, 
queremos que el testimonio de amor 
a Dios, a la Iglesia y a los hermanos, 
de Francesc no se olvide. Y dentro de 
nuestra Iglesia local, la diócesis de Lleida, 
trabajamos para que no se pierda la 
“memoria” de quien ha sufrido el martirio.

Sí, sí, hablamos de martirio. Y sin miedo, 
sin vergüenza, sin complejos. La vida y 

la muerte de Francesc Castelló es clara 
y limpia. Fue condenado por declararse 
cristiano, y su reacción ante la condena 
a muerte fue realmente la de un cristiano 
adulto, maduro en su fe. Sereno y 
pacificado en su corazón, como muestran 
las cartas que escribió a sus hermanas, a 
su novia y a su director espiritual. Y las 
palabras de perdón a los “amigos” que 
le mataron, nos recuerdan a Jesús en la 
Cruz que perdona a los que le matan, a 
San Esteban que hace lo mismo, y a tantos 
mártires a lo largo de la historia de la 
Iglesia.

Hoy necesitamos la frescura, el gozo, la 
ilusión, la esperanza, el amor ardiente, 
el testimonio gozoso, el trabajo serio y 
sereno, la valentía humilde de Francesc.

Creo que el recuerdo de su beatificación, el 
11 de marzo y su fiesta el 28 de septiembre, 
hace que lo tengamos presente y con el 
paso de los años sea acicate y modelo 
para nuestras comunidades, grupos y 
movimientos cristianos, parroquias, para 
nuestra diócesis.

Mn. Gerado Soler
Vicepostulador

El Vicepostulador  Mn. Gerard Soler i concelebrants a l’Eucaristía celebrada a la capella de Cementiri de Lleida el 29 de setembre de 2019.



RESSÒ DEL XVIII ANIVERSARI DE LA BEATIFICACIÓ
“El Beat Francesc és per a tots i molt especialment pels nostres joves el millor referent”.

Pregària i ofrena de flors a la Fossa Comuna dels Màrtirs

Somereta”, els Dolors i La Mercè, així com 
l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes que 
té al beat com a copatró i l’Hospitalitat de 
Lourdes, celebrant en aquesta jornada 
la seva Eucaristia mensual. Tampoc 
faltà la presència dels familiars del beat, 
residents a Saragossa que viatjaren fins 
a Lleida per assistir a l’aniversari de la 
beatificació del seu  “tio Francisco”.

Presidí l’Eucaristia el P. Vicente Zamora, 
mercedari i rector de la parròquia de la 
Mare de Déu de la Mercè de Lleida, amb 
ocasió del 800 aniversari de la fundació 
de l’ordre i en commemoració dels 
màrtirs mercedaris.

En la seva homilia el religiós mercedari 
va referir-se a la situació actual que viu 
l’Església i amb paraules esperançades 
digué: “Avui Déu està purificant la nostra 
Església” i evocant la figura de Francesc 
Castelló convidà els fidels a prendre 
exemple del nostre Beat: “…amb quina 
passió i enteresa va seguir Francesc a Crist 
i sol a Ell. El Beat Francesc és per a tots i 
molt especialment pels nostres joves el millor 
referent”.

El P. Vicente va preguntar què és el que 
ens diria avui el Beat Francesc de viure 
entre nosaltres i quina seria la seva 
resposta i actitud: “…ens diria que visquem 
una profunda devoció a l’Eucaristia, a més 
a més d’un gran amor a la Verge. Ell vivia 
al carrer Sant Antoni, enfront de l’església 
de la Mercè i no dubto que hi entrava quan 
podia a saludar a la seva Mare. Finalment ens 
convidaria a viure una fe solida i coherent”.

Abans de cloure la celebració, una 
representació de confrares de la Mercè 
i fidels de la parròquia, va recollir una 

fotografia emmarcada del Beat Francesc, 
que els hi fou lliurada pel vicepostulador 
de la Causa de Canonització Mn. Gerard 
Soler, volent així remarcar la vinculació 
del Beat amb la comunitat de Mercedaris 
del carrer Sant Antoni: “Ell és també el 
vostre Beat”, els digué, recordant que el 
jove màrtir vivia al carrer Sant Antoni en 
un habitatge proper a l’antiga església 
convent dels pares mercedaris.

