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PRESENTACIÓ
Lluís Amigó i Ferrer, fill de pare nascut a Puçol i
mare nascuda a la capital del Túria, era valencià de
llinatge. El valencià era la seua llengua i amb ella es
relacionava amb els seus, a l’àmbit familiar i, si era
el cas, també al social.
No obstant això, i encara que en principi pot
suposar un contrasentit, els seus escrits, inclòs el
gènere epistolar que podria ser, per la seua pròpia
naturalesa, el més íntim, estan redactats en castellà,
feta excepció de l’article que va dedicar a la Verge
dels Desemparats, el 3 de maig de 1923, amb ocasió
de la seua coronació canònica (1) i del xicotet incís
que fa al propi relat autobiogràfic, reproduint les
paraules que li va dirigir en la Baiona francesa, el
pare Ambrosio de Benaguasil (2).
Hui, quan la seua Autobiografia ha estat traduïda
a l’italià, al francès, a l’anglès i a l’alemany i quan les
seues Obras Completas han vist la llum en la llengua
de Shakespeare, es deixava sentir —especialment
per part d’aquells que som originaris de la terra en
la que ell va nàixer i que aprenguérem a expressar
les nostres primeres emocions i sentiments en la
(1) Article editat en el seu dia, per la revista commemorativa de
l’esdeveniment “La Millor Corona” (cf. Ocla, 1813, encara que apareix
traduït al castellà).
(2) Ocla, 34.
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llengua que ho féu ell— la necessitat de contar amb
una versió valenciana, almenys, del seu escrit més
íntim i personal, el que, sense cap mena de dubte,
millor expressa la seua profunda humanitat i
espiritualitat.
Aquest desig, llargament contingut i més
llargament somniat i acaronat, es veu realitzat
feliçment en aquest any 2014, en què s’acompleixen
160 anys del seu naixement i 125 des què fundara
els amigonians; any en què encara ressonen les notes
de les celebracions del primer Centenari de la seua
presa de possessió de la seu episcopal sogorbina.
Gràcies, molt especials i sentides, al pare José
Savall Navarro, valencià d’Oliva, qui, no sols ha
realitzat personalment l’ímprobe i delicat treball de
la traducció, sinó que ha sigut, a més, el promotor
d’aquesta iniciativa, insistint “a hora i a deshora” als
seus superiors fins veure-la convertida en realitat.
Gràcies, pare Savall, per aquest regal que ens
has fet als valencians i, en particular, als que volem
de cor i admirem Lluís Amigó, paisà nostre per
naixement, cultura i llengua!
Juan Antonio Vives Aguilella
EPLA, a 12 d’abril de 2014
125 Aniversari de la Fundació dels amigonians

Escut Episcopal del Venerable Lluís Amigó.
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PRÒLEG
Així va ser l’autor d’aquesta Autobiografia.
Era aquest, com apareix ací, el seu vertader retrat:
En el seu interior, la pau; la seua vestidura, la
humilitat. Va ser la seua vida el fluir tranquil d’un
riu, sense declivis pronunciats ni vessaments que
sobrepassaren el seu llit. Al seu pas van florir les flors
de tota virtut: la caritat, la pobresa, la humilitat,
l’obediència, l’austeritat, el sacrifici... La bondat de
la seua bella ànima irradiava en el seu somriure, que
il·luminava el seu rostre; somriure que ni la mort va
poder esborrar.
Va posseir, com pocs, l’extraordinari do d’una
vida inalterablement serena, sense relleus, sense
enlluernaments, callada en la superfície pura d’un
profund cabal espiritual.
La Casa-Noviciat de Godella va ser testimoni
dels seus últims dies, com ho van ser aquells que vam
tindre el goig de visitar-lo i sentir dels seus llavis
accents de vida eterna. No oblidaré aquell Viàtic que
va rebre de les meues mans. En tan solemne moment
la seua llengua pareixia un psalteri que llançara al
cel les seues últimes notes d’encesa gratitud. Després
és va quedar estàtic.
Encara vaig poder rebre la seua última benedicció.
Es va incorporar i pronunciant una per una totes les
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paraules del ritual franciscà, em va beneir. Als dos
dies ja estava en el cel.
La Casa-Noviciat m’ha paregut des d’aleshores
com una gran abadia medieval. Aquella habitació,
la cel·la d’un sant; aquell cadàver, cos gloriós en el
matí de resurrecció.
En l’afecte que mútuament ens professàvem
portava jo la millor part; quan li ho deia, m’agafava
les mans, estrenyent-me-les amb les seues, com
assentint, i em mirava com si en aquella mirada
volguera traspassar-me la seua ànima sencera.
El record d’aquella mirada i d’aquelles mans
oprimint les meues són ara per a mi la garantia que
amb la seua poderosa intercessió vetlarà des del cel
per mi, qui en la terra em va honrar amb la seua
amistat.
