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L’origen de la Pobla de Mafumet se situa en el segle XII, moment en què es repobla 
el Camp de Tarragona, existint ja com a terme amb anterioritat al 1173 amb el nom de 
Guàrdia de Mahomat. Anteriorment, es té constància de l’existència de diverses villae 
en època romana, essent remarcable la descoberta, a les darreries del segle XIX d’un 
tresoret de monedes d’aquest període. Així mateix es descobrí un altre tresor de 
monedes islàmiques, datat al segle XI, la qual cosa pot fer suposar la possible 
existència a la zona d’algun tipus d’assentament andalusí, del qual avui per avui no es 
té cap evidència arqueològica. 

La senyoria feudal de la Pobla de Mafumet correspongué a una branca de la família 
Montoliu, essent Guillem de Montoliu, el primer senyor de la Pobla documentat. 
Posteriorment, el 1429, els Montoliu venen la senyoria de la Pobla al Capítol de la 
Catedral de Tarragona, restant aquesta com a senyor feudal del lloc fins al primer terç 
del segle XIX. 

L’actual terme de la Pobla de Mafumet engloba al seu si l’antic terme de les quadres 
de Vilar de Baró, Requesens i Camareria, així com part del de les Franqueses del 
Codony, els quals foren incorporats al terme de la Pobla a la dècada dels quaranta del 
segle XIX 

Al llarg de l’edat mitja hom ha calculat, a partir dels fogatjaments, la presència estable 
al voltant de sis famílies. Aquesta població, a partir del segle XVI, i sobretot a partir del 
segle XVIII, anirà en augment amb l’arribada de noves famílies, la qual cosa provocarà 
la modificació i ampliació del seu casc urbà. Al llarg del segle XIX i primera meitat del 
segle XX es produirà un cert estancament, però a partir de la dècada dels setanta, 
amb la implantació de la indústria al terme, es produeix un notable increment 
demogràfic. 

Un passeig pels carrers del casc antic de la Pobla permetrà observar l’arquitectura 
popular del Camp de Tarragona, amb exponents d’entre els segles XVIII i primeries del 
XX, o, inclús, anteriors, com al carrer Mare de Déu del Lledó –el nucli fundacional de la 
Pobla de Mafumet-, amb diversos elements datables als segles XV i XVI. Amb tot, 
l’element arquitectònic més destacable és l’església parroquial de San Joan Baptista, 
iniciada a finals del segle XVII i ampliada a les darreries del segle XVIII. Al seu interior 
es conserva la imatge de la Mare de Déu del Lledó, talla policroma de factura tardo 
romànica i datable al segle XIII. 
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BEAT JOSEP PADRELL NAVARRO 
Sacerdot. Clero secular. 

 
Natural de la Pobla de Mafumet. 
Batejat l’ 11 de març de 1898. 
Ordenat el 18 de juny de 1922. 
Beneficiat – organista de l’Espluga Calba (Lleida). 
Martiritzat el 8 de setembre de 1936, a Barcelona. 
Tenia 38 anys d’edat i en portava 14 de vida 
religiosa. 

                            
 
 
 “Jo sóc sacerdot; si per això han de matar-me, ja poden fer-ho”. 

 
Sacerdot. Fill legítim dels consorts Josep Padrell Navarro, pagès, natural de la Pobla 
de Mafumet (Tarragonès), i Magdalena Navarro Marimón, natural de Les Piles 
(Conca de Barberà), tots dos veïns de la Pobla. Nasqué el dia 8 de març de 1898, en 
la Pobla de Mafumet; fou batejat solemnement el dia 11 del mateix mes i any en la 
pila baptismal de l’església parroquial de Sant Joan Baptista, de la mateixa població. 
Oficià la cerimònia el prevere Antoni Marimon i li foren imposats els noms de Josep, 
Antoni, Joan. Foren els seus avis paterns Antoni i Josepa Gassol, i els  materns, 
Jaume i Maria Marimon. Actuaren com a padrins Isidre Mestre Malet, pagès, casat, 
natural de Civit, diòcesi de Vic, i veí de Les Piles,  Maria Fortuna Besor, casada, 
natural y veïna d’aquesta població, als quals el sacerdot els recordà el parentesc 
espiritual que contreien i l’obligació que tenien d’ensenyar la doctrina cristiana al 
batejat. El document consta en l’expedient número 2496 de l’arxiu del Seminari 
Pontifici de Tarragona.   
 

 
Foto de la família. Drets, Jaume; la mare, Magdalena, i Salvador. Asseguts: Anton 
(+), Mn. Josep (+), una tia; Rosa, la germana; el pare, Josep; Joan (+) i Lluis. (Foto 
cedida per la família Padrell). 
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MESTRE EN MÚSICA SACRA.- Molt jove encara, ingressà en el Seminari de 
Tarragona, on tingué una especial predisposició per a la música i es mostrà un gran 
dominador de l’harmonia, el contrapunt i les formes musicals. Fou ordenat sacerdot el 
18 de juny de 1922, segons consta en la pàgina 132 del Llibre II d’Ordenacions 
Sacerdotals de l’arquebisbat de Tarragona. L’Arxiu Musical del Seminari custodia un 
bon nombre de partitures, sortides de les seves mans impulsades pel seu esperit 
cristià i musical, habilitat que adquirí amb una tasca llarga i constant. Fou mestre de 
capella del Seminari durant els anys vint. Segons conta mossèn Joan Grifoll Guasch, 
escriví música amb una pulcritud i un estil admirable. Algunes de les seves millors  
partitures són del seu temps en el Seminari. Escriví l’obra Magnus Sanctus Paulus, 
als 24 anys, el febrer de 1922. Si la persecució religiosa de 1936 no hagués segat la 
seva vida, segur que tindríem un dels mestres de més renom del país en música 
sacra. Mossèn Grifoll el va incloure en la triada dels millors mestres de música sacra 
de l’arquebisbat: mossèn Tapies, mossèn Ritort i ell. Tres mestres, tres estils 
diferents, tres personalitats de la música sacra de l’arxidiòcesi.   
 
