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ELS MÀRTIRS, TESTIMONIS DE LA FE
Fragments de la conferència de la Sra. Encarnación González,

Directora de l’Oficina per a la Causa dels Sants de la CEE, el dia 21 de gener de 2013

1. L’experiència d’un amor que es rep i es 
comunica

La vida santa, la vida dels creients «que 
s’enforteixen creient», no és la de les 

heroïcitats aparents, sinó la que no fa soroll, la que 
transcorre amb senzillesa i naturalitat, la que és 
percebuda no pels seus esclats o protagonismes, 
sinó pel bon obrar.

En la primera carta als cristians de Corint, sant 
Pau descriu amb mestria el «camí més excel·lent» 
de la santedat veritable, el que té com a punt de 
partença i com a horitzó i meta el manament nou 
de l’amor cristià, que és el que qualifica el ser i el 
fer del cristià:

«Si jo parlés els llenguatges dels homes i dels àngels 
però no estimés […]. Si tingués el do de profecia 
i penetrés tots els misteris amagats de Déu i tot 
el coneixement, si tingués tanta fe que fos capaç 
de moure les muntanyes, però no estimés […]. Si 
repartís tots els meus béns als pobres, fins i tot 
si lliurés el meu cos a les flames, però no estimés 
[…]. L’amor és pacient, és bondadós; l’amor no 
té enveja, no és altiu ni orgullós, no és groller ni 
interessat, no s’irrita ni es venja; no s’alegra de fer 
el mal, sinó que troba el goig en la veritat. Tot ho 

excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta.» 
(1Co 13,1-7)

L’experiència de sentir-se fill i germà atorga al 
cristià un tarannà inconfusible d’amor gratuït 
i desinteressat. Saber-se redimit i estimat per 
pura gràcia de Déu configura i orienta la pròpia 
existència cap a l’entrega gratuïta, cap al propi 
do independentment de la resposta que es rebi. 
Aquesta manera d’orientar la vida amb el signe 
de la gratuïtat verifica la participació en l’amor 
oblatiu de Jesucrist.

Més enllà de la fraternitat viscuda en l’àmbit 
eclesial, l’amor gratuït ha d’arribar a tots els 
necessitats, tal com ho ensenya Jesús descrivint 
la commovedora escena del judici final: «Veniu, 
beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne 
que ell us tenia preparat des de la creació del món. 
Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, 
i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir; 
anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em 
vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure’m» 
(Mt 25,34-36).

No hi ha biografia d’un sant que no dediqui 
unes pàgines al seu amor als pobres. Perquè en 
aquesta donació gratuïta actua i s’experimenta 
l’amor de Déu, un amor que fins i tot fa un pas 
més, comprenent l’allunyat, l’hostil i fins i tot el 
perseguidor. «Doncs jo us dic: Estimeu els vostres 
enemics, pregueu pels qui us persegueixen. Així 
sereu fills del vostre Pare del cel, que fa sortir el 
sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i 
injustos» (Mt 5,44-45). Només en l’amor a aquell 
que tracta el creient com si fos un enemic es 
consumeix la filiació respecte a Déu, perquè així és 
el seu amor de Pare i Mare.

¿Com pot explicar-se que un bisbe —Miquel Serra, 
de Sogorb—, quan era davant dels qui l’apuntaven 
amb les seves armes per acabar amb la seva vida, 
els digués aquestes paraules: «Vosaltres podreu 



matar-me, però no impedir que jo us beneeixi»? I 
quan es va trobar el cos del bisbe Manuel Borràs, 
auxiliar de Tarragona, abandonat després que 
el seu cadàver hagués estat sotmès a les flames, 
continuava tenint el braç dret en actitud de beneir. 
Aquest és l’amor i aquest és el perdó, cridat a ser 
viscut en circumstàncies extremes, i també en la 
vida quotidiana dels creients.

La fidelitat, el combat per la fe, la benaurança, 
comporta el dolor, la creu, la persecució, a la 
manera de Jesucrist, que va patir per a la redempció 
de tots. Però «jo penso» —diu Pau en el capítol 8 
de la Carta als romans— «que els sofriments del 
món present no són res comparats amb la glòria 
que s’ha de revelar en nosaltres. Perquè l’univers 
creat espera amb impaciència que la glòria dels 
fills de Déu es reveli plenament» (18-19).