✞ Javier, Bisbe A. A. de Vitòria.
1 de gener de 1941
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APUNTS SOBRE LA MEUA VIDA
0. En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant,
en el de la meua Mare Santíssima la Mare de Déu
dels Dolors i en el dels meus Pares i Patriarques Sant
Josep i Sant Francesc, passe a ressenyar algunes
dades de la meua vida per a obeir la indicació d’un
digníssim sacerdot, —indicació que jo considere com
a voluntat del Senyor— i perquè els meus fills, els
Religiosos i Religioses Terciaris Caputxins, amb
més motiu se’n recorden en la presència de Déu,
d’aquest, el seu pobre Pare i Fundador, que tant els
ha estimat.

13
PART I
INFÀNCIA I JOVENTUT

Capítol I
PARES, LLOC I DATA DE NAIXEMENT
1. Per a major glòria de Déu, i confusió i
humiliació de la meua ànima, he de començar aquesta
relació confessant que, tot i les extraordinàries
gràcies i favors amb què el Senyor em va distingir
tota la meua vida i la innata inclinació que em va
concedir a la virtut, vaig ser sempre —per a la meua
desgràcia— ingrat als seus beneficis, sent la meua
pobra ànima ben sovint víctima de l’enemic en la
tenaç lluita que contra ella adreçava l’esperit del
mal. Però, ¡gràcies siguen donades al Senyor, que
sempre em va tendir la mà per a alçar-me, per la
seua Divina Providència! Perquè així es confirmaren
les paraules del reial profeta David, que diu: “Mai
menysprea el Senyor el cor contrit i humiliat” (Sal.
51 (50), 18).
2. Feta aquesta prèvia, passe a manifestar que
em va donar el Senyor, en la seua misericòrdia, uns
pares molt catòlics, anomenats en Gaspar Amigó i
Chulvi, advocat, fill de Puçol, i na Genoveva Ferrer i
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Doset, de València. I que, com que es trobava durant
algun temps mon pare de secretari a Massamagrell,
vaig nàixer jo en aquest poble el dia 17 d’octubre de
l’any 1854.
3. I, perquè es veja l’especial misericòrdia del
Senyor amb mi, he de manifestar que, en aquell
any eren assotats els pobles amb una molt terrible
epidèmia de còlera, de la qual morien la major
part de les dones que estaven encinta, abans o en
l’acte de donar a llum. Per això la gent del poble,
com apreciava molt a ma mare, és dolia i lamentava
per veure-la tan avançada en el seu embaràs, ja
que consideraven quasi segura la seua mort. Però
va tindre compassió el Senyor de la meua virtuosa
mare i va donar a llum aquesta pobra criatura sense
cap novetat.
Capítol II
Baptisme i primera infància
4. Per descomptat, i sense pèrdua de temps,
van disposar els meus bons pares fóra regenerat
en les aigües del Sant Baptisme al dia següent, 18
d’octubre, i em varen posar sota la protecció de la
Santíssima Mare de Déu i del Patriarca Sant Josep,
donant-me per nom el de José María.
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I és d’advertir que, a més d’aquesta distinció
que tant m’honora, puc jo al·legar un altre títol a
la Santíssima Mare de Déu per a impetrar el seu
auxili i empar, i és aquest: haver nascut l’any mateix
de la declaració dogmàtica de la seua Immaculada
Concepció, poc abans de la proclamació del misteri.
¡Gràcies siguen donades per tot al Senyor!
De tan bons pares vaig rebre, des dels primers
anys, una acurada educació religiosa i literària a
València, perquè van haver de traslladar-se allí els
meus pares poc després de nàixer jo, ja que no guarde
memòria alguna de la meua estada a Massamagrell.
5. Recorde un fet que, al meu parer, va manifestar
ben clarament, en els meus primers anys, la protecció
dels meus Patrons, la Santíssima Mare de Déu i el
Patriarca Sant Josep, i va ser el següent: un dia
que, com d’ordinari, anàvem en ruta arreplegant els
xiquets per a l’escola, alhora que estàvem detinguts
en una placeta esperant el passant, que va anar a
buscar un xiquet, va arribar un lleter amb les seues
vaques, i els xiquets, mentre aquest portava la llet a
una casa, van començar amb els seus abrics a torejarne una que devia ser prou brava. Jo, com era molt
menut i per la molta por que tenia, em vaig apartar
tant com vaig poder d’aquell lloc; però l’animal va
vindre en direcció a mi, em va tirar a terra i em
va estar banyegant fins que, els plors dels xiquets
feren acudir el passant i el lleter, el qual va haver
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de fer molta força per desviar l’animal que estava
summament enzelat. Em va fer diversos repelons en
el coll i jutge miraculós que no encertara a introduirme la banya pel coll, i en aquest cas m’haguera mort.
¡Beneïts siguen els meus sants Patrons!