Mentre estigué obert el Seminari Major a Tarragona, la música de Mn. Padrell va ser 
recordada i estimada. El Magnus Sanctus Paulus el cantaven cada any. Mai va 
passar desapercebut. En tancar les portes el Seminari les coses van canviar. Avui és 
difícil cantar el tipus de peces conegudes del beat. L’any 1956 es va publicar un 
Repertorium Musicae Sacrae, Seminarium Tarraconense, a multicopista, que conté 
setze peces a veus d’autors tarragonins. N’hi ha sis de Mn. Tàpies, una de Mn. Ritort, 
una de Mn. B. Nogués, tres d’anònimes i cinc de Mn. Padrell. 
 
En esclatar la persecució religiosa de 1936 era beneficiat – organista de la parròquia 
de l’Espluga Calba (Lleida). Tot el poble guarda un excel·lent record de les seves 
virtuts sacerdotals. Es distingí sempre per la seva pietat, modèstia, prudència, 
humilitat i caritat amb els pobres. Gracies als seus consells, moltes ànimes van 
aprendre a caminar pel sender de la vida espiritual.  
 
La família donà a llum set fills: Joan, mossèn Josep, Salvador, Jaume, Lluís, Anton i 
Rosa, dels quals tres foren afusellats: Joan, mossèn Josep i Anton. El pare de 
família, Josep, estava malalt en la seva casa. Els milicians anaven  a veure’l i li deien 
– per animar-lo – que es posés bo prompte, perquè quan estigués recuperat el  
matarien. Anton fou immolat per uns milicians quan tornava de l’Espluga Calba 
d’avisar al seu germà, mossèn Josep, sobre el perill que corria donada la situació 
política del moment. Els fets es van dur a terme a l’altura del poble de Tarrés. les 
seves  restes mortals descansen en el cementiri d’aquesta vila.  
 
REFUGIAT A BARCELONA.- Mossèn Josep aconseguí traslladar-se a casa del seu 
germà Lluís, que residia a Sants (Barcelona), on es refugià. Allí estigué  quatre o cinc 
dies fent una vida recollida i pietosa. Els tres resaven el rosari cada dia. La seva  
cunyada, Maria Granell, li aconsellà que, sabent tanta música, s’incorporés en una 
companyia de teatre o de sarsuela per passar desapercebut i passar-se als  
nacionals si es donava el cas. Josep Padrell, contestà: “Si fent teatre o sarsuela he 
de pecar, prefereixo morir”. 
 
A GIRONA.- De Sants (Barcelona) es traslladà a Girona, acompanyat pel seu germà 
Lluís. S’hostatjà en una fonda, on continuà amb la seva vida pietosa. Feien de 
pagesos en un mas. Un d’aquells dies, un milicià que havia mort fou enterrat amb 
gran pompa, i tota la ciutat es llençà al carrer com a signe de solidaritat. Tots dos 
sortiren també per no despertar sospites. Però un ferroviari d’El Morell (Tarragona), 
anomenat “X”, reconegué a Lluís i els denuncià a les patrulles de control, que els van 
detenir. Els obligaren a traslladar-se a la fonda i els van robar tot el que tenien; 
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després els traslladaren a l’estació del tren, els donaren menjar, i els  introduïren en 
un despatx  els van sotmetre al següent interrogatori: 
 
 Milicià: Tú, ¿a qué te dedicas? 
Lluís: Soy agricultor. 
M: Y tú (dirigint-se al Josep) 
Lluís: Es agricultor como yo. 
Milicià: ¡Tú calla! ¡Que conteste él! 
 
Mossèn Josep Padrell va dir la veritat i no negà la seva condició de sacerdot, afegint-
t’hi: “¡Lluis, per què negar-ho! Jo sóc sacerdot; si per això han de matar-me, ja poden 
fer-ho”. 
 
 

 
Mossèn Josep, al centre de la imatge, el dia que cantà la seva primera missa a la 
Pobla de Mafumet, acompanyat de familiars, amics i feligresos. (Foto cedida per la 
família). 
 
PRESONERS I AFUSELLATS.- Acompanyats per tres o quatre  milicians foren 
traslladats i empresonats a Barcelona el 7 de setembre de 1936. Un grup de milicians 
es presentà a la cel·la, i en veure’ls, van dir: “Són aquestos”. Al voltant de les vuit de 
la tarda els van donar el sopar. Lluís s’abstingué, no tenia gana, però el seu germà 
sopà amb bon apetit, sense la menor demostració de tristesa. Després, Lluís 
agenollat, es confessà amb el seu germà sacerdot. 
 
