Donen gràcies pels favors rebuts per
intercessió dels nostres màrtirs

Any 2 - Núm. 7 - Març del 2009

Donatius
– Anònim (Vic)
– J.Q.F. (Vic)
– Sra.Montserrar Alabern C.
(BCN)
– Sr, Joan Martí B (BCN)
– Sra. M. Dolors Santanach F
(BCN)
– Anònim (?)
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300,99 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
40,00 €
100,00 €

PETJADES

Butlletí informatiu dels presumptes màrtirs,
preveres i laics del Bisbat de Vic

Martiri

Oració
Oh Déu, que ornàreu el prevere Jaume Serra Jordi i companys, preveres i laics, amb
el do d'una fe viscuda i, en la persecució, el coratge de donar-ne testimoni amb
el sacrifici de la seva vida; concediu-nos, per la seva intercessió, la gràcia que us
demanem i, si ha de ser per a glòria vostra i edificació de les ànimes, us supliquem
que us digneu a beatificar-los i feu que nosaltres imitem el seu testimoni de fe viva.
Per Crist, Senyor nostre.

Comuniqueu-nos, si us plau, els favors rebuts per intercessió dels nostres màrtirs,
tot especificant, si és possible, el tipus de favor.
Feu arribar els vostres donatius per a poder tirar endavant la causa, a través de la
parròquia de les oficines del bisbat o del compte 2040-0020-15-33000-10993
de Caixa Manlleu.
CAUSA A LA CANONITZACIÓ DELS NOSTRES PRESUMPTES
MÀRTIRS, PREVERES I LAICS
VICEPOSTULACIÓ
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Persecució religiosa del 1936
La furiosa persecució que es desen–
cadenà quan les masses foren armades,
obeïa a unes consignes certament, però
no a unes directius concretes; cada comitè actuava segons el manaire de torn.
Mataven persones, majorment capellans
i religiosos/es, patrons i gent d’ordre;
cremaven esglésies, escoles, santuaris;
destruïen imatges, mobiliari, biblioteques, arxius; robaven tot el que consideraven de valor i tants diners com els venien a les mans; demanaven rescats i no
respectaven els qui els havien pagat i tot
un etc., difícil de precisar. Eren els amos
i feien el que volien sense que hi hagués autoritat de cap mena que s’atrevís
a oposar-s’hi. Tant la Generalitat com els
municipis quedaren superats per aquells

energúmens. Fins que el desprestigi internacional obligà a Francesc Companys
a dir Prou! en el discurs de 29 de juny
de 1937. i aleshores es recuperà un cert
ordre. De totes maneres, seguiren assassinant les txeques, i les patrulles de control que actuaven al seu aire i sense que
haguessin de donar explicacions a ningú. Convertiren els carrers de Barcelona
en un veritable perill. Qualsevol podia
ser detingut i executat immediatament si
no tenia els papers en regla o se li trobava algun objecte religiós. Entraven en
pensions per denúncies i s’enduien els
capellans o religiosos allà amagats per
assassinar-los en qualsevol lloc
Vicenç Esmarats, pvre.
vicepostulador

Mn. JOAN BÒRIA POMÉS

M. Il·ltre Dr. PERE POUS SOLÀ

Tinent-Vicari de Sant Guim

Canonge Lectoral de la Santa Església Catedral de Vic
despres a Gàver. Seguidament se n’anà a Pavia on residí fins al dia 15 d’agost. De Pavia
marxà cap a la masia cal Seuva de Talló (Tallada) i allà el detingueren. Durant tot aquest
temps es preparava per a morir. D’ell es conserven aquestes frases: “El que hagin de fer,
que sigui aviat”, “ Jesús, vós fóreu màrtir. Jo
m’ofereixo també com a màrtir, donant la
meva sang perquè feu de mi el que més us
plagui”. El dia 26 d’agost fou conduït de Can
Seuva a Sant Guim per set milicians d’aquell
poble. En arribar a la vora llançaren al vol la
campana de Sant Guim i un milicià tocava la
trompeta i cridava:” Tenim un peix gros”. Va
sofrir durant tot el dia burles i vexacions. en
el seu domicili convertit en Casa del Comitè.
En la nit del 26 al 27 d’agost se l’emportaren
cap a la Plana del Condal, carretera de la
Panadella a Cervera, enfron de Sant Pere
dels Arquells on l’assassinaren i cremaren el
cadàver sobre un pilot de garbes. Les seves
restes calcinades foren recollides pels seus
familiars el dia 1 de setembre i enterrades en
el cementiri de Vergós de Cervera.

Va néixer a Sant Joan de Pallerols (Lleida)
el dia 2 d’abril de 1898. Estudià la carrera
eclesiàstica al Seminari de Vic. Fou ordenat
prevere el dia 24 de març de 1928. Nomenat primer Vicari de Sant Mateu de Bages, a
l’agost de l’any següent 1929 passa a TinentVicari i Mestre de Sant Guim (Estació), càrrec que ocupava encara el 1936.
Fins al 21 de juliol del 1936 va romandre
a Sant Guim. D’allí es traslladà a Freixanet i

Nat a Centelles el dia 22 de gener de
l’any 1887, estudià la carrera eclesiàstica
al Seminari de Vic i a la Universitat Gregoriana de Roma, on es doctorà en Filosofia i
Sagrada Teologia. Fou ordenat capellà el dia
17 de juliol de 1910. Va continuar a Roma
estudiant tres cursos de Sagrada Escriptura
en el Pontifici Institut Bíblic. Complementava els estudis amb viatges a Terra Santa sota
la direcció de professors. De retorn a Vic, se
li confià la càtedra de Sagrada Escriptura del
Seminari. En el Seminari exercí successivament els càrrecs de Mestre de Col·legials,
Director Espiritual i Vicerector. Fou nomenat capellà de les Religioses Sacramentàries

i el 1927 guanyà les oposicions a Canonge
Lectoral.
El juliol del 1936 se li oferí la manera
de passar a França, però no volgué marxar;
estigué uns dies amagat a casa Espona, de
la plaça de Malla. Tornà al seu pis on pocs
dies després rebé la visita d’uns milicians
que practicaren un registre. El trobaren al llit
malaltís i li digueren que no es mogués, que
no li havia de passar res. Aquells dies estava
treballant en la traducció de la Bíblia per a
l’obra del Sant Evangeli. Quan tornaren i se
li emportaren els llibres i els treballs per cremar-los, els digué que ja se’l podien emportat a ell. El dia 14 de setembre sofrí un nou
registre amb mal tractes i humiliacions i se
l’endugueren a l’Ajuntament. L’endemà, 15
de setembre fou trobat mort amb altres quatre víctimes a la carretera de Manresa, terme
de Malla i enterrat en aquell cementiri.
El Dr. Pous era una personalitat científica
de primer ordre. Dominava les principals
llengües vives europees, a més del llatí, el
grec i l’hebreu. Havia traduït al català el
Psalteri del “Foment de Pietat” i col·laborava
en les revistes “Verbum Domini” i “Analecta
Sacra Tarraconensia” Havia publicat articles
i fulletons