Capítol III
La seua educació religiosa
6. De xiquet em va donar el Senyor inclinació
al sacerdoci, per la qual cosa els meus jocs eren
d’ordinari fer altars, dir misses i celebrar festes,
costum que vaig tindre fins ben major. Potser per
açò em distingien els meus bons pares amb singular
predilecció. Només recorde que mon pare em
castigara una sola vegada, perquè amb els meus jocs
li impedia descansar, i després el vaig veure plorar
amb pena.
No crec obrar amb passió, ponderant les virtuts
dels meus pares, perquè això redunda en glòria de
Déu. Es va distingir mon pare per tindre un cor
bondadós i compassiu i per una fe fermíssima, que
va donar bé a conèixer quan estava agonitzant,
perquè, estranyat que el sacerdot, quan l’ajudava
a ben morir li preguntara si creia en els articles
de la fe, li va contestar amb enteresa: “¡Puix això
podríem fer, no creure!”. I de ma mare puc dir que
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no he conegut senyora més patidora; i tan prudent,
que mai es coneixien pel seu semblant els disgustos
o penes que la turmentaven, perquè deia que els
altres no tenien cap culpa de les nostres tribulacions.
Bé va voler el Senyor donar-nos a conèixer els
mèrits d’ambdós perquè, en descobrir les seues
despulles, als quaranta-huit anys de soterrats, per
a traslladar-los a la cripta de l’església que vaig
edificar en l’Asil de Massamagrell, es van trobar els
dos cossos sencers, i el de mon pare tan perfecte en
les seues faccions, que el soterrador, sense conèixernos, va dir a la meua germana, que estava al meu
costat: “Senyora, vostè no pot negar ser filla d’este
cadàver”. I va costar molt ajustar les despulles, a fi
de poder-les encabir en la caixa que per endavant
portàvem preparada.
7. Tan bons pares no podien descuidar la nostra
educació religiosa, i al seu temps van procurar que
rebera jo els Sants Sagraments. El de la Confirmació
me’l va conferir el senyor arquebisbe, el senyor Pablo
García Avella, en la parròquia de Sant Llorenç, el 18
de novembre de 1857, quan tenia jo tres anys d’edat;
i la meua primera comunió la vaig fer el 13 de maig
de 1866, juntament amb el meu germà major, Julio,
en la parròquia de Sant Nicolau, on llavors vivíem.
No combregàrem més prompte perquè llavors
estaven en la creença que per a això és requeria
molt de juí i coneixement en els xiquets.
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Així mateix, des d’aleshores, vaig començar
a combregar amb alguna freqüència, però més
freqüentment, quan vaig començar a anar al seminari.
Capítol IV
Amistats i devocions infantils
8. Sempre vaig tindre pocs amics i procurava que
foren de més edat que jo, inclinats a la pietat; per la
qual cosa vaig poder continuar amb ells el meu costum
de fer festes, cantar misses i predicar. I una de les
meues principals devocions en aquell temps va ser
a Santa Rita de Cascia, per ser la primera vida de
sants que vaig llegir. Per això el meu millor amic, José
Guzmán Guallar, que era escultor, em va obsequiar
amb una imatge de la Santa, que jo vaig agrair
infinitament, i els meus pares es van aplicar a vestirla, amb la qual cosa va augmentar la meua devoció a
la Santa, a qui acudia en totes les meues necessitats.
9. Ben prompte, acompanyat de l’esmentat amic,
vaig començar a assistir els diumenges a l’hospital a
atendre en la neteja dels malalts, per això em vaig
allistar en la Congregació de Sant Felip Neri. Després,
desitjosos de major perfecció, sol·licitàrem l’ingrés
en l’Escola de Crist, instal·lada en els Escoles Pies;
però la meua admissió entropessava amb la dificultat
de no tindre l’edat reglamentària, inconvenient que

19
va subsanar el sant baró Gregori Gea, fundador del
Patronat de València, el qual pertanyia a aquella
Junta i em va prendre gran afecte.
10. Amb tan bons exemples va començar a
despertar-se en mi un gran desig de vida més
perfecta, un desig d’ingressar en religió. Però ni
aleshores estaven restablertes les ordes religioses
a Espanya ni jo havia vist altres religiosos que no
foren uns franciscans que van vindre de pas per
València cap a Terra Santa, els quals a mi em van
parèixer àngels baixats del cel.
Aquests primers anys dels meus estudis van ser
per a mi de grans i fortes emocions, grates unes i
molt tristes les altres.
Capítol V
Revolució de 1868. caiguda d’isabel ii
11. L’any 67 es va celebrar el centenari de la
nostra amada Patrona, la Verge dels Desemparats,
i en aquelles festes vaig gaudir moltíssim, perquè va
haver-hi un entusiasme delirant en la població. Però
el següent any 68 va ser per a mi molt trist, perquè
al juny vaig veure morir la meua iaia materna
senyora Rosa Doset, a qui molt amava, i al setembre,
vespra de Sant Miquel, va esclatar la revolució que
destronà Sa Majestat la reina, la senyora Isabel II.