A les nou en punt de la nit, van anar a buscar-los, els obligaren a pujar en un cotxe, 
escoltats per cinc o sis milicians, acompanyats por un altre vehicle ple de guàrdies. 
Es van dirigir a la Rebassada (Barcelona). Pel camí, Lluís preguntà als seus 
segrestadors on els portaven. El seu germà Josep, li va dir: “No et preocupis, la mort 
és un no res”. Lluís insistia en la mateixa pregunta, i el sacerdot li contestà: 
“Perdona’ls, Lluís, perdona’ls: ¡no guardis mai rancor a ningú!”. 
 
En baixar del vehicle, Lluís digué al seu germà sacerdot: “Tu baixaràs per aquesta 
porta: corre i  salva’t”. Ell li respongué: “No, jo no em faré escàpol; la mort és un no 
res”. En baixar del vehicle, Lluís va repetir: “¡Marxa, salva’t!”. I obtingué la mateixa 
resposta: “¡No m’escaparé!”. En aquell instant, tots dos germans es van abraçar;  
llavors mossèn  Josep digué al seu germà: “¡Fins el Cel!”. 
  



 6 

En aquell moment, Lluís es va abalançar sobre el cap dels milicians, lluitaren uns cinc 
minuts; mentrestant, un altre milicià li donà un fort cop de culata al ventre; Lluís fugi 
de l’assassí  i pogué  fer-se escàpol. Mossèn Josep estava  immòbil, de peu. Lluís es 
precipità entre el matossar d’un jardí i quedà enganxat en una xarxa metàl·lica de 
pues. Girà el cap i va veure al seu germà de peu, a la carretera. Las bales xiulaven  
sense parar. Lluís pogué fugir i es va fer  escàpol mentre el seu germà Josep moria 
heroicament per ser sacerdot de Crist, el 8 de setembre de 1936.  
 
En la seva fugida, Lluís resultà ferit d’un tret en un brac. Aconseguí escapar-se dels 
seus botxins, que seguien el rastre de la sang que li brollava del brac; però al final 
van desistir. Lluís, captiu en plena nit, albirà una llumeta en mig del camp. S’adonà 
que era una masia habitada; s’acostà amb cautela i escoltà que resaven el rosari. 
Trucà a la porta, li van obrir, li van curar la ferida del brac i li van oferir refugi i 
hostalatge. Però ell no volgué comprometre’ls  i continuà el seu camí en plena nit. 
  
Mentrestant, el cadàver del seu germà Josep ingressava a l’Hospital Clínic de 
Barcelona de matinada.  Tenia el parietal aixecat pel impacte de les bales.  
 
CERTIFICAT DE DEFUNCIÓ.- El jutge municipal del jutjat número 12 de Barcelona 
certificà que el sacerdot Josep Padrell Navarro, de 38 anys d’edat, nascut a la Pobla 
de Mafumet, va morir a Barcelona el dia 8 de setembre de 1936. 
 
TESTIMONIS DE LA SEVA VIDA I MARTIRI.- Raimon Ribera Cunillera, Joaquim 
Pons Fàbregas, Raimon Piñol Vallverdú, Josep Balcells Roig, Lluïsa Ribes Camí, 
Rosa Ferré Sesplugues, Assumpta Tepiol Niubó, Maria Granell Farré, Lluís Padrell 
Navarro.  
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LA CAUSA DE BEATIFICACIÓ DEL BISBE BORRÀS 
 
El Papa Benet XVI, el juny de 2012, autoritzà al prefecte de la Congregació per a les Causes 
dels Sants, cardenal Angelo Somalo, a promulgar, entre altres, el 
decret de beatificació sobre la causa de martiri de Manuel Borràs 
Ferré, bisbe auxiliar de Tarragona, i  Agapit Modesto (en el segle  
Modest Pamplona Falguera, natural de Berga), de l’Institut dels 
Germans de les Escoles Cristianes i de 145 companys més, immolats 
per odi a la fe en  l’arquebisbat de Tarragona durant la persecució 
religiosa desencadenada a Espanya entre els anys 1936 al 1939, 
quan foren assassinats en  l’arxidiòcesi cent quaranta - un sacerdots i 
uns seixanta religiosos. D’ aquests  foren proposats par a ser 
beatificats seixanta – vuit  sacerdots i setanta - vuit  religiosos. Entre 
els sacerdots beatificats figura un fill de la Pobla de Mafumet, el beat 
Josep Padrell Navarro, beneficiat – organista d’Espluga Calba (Lleida), martiritzat el 8 de 
setembre de 1936, a Barcelona. Tenia 38 anys d’edat i en portava 14 de vida religiosa. Era un 
gran organista, compositor i mestre de música sacra. 

  
En aquesta causa de beatificació encapçalada pel bisbe Manuel Borràs figuren, a més del 
purpurat, seixanta – vuit sacerdots seculars, set carmelites descalços, vint monjos benedictins 
de Montserrat, un caputxí, set missioners del Cor de Maria, trenta – nou religiosos, Germans de 
les Escoles Cristianes, y quatre de la Fraternitat Terciària dels Carmelites de l’Ensenyança.  
 
La història i el significat d’aquesta causa de beatificació aprovada pel Papa, s’inicià a 
Tarragona fa seixanta anys.  El 18 d’abril de 1952 se celebrà l’obertura d’aquest procés de 
beatificació, sota la presidència de l’arquebisbe Benjamín de Arriba i Castro. Actuaren com a 
jutges els sacerdots Salvadó Rial, Joan Viladrich, Andreu Roig y el pare Barrau, del Cor de 
Maria. El tribunal eclesiàstic prengué declaració a 2.300 testimonis. El procés fou clausurat el 
mes de maig de 1959, després de sis anys de treballs i deliberacions. Aquests documents foren 
enviats a la Santa Seu per tal d’obrir el procés de beatificació que ha acabat feliçment  l’any 
2013. 
 
