
ALBERTO MARÍA:
Néstor Vivar

Valdivielso, 1910,
Estépar (Burgos).

FORTUNATO ANDRÉS:
Fortunato Ruiz Peña,

1898, La Piedra 
(Burgos).

ISAÍAS MARÍA:
Victoriano Martínez

Martín, 1899,Villalbilla
de Villadiego (Burgos).

JOSÉ FEDERICO:
Nicolás Pereda Revuelta,

1916,Villanueva la
Blanca (Burgos).

LICARIÓN: 
Ángel Roba Osorno,

1895, Sasamón
(Burgos).

LINO FERNANDO:
Víctor Gutiérrez

Gómez, 1899,
Villegas (Burgos).

SALVIO: 
Victoriano Gómez

Gutiérrez, 1884,
Villamorón (Burgos).

SANTIAGO MARÍA:
Santiago Saiz

Martínez, 1912,
Castañares (Burgos).

SANTOS: 
Santos Escudero

Miguel, 1907,
Medinilla (Burgos).

VIVENCIO: 
Juan Núñez Casado,

1908, Covarrubias
(Burgos).

PORFIRIO: 
Leoncio Pérez Gómez,

1899, Masa 
(Burgos).

FRUMENCIO: 
Julio García Galarza,

1909, Medina de
Pomar (Burgos).

ANTOLÍ: 
Antoni Roig Alibau,

1891, Igualada 
(Barcelona).

GAUDENCI: 
Joan Tubau Perelló,

1894, Igualada 
(Barcelona).

PRISCILIÀ: 
Josep Mir Pons, 1899,

Igualada 
(Barcelona).

JOAN CRISÒSTOM:
Joan Pelfort Planell,

1913, Igualada
(Barcelona).

BAUDILIO: 
Pedro Ciordia

Hernández, 1888,
Cárcar (Navarra).

FELIPE JOSÉ: 
Fermín Latienda
Azpilicueta, 1891,

Iruñuela (Navarra).

ISMAEL: 
Nicolás Ran Goñi,

1909, Cirauqui
(Navarra).

LEOPOLDO JOSÉ:
Florentino Redondo
Insausti, 1895, Cárcar

(Navarra).

RAMÓN ALBERTO:
Feliciano Ayúcar

Eraso, 1914, Estella
(Navarra).

SANTIAGO: 
Serafín Zugaldía

Lacruz, 1896, Echálaz
(Navarra).

TEÓDULO: 
Lucio Zudaire

Aramendía, 1890,
Echávarri (Navarra).

FÉLIX LEÓN: 
Félix Ayúcar Eraso,

1911, Estella
(Navarra).

CARLES RAFAEL:
Carles Brengaret Pujol,

1917, Sant Jordi
Desvalls (Girona).

ANSELM: 
Anicet Falgueras

Casellas, 1879, Salt
(Girona).

JAUME RAMON:
Jaume Morella

Bruguera, 1898, Sant
Pere d’Osor (Girona).

LAUREÀ CARLES:
Pere Sitges Puig, 1889,

Parlabà 
(Girona).

EPIFANI: 
Ferran Suñer Estrach,
1874, Taialà (Girona).

GABRIEL EDUARDO:
Segismundo Hidalgo
Martínez, 1913, Tobes
y Rahedo (Burgos).

GIL FELIPE: 
Felipe Ruiz Peña,

1907, Cilleruelo de
Bezana (Burgos).

DDiiòòcceessii ddee BBUURRGGOOSS

DDiiòòcceessii 
ddee GGIIRROONNAA

DDiiòòcceessii
ddee PPAAMMPPLLOONNAA

ii TTUUDDEELLAA

VIRGILIO:
Trifón Lacunza

Unzu, 1891, Ciriza
(Navarra).

VITO JOSÉ: 
José Miguel Elola

Arruti, 1893,
Régil (Guipúscoa).

DDiiòòcceessii ddee 

SSAANNTT
SSEEBBAASSTTIIÀÀ

LAURENTINO:
Mariano Alonso Fuente,

1881, Castrecías
(Burgos).

BERNAT:
Plàcid Fàbrega Julià,

1889, Camallera 
(Girona).

JOSÉ CARMELO:
Gregorio Faci Molins,

1908, La Codoñera
(Terol).

MARTINIANO: 
Isidro Serrano Fabón,

1901, Cañada de
Verich (Terol).

DDiiòòcceessii ddee 
TTEERROOLLii dd’’AALLBBAARRRRAASSÍÍ

ÁNGEL ANDRÉS:
Lucio Izquierdo

López, 1899, Dueñas
(Palència).

MIGUEL IRENEO:
Leocadio Rodríguez

Nieto, 1899, Calahorra
de Bohedo (Palència).

DDiiòòcceessii ddee

PPAALLÈÈNNCCIIAA

DIONÍS MARTÍ: Josep

Cesari Mercadal, 1903,

Puig-reig (Barcelona).

DDiiòòcceessii ddee  

SSOOLLSSOONNAA

JUAN DE MATA:
Jesús Menchón

Franco, 1898, Múrcia
(Múrcia).

DDiiòòcceessii ddee CCAARRTTAAGGEENNAA--
MMÚÚRRCCIIAA

DDiiòòcceessii ddee VVIICC
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HERMÒGENES:
Antoni Badia Andalé,

1908, Bellcaire
(Lleida).

VÍCTOR CONRAT:
Josep Ambrós Dejuán,

1898, Tragó de
Noguera (Lleida).

LEÒNIDES: 
Jeroni Messegué

Ribera, 1881, Castelló
de Farfanya (Lleida).

VICTORÍ JOSEP:
Josep Blanch Roca,
1908, Torregrossa

(Lleida).

