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En els seus ulls 
no hi havia odi

El dia 23 de març a la catedral de 
Tarragona serà beatificat el Dr. Marià 
Mullerat i Soldevila que fou metge d’Ar-
beca i que rebé el do del martiri el 13 
d’agost de l’any 1936. De 39 anys, pare 
de família, que morí perdonant i sense 
odi als ulls. El darrer que feu la matina-
da en què fou pres fou venerar el sant 
Crist de la seva alcova, fer un petó a la 
filla petita i dir a la seva esposa: «Dolo-
res, perdona’ls.» Fins al darrer instant 
fou un apòstol del perdó. La seva mort 
fou una mort cristiana a semblança del 
Senyor Jesús. La seva condició de laic 
compromès en l’apostolat parroquial 
i diocesà dona una singularitat molt 
significativa a aquesta beatificació. 

Una beatificació no és pròpiament 
un acte litúrgic, és simplement acollir 
en l’acció de gràcia, que és l’Eucaristia, 
la declaració del Sant Pare, que reco-
neix el martiri del servent de Déu, per 
a la glòria de Déu i edificació del poble 
cristià. L’Església ha manifestat sempre 
una gratitud envers els germans que 
donaren la vida per Crist i ha conser-
vat la seva memòria en els «arxius de 
la veritat escrita en sang», segons el 
Catecisme. 

La beatificació del bon doctor, del 
metge, és una escletxa de llum en 
moments de foscor. Moments en què 
es propaguen a la llum pública crims 
execrables de ministres de l’Església 
per a la vergonya de molts i per a la 
confusió de molts. També en moments 
en què l’Església és tractada sense mi-
raments pel món, sense matisos, judi-
cant el tot per una part. Són temps de 

molta pregària, de molta penitència. 
Temps de la gran purificació com «la 
plata al gresol». L’únic que resplendeix 
en l’Església és la llum del Senyor res-
suscitat i gloriós. En l’Església tot té 
revers. En Crist no hi ha revers, és ple-
nitud de llum per totes bandes. Una 
llum que resplendeix en els seus sants 
i que ens dona la certesa que els únics 
que poden renovar l’Església no són 
els ideòlegs, ni els nous estrategues de 
la pastoral en la que s’ha convingut a 
anomenar «teologia de la prosperitat». 

Els únics que poden renovar l’Esglé-
sia són els sants, és a dir, els homes i do-
nes que, sentint-se febles i pecadors, 
obren el seu cor a la gràcia, que els 
porta a la pregària, a la conversió, als 
pobres, en silenci i sense publicitat, a la 
manera de les paràboles minimalistes 
del Regne. Són «els senzills i els humils 
del cor» pels quals el Senyor s’omplí de 
joia i en donà gràcies al Pare. Entre ells, 
el bon Dr. Marià Mullerat, fill estimat de 
Déu, i testimoni admirable del Crist. La 
beatificació a la catedral de Tarragona, 
si així al Senyor li plau, farà resplendir 
la glòria del Senyor Ressuscitat amb 
tota l’esperança que ell ens dona. Hi 
sou convidats.
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