147 SACERDOTS Y RELIGIOSOS BEATIFICATS 
Encapçala la Causa de beatificació de l’arquebisbat de Tarragona el bisbe auxiliar Manuel 
Borràs Ferré,  nascut  a  La Canonja  el 9 de setembre de 1880, martiritzat al Coll de Lilla el 12  
d’agost de 1936, després de beneir i perdonar els que  l‘immolarven. Posaren el seu cos 
damunt d’uns rostolls i li van calar foc, segons testimonis presencials dels fets.   Les seves 
despulles no han estat localitzades, tot i haver estat cercades repetidament al cementiri de Lilla. 
Li segueixen en la Causa els sacerdots i religiosos que a continuació relacionem:   
 
CLERO SECULAR 
Magí Albaigès Escoda, nascut (23.05.1889) a l’Albí (Lleida), martiritzat (20.08.1936) a 
Tarragona; Ramon Artiga Aragonès, nascut (11.10.1880) en Mont-roig del Camp, martiritzat 
(13.08.1936) a les Borges del Camp; Josep Badia Minguella, nascut (18.09.1836) a Salomó, 
martiritzat (13.08.1936) a Reus; Joaquim Balcells Bosch, nascut (16.09.1900) a l’Espluga 
Calba (Lleida), martiritzat (03.09.1936) a Fontscaldes; Pau Bertran Mercadé, nascut 
(21.01.1875) a Creixell, martiritzat (06.08.1936) a Torredembarra; Jocund Bonet Mercadé, 
nascut (10.03.1875) a Tarragona, martiritzat (14.08.1936) a Reus; Josep Bru Boronat, nascut 
(16.06.1883) a Mont-roig del Camp, martiritzat (27.07.1936) a Vinyols i els Arcs; Josep Bru 
Ralduà, nascut (27.10.1870) a Mont-roig del Camp, martiritzat (11.11.1936) a Vinyols i els 
Arcs; Tomàs Capdevila Miquel, nascut (22.01.1903) a Forès, martiritzat (06.09.1936) a 
Torredembarra; Joan Baptista Cero Cedó, nascut (20.10.1908) a Flix, martiritzat a Barcelona 
(16.08.1936); Magí Civit Roca, nascut (03.07.1871) a Conesa, martiritzat (17.08.1936) a la 
riera de Maspujols (Reus); José Civit Timoneda, nascut (21.12.1874) a Omells de Na Gaia 
(Lleida), martiritzat (26.07.1936) a Reus; Josep Colom Alsina, nascut (10.08.1907) a Súria 
(Barcelona), martiritzat (04.08.1936) a Vallmoll; Francesc Company Tarrelles, nascut 
(23.10.1886) a Rocallaura, martiritzat (02.08.1936) a Tarragona; Lluís Domingo Mariné, 
nascut (10.05.1911) al Morell, martiritzat (05.08.1936) a Rodonyà.  
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Jeroni Fàbregas Camí, nascut (05.12.1910) a l’Espluga Calba (Lleida), martiritzat (21.01.1939) 
a Selma; Isidre Fàbregas Gils, nascut (07.01.1878) a Puigpelat, martiritzat (28.08.1936) a 
Reus; Pere Farrés Valls, nascut (10.05.1903) a Santa Coloma de Queralt, martiritzat 
(25.08.1936) a Valls; Joan Farriol Sabaté, nascut (03.10.1868) a Montblanc, martiritzat 
(22.05.1936) a Tarragona; Narcís Feliu Costa, nascut (09.01.1877) a Pineda (Girona), 
martiritzat (28.07.1937) a Tarragona; Pau Figuerola Rovira, nascut (8.12.1870) a l’Espluga de 
Francolí, martiritzat (12.08.1936) Vinaixa (Lleida); Josep Gassol Montseny, nascut 
(31.03.1915) a  Solivella, martiritzat (12.02.1937) a Sarral; Josep Garriga Ferrer, nascut 
(10.03.1872) a Cabra del Camp, martiritzat (24.07.1936) a Reus; Joan Gibert Galofré, nascut 
(14.05.1880) a  la Riera de Gaià, martiritzat (05.08.1936) a Montblanc; Pau Gili Pedrós, nascut 
(29.01.1912) a Omellons (Lleida), martiritzat (26.07.1936) a Tarragona; Enric Gispert 
Domènech, nascut (09.11.1879) a Riudoms, martiritzat (06.04.1937) a Barcelona; Josep 
Gomis Martorell, nascut (17.12.1894) a Reus, martiritzat (06.04.1937 a Barcelona; Agapit 
Gorgues Manresa, nascut (04.06.1913)  a Cervià (Lleida), martiritzat (23.10.1936) a Cervià 
(Lleida); Miquel Grau Antolí, nascut (22.11.1869) a Herbés (Castelló), martiritzat (25.08.1936) 
a Valls; Agustí Ibarra Angela, nascut (02.03.1911) a Alió, martiritzat (15.08.1936) a Barcelona; 
Lluís Janer Riba, nascut (04.03.1880) a Pontils, martiritzat (23.07.1936) a Tarragona; Dalmaci 
Llebaria Torné, nascut (05.10.1877) a Falset, martiritzat (22.08.1936) a Tarragona; Josep 
Mañé March, nascut (25.10.1876) al Morell, martiritzat (17.08.1936) a Reus.  
 