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Jo, amb pocs anys, encara no comprenia tot
l’abast d’aquelles manifestacions; però puc dir que
l’himne de Riego que tocaven les músiques, i els
visca i muira dels manifestants, homes i dones que
pareixien fúries infernals, van causar en la meua
ànima tal impressió, que no vaig recordar haver
plorat mai tant com en aquella trista nit.
Una cosa em va cridar i em crida molt l’atenció,
sempre que la recorde, i va ser que davant de ma
casa, en el carrer de Cavallers, entre els ensordidors
visca i muira que proferia aquella xusma, un home
va alçar molt fortament la veu i va dir: “Visca la
llibertat i a morir-se de fam”. No comprenc com
aquells facinerosos no el van atacar. Potser va ser
Déu qui va moure la seua llengua per a profetitzar,
inclús contra la seua voluntat, les desgràcies futures.
12. A l’octubre de l’any 69 nous disturbis van
sobrevindre a la nostra ciutat amb motiu de l’ordre
de desarmament dels milicians. Moltes i grans
desgràcies van succeir, sobretot en el pobre exèrcit,
per haver de desallotjar de cases i barricades els
milicians que s’hi havien parapetat. Per això, des
dels balcons, i refugiats amb matalassos, els feien
foc a mansalva, fins que el general va disposar
traure les forces als afores de la ciutat i va començar
a bombardejar-la, amb la qual cosa va patir grans
destrosses. D’aquest conflicte vam poder alliberar-
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nos tota la família anant a Godella, encara que
l’ordre dels milicians era no deixar eixir els homes.
Capítol VI
Mort exemplar dels seus pares
13. Si amargs i turbulents van ser aquests anys,
el 70 encara va ser per a mi de més tristos i de
funestos esdeveniments. Perquè, encara que en el
mes de setembre vaig tindre el consol d’assistir amb
mon pare a les festes centenàries de la Mare de Déu
al Peu de la Creu, a Puçol, el seu estat d’abatiment
ennuvolava tota la meua alegria, ja que pressentia
la seua pròxima mort, la qual va succeir el 6 de
novembre del mateix any, quan encara no comptava
sinó els quaranta-huit anys d’edat.
14. Tan tristos esdeveniments contribuïen a
desprendre més el meu afecte de les coses de la terra i
avivaven en mi el desig de deixar la societat i ingressar
en religió. Però ¿com realitzar açò, sent així que la
meua pobra mare xifrava en mi, sens dubte, les seues
esperances? En els seus tristos pressentiments, va dir
un dia a una senyora que de mi li parlava: “jo no em
veuré goig complit del meu fill”. I així va ser, perquè,
víctima d’un tifus fulminant, contagiada de la meua
germana Pepita quan aquesta ja estava convalescent
i ben greu, i sens dubte, pels seus patiments morals
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en veure’s amb pocs recursos i sense humà suport,
va deixar aquest món el 10 d’agost de l ’any 71, als
nou mesos i quatre dies de la mort de mon pare i als
quaranta-sis d’edat.
Capítol VII
Providencial suport als amigó-ferrer
15. El sacerdot, senyor Francesc Pérez Montejano, que va assistir la meua pobra mare en la seua
última malaltia i que, com ens apreciava molt, per
ser íntim amic del meu bon pare, va vindre a ser
després el nostre suport, i en especial el de les meues
germanes, quan va veure que s’aproximava la mort
de ma mare ens va reunir, a les meues germanes i
a mi, al voltant del seu llit perquè ens acomiadàrem
d’ella i ens beneïra. La meua volguda mare, en
veure’ns, de sobte, va fixar atentament en mi la seua
mirada i em va dirigir paraules entretallades, que
de cap manera vam poder entendre; per la qual cosa,
afligida, va dir clarament: “¡Jesús meu!” Però jo be
vaig penetrar el que en aquella mirada em volia dir
ma mare, que era, sens dubte, el que fóra suport de
les meues germanes.
Aquelles esmortides mirades i inarticulades
paraules mai s’han esborrat, ni s’esborraran, de la
meua ment ni del meu cor.
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Va quedar el meu ànim amb la mort dels meus
pares tan abatut i en una tan espantosa soledat que
em pareixia trobar-me sol al món, el qual de molt bon
gust haguera jo deixat, tot seguint els meus pares.
16. En tan tristes circumstàncies ens va faltar,
a les meues germanes i a mi, el suport necessari de
la família. Però el Senyor, que no abandona mai els
seus, va moure el cor del sacerdot abans esmentat,
perquè, acontentant-se amb el producte minso de les
nostres poques finques, és comprometera a tindrenos amb ell, la qual cosa va complir fins a la seua
mort, succeïda en el còlera del 85. ¡Déu li haurà
recompensat, sens dubte, la seua obra de caritat! I
nosaltres li quedem eternament agraïts.