I més endavant formula les preguntes clau de 
qui ha identificat la seva vida amb la de Crist i 
lliura el seu combat d’aquest món sabent que 
la seva seguretat i la seva força està en ell: «Qui 
ens separarà de l’amor de Crist? ¿La tribulació, 
l’angoixa, la persecució, la fam, la nuesa, el perill, 
l’espasa? Tal com diu l’Escriptura: «És per tu que 
anem morint tot el dia, i ens tenen com anyells duts 
a matar.» Però, de tot això, en sortim plenament 
vencedors gràcies a aquell qui ens estima» (35-37).

És semblant a allò de «Feliços vosaltres quan, 
per causa meva, us insultaran, us perseguiran 
i escamparan contra vosaltres tota mena de 
calúmnies. Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè 
la vostra recompensa és gran en el cel» (Mt 5,11-
12). Que bé que s’apliquen aquestes paraules de 
Crist —deia el papa Joan Pau II— als innombrables 
testimonis de la fe del segle passat, insultats i 
perseguits, però no mai vençuts per la força del 
mal.

Allí on l’odi semblava arruïnar tota la vida sense 
la possibilitat de fugir de la seva lògica, ells van 
manifestar que l’amor és més fort que la mort. 

Sota terribles sistemes opressius que desfiguraven 
l’home, en els llocs de dolor, entre duríssimes 
privacions, al llarg de marxes insensates, exposats 
al fred, a la fam, torturats, patint de tantes 
maneres, ells van manifestar admirablement la 
seva adhesió a Crist mort i ressuscitat.

2. El martiri cristià: un fet de fe i d’amor

Des del començament mateix de l’Església i fins als 
nostres dies ha estat present en ella la realitat del 
martiri; és a dir, de l’amor més gran, del qui dóna 
la vida per a Fermantenir la fidelitat a Jesucrist i 
la dóna perdonant i estimant al qui la hi pren de 
manera violenta.

Ho van entendre molt bé els primers cristians 
que, anomenant-se sants tots ells, de seguida van 
començar a honrar de manera especial aquells que 
no van dubtar a lliurar la seva vida a causa de la fe. 
Mai no ha mancat la sang dels màrtirs que ha anat 
mostrant a creients i incrèduls el valor suprem 
de la fe i de l’adhesió a Jesucrist i l’excel·lència 
de l’amor i del perdó cristians, que comprenen 
fins i tot aquells que atempten o ens arrabassen 
l’existència.

Per a sant Agustí, «qui ens separarà de l’amor de 
Crist?» és «el crit dels màrtirs». Perquè el màrtir 
cristià no és el caigut en una contesa bèl·lica 
per molt justa que sigui la causa que defensi, 
ni la víctima d’una repressió política, per molt 
injusta que sigui la seva mort; el màrtir és aquell 
que anteposa l’amor i la fidelitat a Jesucrist a 
l’inestimable valor de la pròpia vida.

Així ho explica sant Agustí: «Martyres non pœna, 
sed caritas discernit.» I afegeix:

«Estimem en ells [els màrtirs] no els seus 
sofriments, sinó la seva causa; perquè si estimem 
només els seus sofriments, trobarem a molts que 
pateixen coses pitjors per causes dolentes. Però 
fixem-nos en la causa; mireu la creu de Crist; allí 
hi havia Crist i allí hi havia els lladres. La pena era 
la mateixa, però la causa era diferent. Un lladre va 
creure, un altre va blasfemar. El Senyor, com en 
un tribunal, va fer de jutge per a ambdós; al qui 
va blasfemar el va enviar a l’infern; a l’altre el va 
portar amb ell al paradís. Per què, això? Perquè 
encara que la pena era la mateixa, la causa de 
cadascun era diferent.»

Els màrtirs han estat, i són, doncs, els coherents 
amb la seva fe, els convençuts, els resistents; els 
que no pacten amb el mal ni sucumbeixen davant 
els impostors que els obliguen a adorar els ídols de 
cada temps, i prefereixen la veritat a la seducció, 
l’amor a Jesucrist a l’odi que pretén eliminar-lo, el 
perdó a l’agressió.

Bisbe Manuel Borràs Ferré 



Els màrtirs, aquells qui van entregar la vida perquè 
ni l’espasa no els va poder separar de Jesucrist, van 
morir estimant i perdonant. No podia ser d’una 
altra manera. Ho sabem bé per les biografies dels 
de tots els temps, i, en aquest cas concret, per 
les narracions i testimonis sobre la mort de sant 
Fructuós i els seus diaques, i sobre la del molt aviat 
beat bisbe Borràs. Molts màrtirs van perdonar amb 
el silenci; d’altres, amb paraules o gestos explícits. 
En aquesta conducta actuava la gràcia de Déu, els 
dons de l’Esperit, i l’amor a Jesucrist i als germans.