VULFRÀ: 
Ramon Mill Arán,
1909, Castellserà

(Lleida).

DDiiòòcceessii 

ddee UURRGGEELLLL

DDiiòòcceessii 
ddee LLLLEEIIDDAA

BERNABÉ: 

Casimir Riba Pi, 1877,

Rubí 
(Barcelona).

DDiiòòcceessii ddee 

TTEERRRRAASSSSAA



ots aquests germans estimaven la vida, les
seves vides entregades a l’educació de la
joventut, intentant imitar Jesús: «Jo he

vingut perquè tinguin vida i en tinguin a desdir».
Estimaven la vida, la prova és que buscaren la
forma de deslliurar-se de la mort. Però els esde-
veniments canviaren el transcurs de la història
d’Espanya i les seves vides.

En les seves vides els germans maristes senten
que «l’amor vessat en els nostres cors […]
impulsa totes les nostres energies vers aquest
únic fi: seguir el Crist com Maria».

(Constitucions, 3)

Se saben «testimonis i servidors del Regne de
Déu». Tots aquests germans es dedicaven, en cos
i ànima, a l’educació de la joventut, exposant la
seva vida per defendre els joves que tenien a càr-
rec seu. Recordem, per exemple, els germans que
acompanyaven la vocació dels joves que es
preparaven per ser maristes a Vic (Barcelona),
que es jugaren la vida per salvar els 85 interns. I
tots compliren, al peu de la lletra, el que Jesús
deia: «Ningú no té un amor més gran que el qui
dóna la vida pels seus amics» (Joan 15).

ormats i acostumats a viure en comunitat,
el sentit de fraternitat portà els germans
a romandre units i salvar-se i, en alguns

casos, a morir junts. La comunitat és la casa
comuna dels germans.

Els germans es manifesten amb una humilitat i
una senzillesa que són fruit de la confiança en
Déu i en Maria, expressada en el símbol marista
de les tres violes. Així ho manifesten les darreres
paraules del germà Bernat, i també un dels
últims missatges del germà Laurentí: «Digui als
germans que els porto al cor i que únicament
confiïn en Déu i en la protecció de la nostra Mare
de Déu Santíssima i que no temin el que puguin
fer els nostres enemics, perquè tant ells com
nosaltres estem en mans de la Providència.»

Bons homes i bons germans, llavors de vida,
beats (és a dir, benaurats, feliços), perquè
gaudeixen de la vida en abundància que Déu
regala.

Ells optaren per construir pau, donar amor i
dedicar les seves vides als infants i joves.
I la seva vida, també avui, es multiplica.

Per què
aquests germans 

són “llavors de vida”?

«Si el gra de blat, 
quan cau a la terra, 

no mor, queda ell tot sol,

però si mor, 
dóna molt de fruit.»

(Jn 12,24)

Què significa 
la seva vida 

per a nosaltres?
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QQuuii ffoorreenn aaqquueessttss ggeerrmmaannss mmaarriisstteess??
CCoomm vviissqquueerreenn ii ccoomm mmoorriirreenn??

QQuuii ffoorreenn aaqquueessttss ggeerrmmaannss mmaarriisstteess??
CCoomm vviissqquueerreenn ii ccoomm mmoorriirreenn??

làcid Fàbrega Julià
nasqué a Camallera
(Girona) el 8 de febrer

de 1889. El 8 de setembre de
1904, entrà al noviciat amb

el nom de germà Bernat. Al final del mes d’agost
de 1925, fou destinat a Vallejo de Orbó (Palència),
com a superior de la comunitat de tres germans
i com a director de l’escola, on estudiaven cent
cinquanta fills de miners. 

El 27 d’octubre de 1931, el germà Bernat arribà a
Barruelo, un poble de Palència dedicat a l’activi-
tat minera que tenia uns 8.000 habitants. Es féu
càrrec de la direcció de l’escola i visqué entregat
a l’educació i la catequesi, repartint cultura i fe
entre els infants del poble.

I allà, la matinada del 6 d’octubre de 1934, trobà
la mort, assassinat per una patrulla revolu-
cionària, als quaranta-cinc anys. Les seves dar-
reres paraules foren: «Perdona’ls, Déu meu! El
perdono, Senyor. Perdona’l, Mare de Déu. Ai, Mare
meva!»

p
ariano Alonso Fuente (G. Laurentí)
nasqué el 1881 a Castrecías (Burgos).
La seva vida com a germà marista fou

molt moguda: Cartagena, Burgos i Barcelona. El
1928 fou nomenat provincial d’Espanya. Des
d’aquesta responsabilitat, li tocà viure els durs
moments de la guerra civil espanyola i ser testi-
moni — sovint directe — de la destrucció de
desenes de cases maristes, dels tallers de l’e-
ditorial que tenia la congregació, de l’empreso-
nament i assassinat de centenars de germans…
El 1936, qui estava a punt de reemplaçar-lo com
a provincial era el valuós G. Virgili (Trifón
Lacunza Unzu). Nascut a Ciriza (Navarra), havia
estat director del col·legi de Burgos, respon-

sable a Grugliasco i director a
Múrcia. Era un germà entregat
i generós, molt preparat, autor
de llibres i gran amant dels
seus germans.
Amb l’esclat de la guerra civil
(1936), la violència s’estengué
per tota la Península. Els ger-
mans Laurentí i Virgili foren

apressats a Barcelona amb
molts altres germans maristes. 
Primer estigueren en un vai-
xell presó al port i després
foren traslladats a una txeca
del carrer de Sant Elies.
La nit del 8 al 9 d’octubre de
1936 foren assassinats un total de 46 germans,
sense cap judici. 
Només perquè 
eren religiosos.
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El germà
Bernat

Els germans  Laurenti, 
Virgili i  44 companys