Tot i les circumstàncies adverses que em
rodejaven, no cessava la crida interior a la religió,
per més que jo jutjara impossible la seua realització.
I amb el suport d’algunes bones ànimes vaig
seguir els meus estudis, encara que sempre amb el
pensament fix en el claustre.
Capítol VIII
José maría amigó i els seus quatre amics
17. Quatre amics tenia jo en aquell temps i tots
aspiràvem a entrar en religió. S’anomenaven: José
Guzmán, Isidro Domínguez, Manuel Tomás i Vicente
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Vivó. Tot i que no coneixíem l’ordre, ja que no existien
aleshores convents a Espanya, com havíem llegit
algun llibre dels cartoixans, ens inclinàvem tots a
aquesta orde. Però, ¡que diferents dels nostres, eren
els plans de la Divina Providència! A tots, excepte
a José Guzmán, ens va portar el Senyor, en distints
temps i per distints camins, a l’Orde Caputxina,
cosa que va succeir de la manera següent:
18. José Guzmán va ser el primer en anar a
França intentant ser religiós. Ell va tindre gran
interès que jo anara amb ell, però va haver de desistir
davant de la resistència de la meua pobra mare, que
xifrava en mi les seues esperances. No li pareixia
encara prou rigorosa la Cartoixa i va pretendre
entrar en la Trapa; però va haver de desistir de
prendre l’hàbit, aconsellat del mateix superior, ja
que no podia vèncer la seua repugnància a la llet,
principal aliment dels trapencs. És va quedar algun
temps a París, treballant en el seu art d’escultor, i va
tornar després a València, on més tard va prendre
estat de matrimoni i ha sigut un model de pare de
família.
19. El segon que va anar a França, a últims
de l’any 72, per a entrar cartoixà, va ser Isidro
Domínguez, que va vestir l’hàbit com a membre del
cor i res vàrem saber d’ell en moltíssim temps.
En aconseguir aquest el seu objectiu, va
augmentar en mi el desig d’imitar-lo, però sempre
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entropessava amb la dificultat de no poder deixar
les meues pobres germanes. I això em tenia tan
afligit que em feia vessar abundants llàgrimes.
Capítol IX
Els motius del seu ingrés en religió
20. Se’m va ocórrer, aleshores, posar d’intercessor
al Pare Sant Francesc perquè m’alliberara de les
dificultats que s’oposaven al meu ingrés en la
Cartoixa; i, amb aquesta finalitat, vaig vestir l’hàbit
de la Tercera Orde, en el convent de les Religioses
Franciscanes de la Puritat de València, en el mes de
març de l’any 73.
21. Sens dubte, gràcies a la intercessió del Sant
Pare, vaig vèncer la dificultat que s’oposava a la
meua vocació, perquè s’aproximava el temps del
meu ingrés en el servici militar i faltaven recursos
per a poder-me alliberar del servici; d’altra banda,
no convenia servir un govern revolucionari, i menys
quan havia de combatre la causa carlina, considerada
per tots els homes d’ordre com la causa catòlica, la
qual, a més a més, estava defenent el meu germà
Julio. Considerant també, que ni el meu caràcter ni
les meues forces eren idònies per al servici de les
armes, tant el meu tutor, que era germà de mon
pare, com el nostre protector, el senyor Francisco
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Pérez Montejano, em van autoritzar, tenint tot açò
en compte, perquè gestionara el meu ingrés en
religió. El dit sacerdot, el senyor Francisco, es va
comprometre a tindre sempre amb ell les meues
germanes i atendre totes les seues necessitats; la
qual cosa va complir fidelment, com va deixar dit,
fins a la seua mort.
Capítol X
Els quatre amics s’orienten als caputxins
22. Ple de goig amb aquest permís i acompanyat
del meu amic Manuel Tomás determinàrem anar
junts a la Cartoixa; visitàrem el P. Llopart, jesuïta,
a qui ja havíem consultat la nostra vocació i, en
manifestar-li el que ocorria i exposar-li la nostra
resolució, ens va invitar que entràrem en la
Companyia; però, com va veure que no ens sentíem
cridats a ella, ens va dir: “ Puix no aneu a la Cartoixa,
allí no professareu perquè hi ha una gran diferència
de caràcter entre francesos i espanyols; dirigiu-vos
a un convent d’espanyols, molt observant, que hi ha
a Baiona (França) i allí, segurament, professareu”.
Prenguérem nosaltres les seues paraules com una
disposició de Déu —cosa que comprovàrem amb
fets— i escriguérem ambdós, de comú acord, al
Pare Guardià d’aquest convent sol·licitant el nostre

Venerable Lluís Amigó.
Oli de J. R. Torres Romà.
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ingrés en l’Orde i, sense pèrdua de temps, rebérem
contestació favorable a la nostra petició.