La celebració va cloure amb la veneració 
de la relíquia del Beat que la Confraria de 
“La Someretra” col·loca tots els anys en el 
pas de la Fugida a Egipte de la processó 
dels Dolors, la tarda del Diumenge de 
Rams. En primer lloc la veneraren els 
familiars de Francesc Castelló, que tot 
seguit anaren a visitar la seva capella on 
es van fer una fotografia de record d’una 
jornada, per ells ja inoblidable.     J. Curcó

Els familiars del Beat davant la capella del seu “Tio Francisco”. L’església de Sant Pere s’omplí de fidels en la Missa d’Acció de Gràcies.

Encetem aquest nou butlletí fent-
nos ressò del XVIII aniversari de la 
Beatificació del Beat, que la Comissió 
Pro Canonització va voler celebrar com 
ja és costum a l’església de Sant Pere de 
Lleida l’11 de març del 2019.

En aquesta data s’acomplien els 18 anys 
des de que el Papa Joan Pau II beatifiqués 
a Roma el jove màrtir lleidatà Francesc 
Castelló Aleu, mort al Cementiri de 
Lleida la matinada del 29 de setembre 
de 1936.

A la celebració, molt concorreguda, 
s’hi van sumar les confraries de “La 

El P. Vicente Zamora va presidir l’Eucaristia

L’Adela Mullerat filla del Beat Marià Mullerat, 
en el moment de Venerar la relíquia.



LA CAPELLA DEL CEMENTIRI DE LLEIDA
ACULL PER PRIMERA VEGADA LA FESTA DEL

BEAT FRANCESC I EL 83 ANIVERSARI DEL SEU MARTIRI

Pregària i ofrena de flors a la Fossa Comuna dels Màrtirs

La capella del Cementiri de Lleida va 
acollir el 29 de setembre de 2019 per 
primera vegada l’Eucaristia de la Festa 
del Beat Francesc Castelló i alhora la 
commemoració del 83 aniversari del 
seu martiri,  ocorregut el 29 de setembre 
de 1936.  Així va unificar-se en una sola 
celebració la festa litúrgica del Beat i la 
commemoració martirial.

L’Eucaristia, organitzada per la 
Comissió Pro Canonització del Beat 
Francesc Castelló i que commemorava  
també  la Jornada dels Màrtirs de 
Lleida, fou presidida per Mn. Gerard 
Soler, vicepostulador de la Causa de 
Canonització del Beat i concelebrada 
per altres cinc preveres. 

En la seva homilia, el viceportulador 
va fer memòria de quan el Papa Sant 

Joan Pau II va beatificar el Beat Francesc 
l’11 de març de 2001 a Roma, destacat 
el treball i esforç que el bisbe emèrit 
Francesc Xavier Ciuraneta va fer per 
aconseguir la beatificació del jove màrtir 
lleidatà: “Després d’ell han estat beatificats 
altres màrtirs, com el Bisbe de Lleida Salvi 
Huix o els màrtirs mercedaris i claretians 
que avui també recordem”. Tot donant 
gràcies per poder celebrar un any més 
la seva festa, Mn. Gerard clogué la 
seva homilia amb dos peticions al Beat: 
“Que ens mantingui ferma la il·lusió en 
el seguiment de Jesús i que floreixin a la 
diòcesis les vocacions al sacerdoci i a la vida 
consagrada”. 

Abans de cloure la celebració i en una 
breu intervenció, Mn. Joan R. Ezquerra, 
com a director del secretariat per a 
les Causes dels Sants, anuncià que 

Finalitzada l’Eucaristia a 
la capella del Cementiri, 
concelebrants i fidels entre 
ells alguns familiars dels 
màrtirs, es traslladaren 
resant una part del Rosari 
fins la Fossa Comuna on 
reposen les despulles del 
Beat Francesc Castelló i 
d’altres 15 beats i màrtirs 
lleidatans. Entre ells, 
les del bisbe màrtir de 
Lleida el beat Salvi Huix 
Miralpeix. 