Originàriament martiri significa testimoni, i el 
màrtir és, per tant, un testimoni. És testimoni de 
l’evangeli, de Jesucrist, de la Paraula feta carn. I el 
màrtir és també testimoni, manifestació, prova, de 
la dignitat humana pròpia, de l’orientació real de 
la seva vida, de les actituds més profundes que el 
configuren com a persona. Hi ha una relació íntima 
entre la veritat sobre Déu i la veritat sobre l’home. 
El martiri posa en evidència la pròpia veritat i la 
llibertat autèntica de la persona per seguir-la, i 
manifesta les seves aspiracions més profundes.

D’on neix la força per afrontar el martiri?, es 
preguntava el papa Benet XVI. «De la profunda i 
íntima unió amb Crist, perquè el martiri i la vocació 
al martiri no són el resultat d’un esforç humà, sinó 
la resposta a una iniciativa i a una crida de Déu; 
són un do de la seva gràcia, que ens fa capaços de 
donar la vida per amor a Crist i a l’Església, i així al 
món.» I continua:

«Si llegim la vida dels màrtirs quedem sorpresos 
per la serenitat i la valentia a l’hora d’afrontar el 
patiment i la mort: el poder de Déu es manifesta 
plenament en la debilitat, en la pobresa de qui 
s’encomana a ell i només en ell posa la seva 
esperança. Però la gràcia de Déu no suprimeix o 
sufoca la llibertat de qui afronta el martiri, sinó, 
al contrari, l’enriqueix i l’exalta: el màrtir és una 
persona summament lliure, lliure respecte del 
poder, del món: una persona lliure, que en un 
únic acte definitiu entrega tota la seva vida a 
Déu, i en un acte suprem de fe, d’esperança i de 
caritat s’abandona a les mans del seu Creador i 
Redemptor; sacrifica la seva vida per a ser associat 
de manera total al sacrifici de Crist a la creu. En 
una paraula, el martiri és un gran acte d’amor en 
resposta a l’immens amor de Déu.»

3. Podríem oblidar els màrtirs?

L’Església, des dels seus mateixos començaments, 
mai no ha deixat de recordar els màrtirs. En els 
aniversaris de la seva mort acudien els fidels de les 
primitives comunitats a les seves tombes, i la seva 
veneració ha travessat els vint segles d’història 
cristiana. La pregària eucarística, o cànon romà, 
de la missa evoca la memòria «dels sants apòstols 
i màrtirs Pere i Pau, Andreu, Jaume i Joan, Jaume, 

Felip, Bartomeu…»; comptem amb diferents 
formularis per a misses comunes de màrtirs, i quan 
arriba l’aniversari dels més venerats no es deixa de 
celebrar la seva festa o d’evocar la seva memòria. 
No hi ha hagut moment de la història eclesial en 
què, en una part o altra del món, la sang dels seus 
màrtirs no hagi manifestat el testimoni de la seva 
adhesió a Crist i confirmat la fe dels creients, però 
al segle XX, com ho està sent el XXI, han tornat els 
màrtirs.

Conclusió

Té sentit recordar i honorar els màrtirs? Ho 
va explicar magistralment sant Agustí en un 
sermó titulat precisament «Per què se celebra 
els màrtirs», pronunciat en la festa dels màrtirs 
d’Hipona, 15 de novembre, entre els anys 405-411. 
Diu així:

«Ells [els màrtirs] no tenen necessitat de les 
nostres festivitats, perquè gaudeixen al cel en 
companyia dels àngels; però gaudeixen amb 
nosaltres no si els honrem, sinó si els imitem. El 
mateix fet d’honrar-los a ells és de profit per a 
nosaltres, no per a ells; però honrar-los i no imitar-
los no és altra cosa que adular-los de manera falsa 
[…]. Si se’ns proposa, perquè l’imitem, l’exemple 
de Jesucrist nostre Senyor […], també aquí replica 
la fragilitat humana: “En què ens assemblem Crist 
i jo?” […]. Per a treure cap excusa a la fragilitat 
sense fe, els màrtirs ens han obert un camí 
empedrat. Havia de ser pavimentat amb pedra 
tallada perquè hi caminéssim tranquils. Això va 
ser obra dels màrtirs, que ho van fer amb la seva 
sang i les seves confessions […]. Poseu, doncs, 
atenció, germans; celebreu les passions dels 
màrtirs pensant a imitar-los […]. Escull la teva 
causa i no et preocupis de la pena.»

Sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi
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veïna. Fixa’t en això que ara diré: mira si l’Església és 
edificada sobre el fonament dels apòstols i profetes, 
que té el mateix Jesucrist per pedra angular (Ef 2,10); 
observa si ja existia abans que tu, si ja creia abans que 
tu, si no s’ha mogut del seu primer fonament, si no ha 
canviat de lloc, si no s’ha separat de la resta del cos 
creant nous mestres i noves institucions. Mira també 
si posa arguments desconeguts de la tradició, si ha 
descobert quelcom totalment nou, si ha provocat una 
ruptura de la pau en contra del seu propi cos; en aquest 
cas sí que semblaria que s’ha allunyat del Crist i que es 
fonamenta fora dels apòstols i dels profetes. Aquesta 
Església, doncs, serà una casa gran, rica en tota mena 
d’atuells; hi brilla l’or pur, hi brilla també l’argent de 
bon treballar; però també té els seus vasos de fusta o 
de terrissa. En una gran casa hi ha moltes necessitats, 
cal l’ajut de molts. No reclama sols l’argent, ni frueix 
únicament amb l’ornamentació de l’or. A vegades és 
més necessari allò que es té per vil i, enmig de les grans 
estances, és agradable de trobar-hi la senzillesa. I com 
t’expliques que Crist hagi mort pels pecadors sinó 
perquè no volia que es perdés l’obra de les seves mans? 
I com t’expliques que ara intercedeixi davant del 
Pare pels qui necessiten misericòrdia sinó perquè no 
menysprea ni el més petit ni el més desvalgut? No vol 
perdre ni un dels que li han estat confiats, encara que 
el comparem als vasos de fusta o de terrissa i, per això, 
a casa seva disposa un lloc per a cadascun dels vasos» 
(Pacià de Barcelona, Carta tercera a Sempronià, 25,1-
26,2).

Pacià fou bisbe de Barcelona en la segona meitat 
del segle IV i morí abans de l’any 393 en edat 

avançada. Pel seu domini de la retòrica llatina es pot 
concloure que va pertànyer a l’aristocràcia de la ciutat. 
Va escriure, entre altres obres, tres cartes polèmiques 
dirigides a Sempronià. Tot seguit, es presenta un 
passatge de la tercera carta a Sempronià, en què 
Pacià, fent ús d’un estil literari molt retòric, explica la 
naturalesa de l’Església a partir de textos de la Sagrada 
Escriptura:

«Com pots veure, l’Església és aquella reina que es 
presenta vestida d’or i ornaments (Sl 44,10), formada 
amb gran varietat de persones i de pobles nombrosos. 
La pintura no és pas d’un sol color, ni brilla tanta 
diversitat d’una sola manera. Una part d’aquell vestit 
cobreix el cos, una altra part l’adorna, una altra el 
cenyeix, una altra s’arrossega per terra i s’embruta 
enmig dels peus. Hi ha elements comparables a la 
porpra dels màrtirs, altres a la seda de les verges; la 
reina és una, engalanada amb tots aquells elements. 
Ella és, doncs, la parra fecunda (Sl 127,3), que té moltes 
branques i una abundosa cabellera de sarments. 
Fixa’t: ¿no té pertot arreu raïms inflats, no està 
tota ella carregada de fruita? Res de tot això no ha 
sofert detriment pel fred hivernal? Res no ha sofert 
cap pedregada? Res no ha acusat la calor de l’estiu? 
L’Església és mare de donzelles incomptables (Ct 6,7): 
mira si pots comptar el ramat dels catòlics, fes un càlcul 
dels eixams del nostre poble. I no parlo d’aquelles 
multituds escampades per tot el món; n’hi ha prou 
que miris, germà Sempronià, les multituds arrelades 
al teu costat, a les comarques del voltant, a la ciutat 

TEXTOS DELS PARES DE L’ESGLÉSIA

PREGÀRIA

Pare,
Envia en el teu nom l’Esperit Sant,
que ens ensenyarà totes les coses,
ens recordarà la paraula de Jesús,
i restarà amb nosaltres per sempre.
L’Esperit ens consolarà,
ens sostindrà en els camins difícils del món.
L’Esperit ens conduirà a la veritat plena,
l’Esperit ens obrirà a les coses futures,
l’Esperit ens donarà allò que és del Pare i del Fill.
Que el teu Esperit ompli la vida
de cadascun de nosaltres.
Que el teu Esperit s’escampi arreu del món,
renovi el rostre de tots els homes
i canviï la terra.

Sant Pacià de Barcelona