23. Admesos ja a l’ingrés en el convent de
caputxins de Baiona, rebérem carta del nostre
amic Isidro Domínguez, dient-nos que per haver
emmalaltit de la vista havia hagut d’eixir de la
Cartoixa quan estava ja pròxim a la professió i que
havia ingressat com a germà llec en els caputxins de
Tolosa, el 19 d’octubre de l’any anterior (1873), amb
el nom de fra Fernando de València.
Érem per tant, ja tres els cridats per Déu a
l’Orde Caputxina, la qual amb anterioritat ningú
coneixíem.
24. El quart dels meus amics, que era Vicente
Vivó, seguint també la seua primera vocació, va
anar a primeries de l’any 77 a la Cartoixa, on va fer
tot el seu noviciat. Però quan va arribar el moment
de la professió li va parèixer que no se sentia amb
suficients forces, ni vocació per a abraçar aquell
gènere de vida, per això se n’isqué i se’n vingué al
convent de Baiona, del qual nosaltres ja havíem
partit cap a la fundació d’Antequera. Allí va vestir el
sant hàbit el 18 de febrer de l’any 78 amb el nom de
fra Juan de València.
Arribàrem tots, per tant, a ser caputxins per
disposició divina, sens dubte, perquè fórem del grup
dels restauradors de la nostra Orde a València,
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província religiosa a la qual vam vindre tots, amb el
temps, enviats per l’obediència.
Capítol XI
El noviciat de baiona
25. Ja exposat el que es referix a la vocació dels
meus companys i continuant la narració del nostre
viatge a Baiona a ingressar en el convent, he de fer
constar que la Divina Providència ens ho va facilitar
tot, no sols l’expedició dels documents necessaris per
a poder eixir d’Espanya (tan difícil en aquell temps
per raó de la guerra), sinó que també ens va proveir
d’un acompanyant, ja pràctic en el viatge que havíem
de fer per mar, el qual es va oferir a acompanyar-nos
fins al convent i va ser per a nosaltres com un àngel
enviat per Déu.
Sense valor per a acomiadar-me definitivament
de les meues pobres germanes, els vaig dir que
me n’anava a fer exercicis per huit dies (que van
resultar ser huit anys fins a tornar a veure-les) i
eixírem embarcats de València Manuel Tomás i jo,
en direcció a Baiona, el 28 de març del 74, Dissabte
de Passió, i arribàrem al nostre destí el dia 31, que
va ser Dimarts Sant.
26. Cal fer notar que en el mes de març del
73 havia jo ingressat en la Tercera Orde del Pare
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Sant Francesc, a fi que el Sant em lliurara de les
dificultats que impedien el meu ingrés en la Cartoixa;
i el Sant Pare va escoltar les meues súpliques, però
va ser perquè entrara en la seua Primera Orde,
precisament en el mateix mes en què havia de fer la
meua professió en l’Orde Tercera. ¡Gràcies eternes li
siguen donades pel seu amor de predilecció per mi!
Acabat amb el que s’ha dit, el primer període dels
esdeveniments de la meua vida, novament confesse,
amb gran rubor, la meua injusta correspondència
als quantiosos beneficis rebuts del Senyor i beneïsc
la seua pietat i misericòrdia amb mi.
¡Infinites gràcies li siguen donades per tots!
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PART II
RELIGIÓS CAPUTXÍ

Capítol I
El convent caputxí de baiona
27. En començar a narrar els fets més destacats
de la meua vida religiosa, vull dir quelcom del
convent de Baiona, ma casa mare, a la qual el Rvdm.
Pare General fra Nicolás va anomenar “la perla de
l’Orde”, i va ser el planter d’on va traure el Senyor
els primers restauradors de l’Orde a Espanya.
El fundador d’aquest convent va ser el Rvd. P. fra
Fidel de Vera, qui es va proposar edificar un asil per
a proveir als seus germans, religiosos exclaustrats,
d’un lloc on pogueren continuar la seua vida
religiosa.
28. Per a buscar solució a la dificultat de
sostraure el convent a la jurisdicció del Provincial
de Tolosa, a qui el territori de Baiona pertany, i que
fóra exclusivament una fundació espanyola i per
als espanyols, el referit pare, amb el seu company
fra Fermín d’Ecay, a peu i vestits amb el sant hàbit,
es van dirigir a Roma per presentar-se al Summe
Pontífex i al Rvdm. Pare General.
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Obtinguda audiència del Sant Pare, i haventli exposat el pare Fidel el seu pensament, el Papa
ho va aprovar i ho va beneir. Però, va afegir: “No et
limites a rebre els pares exclaustrats, amb qui per
la seua edat ja res podràs fer. Estableix noviciat i
admet els joves espanyols que se’t presenten”.
Satisfet amb aquesta autorització, el P. Fidel
es va presentar al Rvdm. P. General, qui també
li va concedir ampla facultat per a establir el
convent i noviciat de Baiona, subjectant-lo a la
seua immediata jurisdicció i declarant-lo convent
generalici, concedint que tan sols el Provincial de
Tolosa poguera visitar-lo en qualitat de delegat del
General.