Ramon Martí Amenós, nascut (01.11.1905) a Vallbona de les Monges (Lleida), martiritzat 
(12.08.1936) a Falset; Rafael Martí Figueras, nascut (04.12.1878) a Tarragona, martiritzat 
(30.07.1936) a Tarragona; Josep Masquef Ferrer, nascut (11.05.1872) a Tarragona, martiritzat 
(26.07.1936) a Tarragona; Francesc Mercadé Rendé, nascut (25.03.1881) a Roda de Barà, 
martiritzat (04.08.1936) a la Secuita; Josep Mestre Escoda, nascut (12.02.1899) a 
Duesaigües, martiritzat (17.03.1937) a la txeca Sant Elíes (Barcelona); Aleix Miquel Rosell, 
nascut (11.10.1882) al Pla de Cabra (avui el Pla de Santa Maria), martiritzat (26.07.1936) a 
Tarragona; Joan Montpeó Masip, seminarista, nascut (31.10.1918) a les Borges del Camp, 
martiritzat (15.05.1938) a la riera de Riudecols; Antoni Nogués Martí, nascut (20.01.1876) a 
Mont-roig del Camp, martiritzat (12.08.1936) a Falset; Josep Padrell Navarro, nascut 
(08.03.1898) a la Pobla de Mafumet, martiritzat (08.09.1936) a Barcelona; Josep M. Panadès 
Terré, nascut (04.09.1872) a Tarragona, martiritzat (25.08.1936) a Valls;  Antoni Pedró 
Minguella, nascut (22.03.1874) a Guimerà, martiritzat (19.08.1936) a Belianes (Lleida);  Eladi 
Perés Bori, nascut (26.03.1883) a Maldà (Lleida), martiritzat (agost de 1936) a Reus; Andreu 
Prats Barrufet, nascut (07.08.1886) a la Selva del Camp, martiritzat (13.08.1936) a Reus; 
Antoni Prenafeta Soler, nascut (07.04.1874) a Vilosell (Lleida), martiritzat (22.08.1936) a 
Valls; Joan Roca Vilardell, nascut (13.08.1905) a Gurb (Vic), martiritzat (11.11.1936) a 
Torredembarra; Pere Rofes Llauradó, nascut (31.05.1909) a Tarragona, martiritzat 
(13.08.1936) a les Borges del Camp; Joan Rofes Sancho, nascut (28.02.1876) a la Torre de 
Fontaubella, martiritzat (12.08.1936) a la Torre de Fontaubella. 
 
Pau Rosselló Burgueres, nascut (09.05.1895) a Vimbodí, martiritzat (26.07.1936) a la 
carretera de Tarragona a Reus; Josep Rosselló Sans, nascut (24.09.1883) a Montblanc, 
martiritzat (22.08.1936) a Tarragona; Miquel Rué Gené, nascut (13.12.1909) a Cervià (Lleida), 
martiritzat (17.08.1936) a la riera de Maspujols (Reus); Miquel Saludes Ciuret, nascut 
(26.04.1867) a Alforja, martiritzat (11.11.1936) a Torredembarra; Pius Salvans Corominas, 
nascut (02.01.1878) a Santa Maria de la Guàrdia (Barcelona), martiritzat (03.09.1936) a 
Mollerussa (Lleida); Josep Maria Sancho Toda, nascut (20.03.1909) a la Torre de 
Fontaubella, martiritzat (12.08.1936) a la Torre de Fontaubella; Jaume Sanromà Solé, nascut 
(04.11.1879) a Vilaverd, martiritzat (24.07.1936) a Solivella; Estanislau Sans Hortoneda, 
nascut (08.06.1887) a Maspujols, martiritzat (23.08.1936) a Montbrió del Camp; Lluís Sans 
Viñas, nascut (22.06.1887) a Montblanc, martiritzat (10.08.1936) al Coll de Lilla; Sebastià 
Tarragó Cabré, nascut (21.07.1879) a Vinaixa (Lleida), martiritzat (01.08.1936) a Poboleda; 
Jaume Tarragó Iglesias, nascut (19.12.1868) a Solivella, martiritzat (28.081936) a 
Torredembarra; Joan Tomàs Gibert, nascut (18.11.1902) a Valls, martiritzat (28.08.1936) a 
Salardú (Lleida); Isidre Torres Balcells, nascut (27.11.1874) a Blancafort, martiritzat 
(24.08.1936) a Montblanc; Joan Vernet Masip, nascut (28.05.1889) a la Vilella Alta, martiritzat 
(21.08.1936) a Juncosa (Lleida). Francesc Vidal Sanuy, nascut (07.09.1867) a Montpalau 
(Cervera, Lleida), martiritzat (26.07.1936) a Tarragona; Miquel Vilatimó Costa, nascut 
(24.10.1888) a Vic (Barcelona), martiritzat (26.07.1936) a Tarragona; Pau Virgili Monfà, nascut 
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(08.08.1869) a Valls, martiritzat (05.08.1936) a Montblanc; Francesc Vives Antich, nascut 
(22.03.1876) a Valls, martiritzat (06.08.1936) a Torredembarra.  
 