Davant la placa que 
assenyala l’indret de la 
sepultura del jove màrtir 
lleidatà, va fer-se una 
pregària i després de 

cantar el Crec en un Déu, 
tingue lloc una ofrena 
floral. 

L’acte va cloure davant 
una segona placa, la que 
recorda els 26 màrtirs 
claretians allí sepultats 
i que foren beatificats a 
Barcelona el 21 d’octubre 
de 2017.  El claretià P. 
Josep Vilarrubias dirigí 
unes paraules en nom 
dels claretians, qualificat 
l’indret com “un gran 
relíquiari martirial, on 
commemorem els fets i 
admirem l’heroïcitat dels 
màrtirs”. (Podeu llegir el 
text en la darrera pàgina).

El fidels van omplir la Capella del Cementiri en la l’Eucaristía del 83 aniversari del Martiri.

el Procés de Beatificació de 169 màrtirs 
lleidatans, sacerdots i seglars iniciat el 
2006 i ja gairebé en la seva fase final, serà 
presentat properament a la Congregació 
per a les Causes dels Sants de Roma.  A 
partir d’aleshores caldrà esperar que rebi 
l’aprovació definitiva, obrint així el camí 
per a la posterior beatificació, que haurà de 
determinar el Papa Francesc. 

Prengué també la paraula el mercedari 
P. Vicente Zamora, que havia portat una 
relíquia del P. Mariano Alcalà, màrtir 
mercedari a Andorra de Teruel, que va 
ser col·locada a l’altar juntament amb la 
del Beat Francesc Castelló. El P. Vicente 
va destacar que tots els màrtir van morir 
perdonant. Finalment va dir unes sentides 
paraules el claretià P. Jaume Sidera, fent 
memòria dels màrtirs claretians, destacant 
que tots ells eren cristians de pedra picada, 
que van viure plenament la fidelitat a Déu. 

La celebració clouria amb el cant dels Goigs 
en lloança del Beat Francesc, mentre els 
fidels veneraven la seva relíquia i la del 
màrtir mercedari P. Mariano Alcalà.



El vicepostulador de la Causa de 
Beatificació del Beat Francesc, ha 
rebut una carta d’acció de gràcies 
signada per la Dra. Karina R. Avalos 
Llano, del Laboratori de Tecnología  
Química de la ciutat de Corrientes, 
de l’Argentina i que reproduïm tot 
seguit:

“Estimado padre.
Le escribo para comentarle el caso de 
pedido de salud de mi madre mediante 
la intercesión del beato Francisco 
Castelló. Resulta que conocí su devoción 
en la parroquia de Santa Maria de 
Gardeny. Usted me dio unas estampes 
y su reliquia el año 2014. Soy argentina 
y estuve en Lleida por una estancia de 
investigación en su Universidad. Mi 
madre estuvo delicada de salud todo 
el año 2018. Sospechaban de cáncer 
colorectal y, gracias a Dios!!!, no fue 
cáncer. La atendieron en Corrientes, mi 
Ciudad natal, al Noreste de Argentina, 
el próximo paso ya era cirugía, 
quimioterapia y rayos. Fuimos a Buenos 
Aires, le hicieron unos estudios y no fue 
cáncer!!! Antes de cada estudio y de una 
cirugía que le hicieron , la bendije con 
la reliquia del beato Francisco Castelló, 
invocando su intercesión. Y, gloria a 
Dios!!!, no es cáncer!!! Me gustaría 
poder comunicarlo para la causa de 
canonización”.

Des de ja, moltes gràcies!!!

Karina

Carta d’Acció
de Gràcies al Beat

“Descalça’t, que la terra que trepitges és santa”

Ens trobem reunits entorn a un gran 
reliquiari. Les despulles venerables del Beat 
Francesc Castelló, del pastor de la diòcesi Dr.  
Salvi Huix, i d’un gran nombre de preveres, 
de religiosos, de laics... que varen donar la 
vida per Crist; alguns ja son beats, altres van 
camí dels altars, d’altres no varen tenir els 
testimonis de martiri per a la beatificació 
(que per nosaltres també són màrtirs), i 
d’altres que  resten en l’anonimat. 