Capítol II
Recepció i dificultats per al seu ingrés
29. Així doncs, arribàrem a aquest convent
Manuel Tomás i jo el 31 de març, com he deixat dit
i, en tocar a la porta i obrir-nos el porter, que era
fra Fermín d’Ecay, company del fundador ja difunt,
va ser tan roïna la impressió que jo vaig rebre en
veure’l amb un hàbit tan summament remendat,
que fins i tot vaig tindre pensament de no quedarme, temptació que ràpidament va desaparèixer
amb la vista i el tracte del Pare Guardià i la resta
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de religiosos, els quals em van causar molt distinta
impressió. I és que encara no coneixia jo el mèrit de
la santa pobresa, virtut amb què tant es distingia
aquell venerable religiós, tingut per tots com un
sant.
Vam ser molt ben rebuts; i el nostre acompanyant,
complida la seua missió, es va retirar i es va oferir
a donar notícies de la nostra feliç arribada a la
família, i tornar a visitar-nos l’any següent, quan
ja haguérem professat, cosa que complí amb gran
satisfacció de les nostres famílies.
Patírem, després, un examen de llatí i de les
matèries que havíem cursat i, a l’endemà, ja
seguírem amb els novici els actes de la comunitat.
30. Més tard vaig saber (per mon Pare Mestre,
fra Antonio de Tolosa) la dificultat que va haver-hi
per a la meua admissió. Perquè el Pare Guardià,
fra Marcial d’Alça, quan em va veure tan extenuat,
ja que encara estava convalescent d’unes febres
intermitents que vaig tindre tres mesos seguits, no
volia donar-me el sant hàbit, tement que no poguera
resistir l’austeritat de la vida caputxina. Els Pares
Consiliaris, que eren el Pare Mestre, Antonio
de Tolosa, i el Pare Lector, Bernabé d’Astorga,
malgrat que opinaven igual, el van convèncer de
que era prudent que jo mateix em persuadira de la
impossibilitat d’abraçar aquella vida i me n’anara
més conformat. Va seguir aquest consell el Pare
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Guardià i es va disposar tot allò necessari per a
prendre l’hàbit, la qual cosa va ocórrer el 12 d’abril
de 1874, Dominica in albis, canviant-nos el nom, de
José María pel de Lluís, i el de Manuel Tomás pel de
Francisco.
Es va veure clarament que havia estat cridat per
Déu a la religió perquè, contra el parer de tots, vaig
estar tot el temps del noviciat, i encara després de
profés, sense cap novetat en la meua salut ni vaig
necessitar dispenses del rigor de l’observança.
Capítol III
Noviciat i professió religiosa
31. Va passar el temps del noviciat feliçment,
i per a mi molt veloç, sense experimentar més
temptació que la de si hauria d’haver seguit el meu
primer pensament d’entrar en la Cartoixa, idea que
rebutjava amb l’ajuda de mon Pare Mestre, que em
feia veure clarament que era una astúcia de l’enemic
que pretenia traure’m de la religió.
Acabat l’any de prova, els pares van disposar que
realitzarem la nostra professió religiosa, la qual va
tindre lloc el 18 d’abril de 1875, tercera Dominica
després de Pasqua.
32. Mon Pare Mestre, que m’apreciava moltíssim,
va voler retindre’m en el noviciat amb el càrrec
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d’àngel del noviciat, nom que donàvem a un corista
profés que ajudava en la direcció al Pare Mestre.
Però el Pare Lector, a la jurisdicció del qual entrava
en professar, s’hi va oposar, pensant que aquesta
ocupació em llevaria temps d’estudi. Per això vaig
haver d’eixir del noviciat amb prou sentiment dels
dos.
Era cosa d’admirar, i a mi em cridava immensament l’atenció, veure com en aquell conventet de
Baiona, ignorat per tots a Espanya, anava el Senyor
reclutant per mitjans extraordinaris gent de totes
les seues parts, com ens va succeir a mi i als meus
companys, tal com he deixat dit. En açò pareixia
albirar-se el designi de la Providència Divina en la
Restauració de l’Orde a Espanya.
Capítol IV
El pare ambrosio de benaguasil
33. Una de les principals adquisicions que va
tindre el nostre convent en aquell temps va ser la
vinguda del reverend pare Ambrosio de Benaguasil.