CARMELITES DESCALÇOS 
Ángel de Sant Josep (Joan Font Rius), nascut (20.10.1896) a l’Espluga de Francolí, martiritzat 
(25.07.1936) a Tarragona; Carles de Jesús Maria (Carles Barrufet Tost), nascut (09.04.1888) 
a la Selva del Camp, martiritzat (12.08.1936) a la carretera de Reus a Montblanc; Damián de la 
Santísima Trinidad (Damián Rodríguez Pablos), nascut (18.05.1896) a Pedroso de la Armuña 
(Salamanca), martiritzat (11.11.1936) a Torredembarra; Elipio de Santa Teresa (Felipe Arce 
Fernández), nascut (16.10.1878) a Arroyo de Valdivieso (Burgos), martiritzat (11.11.1936) a  
Torredembarra; Josep Cecili de Jesús Maria (Josep Alberich Lluch), nascut (07.02.1865) a 
Benicarló (Castelló), martiritzat (11.11.1936) a Torredembarra; Pedro de San Elías (Pedro 
Heriz y Aguiluz), nascut (22.02.1867) a Barajuen – Aramayona (Àlava), martiritzat (11.11.1936) 
a Torredembarra; Vicente de la Cruz (Vicente Gallén Ibáñez), nascut (29.09.1908) a Vallat 
(Castelló), martiritzat (25.07.1936) al port de Tarragona. 
 
BENEDICTINS DE MONTSERRAT 
Fulgenci Albareda Ramoneda (Jero), nascut (13.06.1888) a Barcelona, martiritzat 
(20.12.1936) a la txeca Sant Elias de Barcelona; León Alesanco Maestro (Luis Gonzaga) 
nascut (22.06.1882) a San Millán de la Cogolla (Logroño), martiritzat (30.11.1936) a Barcelona; 
Ambrosi Maria Busquets Creixell (Agustí), nascut (07.06.1903) a Torroella de Montgrí 
(Girona), martiritzat (19.08.1936) a la Creu de Pedralbes (Barcelona); Hildebrand Maria 
Casanovas Vilà (Lluís), nascut (21.01.1918) a Hostalets de Balenyà (Barcelona), martiritzat 
(28.07.1936) a Montcada (Barcelona); Ildefons Civil Castellví (Aleix), nascut (11.01.1889) a 
Molins de Rei (Barcelona), martiritzat (25.07.1936) a Monistrol de Montserrat (Barcelona); Odili 
Maria Costa Canal (Joan), nascut (13.12.1905) a Vic (Barcelona), martiritzat (28.07.1936) a 
Barcelona; Eugenio María Erausquín Aramburu (José), nascut (21.10.1902) a Lezcano 
(Guipúzcoa), martiritzat (19.08.1936) a la Creu de Pedralbes (Barcelona); Plàcid Maria Feliu 
Soler (Càndid), nascut (01.11.1904) a Sant Morí (Girona), martiritzat (19.08.1936) a Pedralbes 
(Barcelona); Josep Maria Fontserè Masdeu, nascut (30.10.1854) a Vinyoles d’ Orís 
(Barcelona), martiritzat (19.08.1936) a Pedralbes (Barcelona); Domingo González Millán 
(Cipriano), nascut (16.09.1880) en La Losilla (Logroño), martiritzat (19.08.1936) a  Pedralbes 
(Barcelona); Robert Grau Bullich (Joan), nascut (14.04.1895) a Coll de Nargó (Lleida), 
martiritzat (05.01.1937) en la txeca Sant Elias de Barcelona; Emilià Maria Guilà Ximenes 
(Ignasi), nascut (04.04.1914) a Mataró (Barcelona), martiritzat (19.08.1936) a Pedralbes 
(Barcelona); Josep Maria Jordà Jordà, nascut (17.11.1884) a Tarragona, martiritzat 
(26.07.1936) a  Tarragona; Lluís Palacios Lozano, nascut (25.08.1893) a Àger (Lleida), 
martiritzat (30.11.1936) a Barcelona; Joan Roca Bosch, nascut (11.07.1884) a Guissona 
(Lleida), martiritzat (19.08.1936) a Pedralbes, Barcelona; Àngel Maria Rodamilans Canals, 
nascut (01.05.1874) a Sabadell (Barcelona), martiritzat (27.07.1936) a Sabadell; Francesc 
Maria de P. Sánchez Soler, nascut (25.08.1880) en Barcelona, martiritzat (25.07.1936) a 
Molins de Rei (Barcelona); Pere Villamitjana Abarca, nascut (19.05.1875) a Barcelona, 
martiritzat (21.02.1937) en Cerdanyola (Barcelona); Bernat Vendrell Olivella (Jaume), nascut 
(29.06.1878) a Sant Esteve d’Ordal (Barcelona), martiritzat (23.07.1936) a Monistrol de 
Montserrat (Barcelona); Narcís Maria Vilar Espona (Pere), nascut (07.08.1916) a Hostalets de 
Balenyà (Barcelona), martiritzat (29.07.1936) a Monistrol de Montserrat (Barcelona). 
 
CAPUTXINS 
Carmel de Colomes (Enric Salvà Ministral), nascut (21.03.1874) en Colomes (Girona), 
martiritzat (25.08.1936) a Valls. 
 