Entre tots ells hi reposen els beats missioners 
claretians: 9 de la comunitat de Lleida, com 
també els 14 joves seminaristes amb el seu 
formador P. Manuel Jové, i el P. Xavier 
Sorribas que de pas per Lleida fou sacrificat 
a la mateixa estació del tren. També hi 
sentim presents els 8 missioners claretians 
nascuts en el bisat de Lleida i martiritzats 
arreu de Catalunya.  
Ara som aquí, en aquest lloc reliquiari 
martirial, no solament per a commemorar 
els fets i per a admirar tanta heroïcitat, sinó 
sobre tot per a refermar la nostra crida, com 
la d’ells, a ser testimonis compromesos de 
l’Evangeli. Que l’Esperit de Jesús ens hi doni 
la llum i l’empenta; i que Maria, Mare de 
l’Església, ens acompanyi en el nostre camí 
testimonial, martirial.
Gràcies Pare perquè escolteu amb amor els 
nostres precs. Us demanem de saber recollir 
el testimoniatge dels germans que ens han 
precedit  amb la seva vida i martiri i que 
en sortim d’aquí ben enfortits en el nostre 
compromís de ser testimonis de Jesús en 
paraules i en fets. 
I gosem demanar-vos també que si és per a 
glòria vostra puguem veure  aviat als altars 
tots aquests germans nostres martiritzats de 
Lleida. 

Pare Josep Vilarrubias 
Claretià

EL PALAU EPISCOPAL DE L’ARQUEBISBAT DE 
BARCELONA LLUEIX LA MAQUETA DEL RELLEU 

DE MONTSERRAT DEL BEAT FRANCESC
El balcó central de la basílica del monestir de 
Montserrat, llueix des de l’any 1983 un relleu 
de pedra, obra de l’escultor Ramon Cuello 
Riera, dedicat als beats Pere Tarrés i Francesc 
Castelló.

Tots dos, un com a metge i capellà i l’altre 
com a jove laic, van ser destacats dirigents de 
la Federació de Joves Cristians de Catalunya. 
I tots dos també beatificats par haver lliurat 
la seva vida en la persecució religiosa del 
1936 a 1939, per amor a Déu i els germans.

Si l’original d’aquest singular relleu és 
troba situat al balcó central de la façana 
del monestir de Montserrat, al vestíbul de 
les oficines de la Cúria de l’arquebisbat de 
Barcelona podem contemplar la maqueta 
en guix policromat, que l’escultor Ramon 
Cuello va realitzar per poder executar l’obra.

La maqueta en guix va ser una donació de 
Mn. Pere Oliveras “L’apostolet” (1923-2007), 
conegut a Barcelona com “el capellà dels 
pobres” al Museu Diocesà de Barcelona, 
que catalogà la peça amb el número 2.652. 
Posteriorment el mateix Museu, cedí la 
maqueta en guix a la Cúria de l’arquebisbat, 
que la va situar en el rebedor de les 
dependències curials on encara avui podem 
contemplar-la, com un homenatge perenne 
als dos beats en el cor de l’església de 
Barcelona.

Jordi Curcó

01-04-2018   Acció de gràcies (anònim)  100,00 €

28-09-2018   Col·lecta església Sant Pere  495,60 €

29-09-2018   Col·lecta Missa Cementiri 75,00 €

02-10-2018   Donatiu anònim 200,00 €

01-11-2018   Caixeta capella Beat 25,00 €

19-12-2018   Anònim 50,00 €

01-01-2019   Anònim 100,00 €

11-03-2019   Col·lecta Sant Pere 402,00 €

01-05-2020   Acció de gràcies (anònim) 100,00  €

07-09-2019   Anònim 100,00  €

29-09-2019   Col·lecta Cementiri 64,00  €

14-12-2019   Anònim 50,00  €

DONATIUS,
GRACIES I FAVORS

El P. Josep Vilarrubias llegint la seva pregària.