MISIONERS DEL COR DE MARIA (C.M.F.) 
Frederic Vilà Bartolí, nascut (03.03.1884) a Brull (Barcelona), martiritzat (11.11.1936) a 
Torredembarra;  Jaume Mir Vime, nascut (21.12.1889) a Ciutadilla (Lleida), martiritzat 
(29.07.1936) a Tarragona; Antoni Vilamasana Carulla, nascut (28.01.1860) a Massoteres 
(Lleida), martiritzat (25.08.1936) a Valls; Pau Castellà Barberà, nascut (03.05.1861) a la Selva 
del Camp, martiritzat (26.09.1936) a Reus; Andreu Feliu Bartomeu, nascut (15.09.1840) a la 
Selva del Camp, martiritzat (26.09.1936) a Reus; Sebastià Balcells Tonijuan, nascut 
(03.12.1885) a Fuliola (Lleida), martiritzat (15.08.1936) a Sierra de Almenara (Múrcia); Antoni 
Capdevila Balcells, nascut (27.02.1894) a l’Espluga Calba (Lleida), martiritzat (24.07.1936) a 
Vimbodí (Tarragona). 
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GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES (F.S.C.) 
Agapit Modest (Modest Pamplona Falguera), nascut (17.06.1907) a Berga (Barcelona), 
martiritzat (28.08.1936) a La Canonja (Tarragona); Alberto Joaquin (Alberto Linares de la 
Pinta), nascut (27.08.1913) a Cheste (Valencia), martiritzat (19.03.1937) a Castillonroy (Osca);  
Alejandro Antonio (Alejandro Arraya Caballero), nascut (29.05.1908) al Monasterio de la 
Rodilla (Burgos), martiritzat (31.07.1936) a Tarragona; Alejandro Juan (Fermín Gellida 
Cornelles), nascut (06.10.1889) a Benicarló (Castelló), martiritzat (18.08.1936) a Vinaròs 
(Castelló); Alfonso Bernabé (Bernabé Núñez Alfonso),  nascut (11.06.1902) a Santa María del 
Invierno (Burgos), martiritzat (31.07.1936) a Tarragona; Anastasio Lucas (Lucas Martín 
Puente), nascut (20.09.1908) a Castroceniza (Burgos), martiritzat (19.09.1936) a Tarragona; 
Andrés Sergio (Andrés Pradas Lahoz), nascut (30.11.1908) a La Hoz de la Vieja (Terol), 
martiritzat (19.08.1936) a Tortosa. 
 
Ángel Amado (Maximiano Fierro Pérez), nascut (21.081905) a Alfamén (Saragossa), 
martiritzat (01.09.1936) a Tortosa; Anselm Fèlix, (Modest Godó Buscató), nascut (12.01.1879) 
a La Selva de Mar (Girona), martiritzat (28.08.1936) a La Canonja (Tarragona); Antonio Gil 
(Alejandro Gil Monforte),  nascut (09.02.1903) a Mosqueruela (Terol), martiritzat (22.09.1936) a 
Mosqueruela; Arístides Marcos (Pedro José Cano Cebrián), nascut (01.06.1906) a Villalba de 
los Morales (Terol), martiritzat (14.08.1936) a Benicarló (Castelló); Arnold Ciril (Joan Font 
Taulat), nascut (01.07.1890)  Viladamat (Girona), martiritzat (23.01.1937) a Lleida; Augusto 
María (Arsenio Merino Miguel), nascut (12.12.1894) a San Cebrián de Mudá (Palència), 
martiritzat (octubre 1936) a El Catllar (Tarragona). Benilde Josep (Francesc Casademunt 
Ribas), nascut (05.02.1872) a Llofriu (Girona), martiritzat (26.08.1936) a Valls; Benet Joan 
(Joan Baptista Urgell Coma), nascut (05.10.1906) a Vilalba dels Arcs (Tarragona), martiritzat 
(07.08.1936) a Corbera d’Ebre (Tarragona); Buenaventura Pío (Pío Ruiz de la Torre), nascut 
(09.07.1909) a Fresno de Rodilla (Burgos), martiritzat (01.09.1936) a Tortosa;  Claudio José 
(Manuel Mateo Calvo),  nascut (05.10.1902) a Aliaga (Terol), martiritzat (01.09.1936) a Tortosa; 
Clemente Adolfo (Juan Clemente Vea Balaguer), nascut (09.06.1898) a La Jana (Castelló), 
martiritzat (15.08.1936) a Sant Mateu (Castelló): Clemente Faustino (Hernan José Fernández 
Sáenz) nascut (06.04.1915) a Logroño (La Rioja), martiritzat (19.09.1936) a Tarragona.  
 
Daniel Antonio (Nicolás Rueda Barriocanal),  nascut (10.09.1894) a Quintanavides (Burgos), 
martiritzat (28.08.1936) a La Canonja (Tarragona); Eladio Vicente (Cesáreo España Ortíz), 
nascut (25.02.1886) a Pancorbo (Burgos), martiritzat (28.08.1936) a La Canonja (Tarragona); 
Elías Paulino (Javier Ángel Pradas Vidal), nascut (20.03.1896) a Culla (Castelló), martiritzat 
(28.081936) a La Canonja (Tarragona); Elm Miquel (Pere Sisterna Torrent), nascut 
(21.03.1878) a Llagostera (Girona), martiritzat (26.08.1936) a Tarragona; Exuperio (Miguel 
Alberto Flos), nascut (12.11.1881) a Benicarló (Castelló), martiritzat (15.08.1936) a Vinaròs 
(Castelló); Faust Lluís (Josep Maria Tolaguera Oliva), nascut (14.03.1904) a L’Escala (Girona), 
martiritzat (26.08.1936) a Tarragona; Félix Adriano (Juan Vicente Edo), nascut (31.07.1903) 
en Mosqueruela (Terol), martiritzat (22.09.1936) a Mosqueruela. Fulbert Jaume (Jaume Jardí 
Vernet), nascut (07.05.1901) a Vandellòs, martiritzat (10.08.1936) a Tivissa; Gilbert de Jesús 
(Josep Boschdemont Mitjavila), nascut (11.08.1880) a Cassà de la Selva (Girona), martiritzat 
(11.11.1936) a Torredembarra; Honorio Sebastián (Sebastián Obeso Alario), nascut 
(12.12.1910) a Añoza (Palencia), martiritzat (19.09.1936) a Tarragona; Hug Bernabé (Francesc 
Trullén Gilisbarts), nascut (20.01.1895) de Roquetes (diòcesi de Tortosa), martiritzat 
(01.09.1936) a la riera d’Alforja (Reus); Jacint Jordi (Josep Camprubí Corrubí), nascut 
(22.02.1888) a Palmerola (Girona), martiritzat (28.08.1936) a La Canonja (Tarragona); Genaro 
(Mariano Navarro Blasco), nascut (03.12.1903) a Tortajada (Terol). Martiritzat (11.11.1936) a 
Torredembarra; Justino Gabriel (Gabriel Albiol Plou), nascut (23.03.1910) a Peníscola 
(Castelló), martiritzat (11.08.1936) a Peníscola; Leonci Joaquim (Joaquim Pallerola Feu), 
nascut (02.07.1892) a La Seu d’Urgell (Lleida), martiritzat (01.09.1936) a la riera d’ Alforja 
(Reus); Luis Alberto (Ildefonso Alberto Flos), nascut (26.02.1880) a Benicarló (Castelló), 
martiritzat (15.08.1936) a Benicarló; Magí Pere (Francesc Salla Saltó), nascut (03.09.1918) a 
Els Omells de Na Gaia (Lleida), martiritzat (30.07.1938) a Juncosa (Lleida); Marciano Pascual 
(Pascual Escuin Ferrer), nascut (30.03.1907) a La Hoz de la Vieja (Terol), martiritzat 
(19.08.1936) a Tortosa; Nicolás Adriano (Juan Antonio Pérez Rodrigo), nascut (27.01.1914) 
en Retascón (Zaragossa), martiritzat (18.09.1936) a Tarragona; Rafael José (Patricio Gellida 
Llorach), nascut (16.03.1871) a Benicarló (Castelló), martiritzat (14.08.1936) a Benicarló.   
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FRATERNIDAD TERCIARIA CARMELITANA DE LA ENSEÑANZA (CTE) 
Julio Alameda Camarero, nascut (28.05.1911) a Castroceniza (Burgos), martiritzat 
(11.11.1936) a Torredembarra; Lluís Domingo Oliva, nascut (11.01.1892) a Reus, martiritzat 
(11.11.1936) a Torredembarra; Isidre Tarsà Giribets, nascut (03.02.1866) a Fontenet (Lleida), 
martiritzat (11.11.1936) a Torredembarra; Bonaventura Toldrà Rodon, nascut (31.03.1896) al 
Pla de Santa Maria, martiritzat (11.11.1936) a Torredembarra. 
 
DECRETOS DE BEATIFICACION 

Ciudad del Vaticano, 28 junio 2012 (VIS).- 

El Santo Padre ha recibido esta mañana en audiencia al cardenal Angelo 
Amato, S.D.B., prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. En 
el transcurso de la misma, el Papa ha autorizado a la Congregación a 
promulgar, entre otros, los siguientes decretos concernientes: 

MARTIRIO: 

Siervos de Dios Manuel Borrás Ferré, obispo auxiliar de Tarragona (España) y 
Agapito Modesto (en el siglo Modesto Pamplona Falguera), españoles, del 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y de 145 compañeros 
más, asesinados por odio a la fe en España entre 1936 y 1939. 

-Siervos de Dios Hermenegildo de la Asunción (en el siglo Hermenegildo Iza y 
Aregita) y cinco compañeros de la Orden de la Santísima Trinidad, asesinados 
por odio a la fe en España en 1936. 

-Sierva de Dios Victoria de Jesús (en el siglo Francisca Valverde González), 
1888-1937, española, religiosa del Pío Instituto Calasanzio de la Divina 
Pastora, asesinada por odio a la fe en España el 13 de enero de 1937. 
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PREGÀRIA 
(Per a ús privat, amb llicència eclesiàstica) 

Oh Déu i Pare nostre, 
el bisbe Manuel i els seus companys 

van estimar tant el vostre Fill 
que no dubtaren a donar la vida 
abans de negar el vostre nom. 

Us demano que siguin glorificats en l’Església 
per a la glòria del vostre nom 

Per intercessió d’aquests testimonis 
del vostre Fill, 

us prego avançar pels camins de la santedat, 
i que em concediu la gràcia que us demano... 

mentre sigui segons la vostra voluntat 
i per la salvació de la meva ànima. 

Per Crist Senyor nostre. Amén. 
Parenostre, Avemaria i Glòria. 

Conforme als decrets del papa Urbà VIII, 
en res no es pretén anticipar-se al judici de l´Església. 

 
 
 