Diverses vegades jo havia parlat a mon Pare
Lector del zel apostòlic d’aquest pare i del gran bé
que faria al nostre convent si poguérem aconseguir
que hi vinguera. El Pare Ambrosio estava, per aquell
temps, en el nord com a capellà de les partides
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carlines, la causa dels quals va defendre tot el
temps que va durar la guerra. Estant jo un dia en
la cel·la va entrar mon Pare Lector dient-me: “El
P. Ambrosio, de qui m’has parlat moltes vegades,
està baix en el locutori; pots anar a veure-l”. Vaig
baixar precipitadament i, en veure-l, el vaig abraçar
i el vaig saludar en valencià, cosa que va alegrar en
gran manera el pare, perquè li va parèixer veure
el cel obert. S’havia retirat del nord i havia entrat
a França en veure el fracàs de la causa carlina; i,
havent sentit dir que a Baiona hi havia un convent
de caputxins espanyols, es va dirigir allí amb ànim de
quedar-s’hi. Així ho va demanar als superiors; però
va arribar, el pobre, en mala circumstància, perquè
alguns pares exclaustrats, després d’admesos i de
vestir l’hàbit, havien abandonat el convent, tornant
al segle. Per això, el Provincial de Tolosa va prohibir
terminantment que s’admetera d’ara en avant cap
altre exclaustrat; de manera que el Pare Guardià li
va manifestar que no podia accedir a la seua petició,
però el va autoritzar a romandre en el convent el
temps que volguera. Molt sentírem, tant ell com
mon Pare Lector i jo, aquesta contrarietat; però a
mi se’m va ocórrer la idea, que vaig exposar al Pare
Lector, de que, com la comunitat havia de fer per
aquells dies els exercicis espirituals, encarregaren la
direcció d’aquests exercicis al pare Ambrosio, perquè
tenia jo la convicció que, si els donava, la comunitat
demanaria al Pare Provincial la seua admissió.
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Li va parèixer bé aquesta idea al Pare Lector i
com a cosa seua ho va proposar al Pare Guardià i
a la comunitat, que ho van acceptar gustosos. Per
endavant vaig previndre jo al P. Ambrosio de que,
si li demanaven que donara els exercicis, no s’hi
negara, perquè confiava que d’això depenia la
seua admissió. I així va succeir tot això, perquè
de tal manera s’entusiasmà la comunitat amb les
prédiques del pare, que per aclamació van demanar
i van obtindre del Provincial la seua admissió en el
convent.
34. El P. Ambrosio, a resultes, sens dubte, de
l’interès que per ell em vaig prendre, em va cobrar
molt d’afecte, i recorde que en dues ocasions em va
dir aquestess paraules: “Xiquet, tu t’encarregaràs de
les meues mongetes”
I és que el P. Ambrosio havia reunit a Montiel
algunes joves amb vocació religiosa, aquelles que,
amb hàbit de caputxines, feien vida monacal amb
ànim de formar un institut religiós, però que no
tenien encara cap aprovació ni altra regla que les
instruccions del pare.
Algunes d’aquestes germanes van acompanyar el
pare Ambrosio en l’expedició que va fer a Guinea,
portat del seu zel en la conversió d’aquells infidels.
Després també el van seguir d’altres, quan el pare es
va afiliar com a capellà en les files carlines, al Regne
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de València, on elles serviren com a infermeres en
un hospital a Xelva.
Però, quan el pare va haver d’anar amb les
partides al nord, elles es van retirar i, com ja havien
estat expulsades del santuari de Montiel, van tornar
cada una a sa casa.
35. A aquestes germanes al·ludia el P. Ambrosio
quan em va dir: “Xiquet, tu t’encarregaràs de
les meues mongetes”. Però, com jo ignorava que
tinguera tal fundació, no vaig comprendre llavors el
sentit d’aquelles paraules; les vaig entendre quan,
tractant jo de fundar la Congregació de les meues
Religioses Terciàries, se’m van presentar algunes
d’aquelles germanes, que havien tornat a reunir-se
en Montiel i em van demanar-me de genolls formarne part; llavors em vaig persuadir que havien sigut
profètiques les paraules del P. Ambrosio.
Capítol V
Estudis teològics i ordes menors
36. Els nostres estudis teològics prosseguien amb
gran intensitat, perquè els pares, pel seu interès de
vindre a fundar a Espanya, no volien que perdérem
temps, prohibint-nos fins i tot l’estudi del francès, al
qual jo tenia molta afició, i del qual vam aprendre
alguna cosa només de viva veu i gràcies a la lectura.
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Amb aquesta finalitat van disposar els superiors
que els meus condeixebles i jo rebérem la tonsura i
les ordes menors, les quals ens va conferir el senyor
Bisbe de Baiona, Monsenyor Francisco Lacroix, el
dia 10 del mes de juny de 1876, en les Témpores de
Pentecostes.
Capítol VI
Reial ordre autoritzant la restauració
37. Pels grans desitjos dels religiosos de vindre
a Espanya, van fer els pares moltes gestions
encaminades a obtindre permís per a entrar a
Navarra. Però tot va ser inútil, perquè era, pel que
s’ha vist, necessari per a la glòria de Déu, i per tal
que s’apercebera més clarament la seua voluntat
santíssima, a la qual res ni ningú pot resistir, que
fóra un element més humil qui aconseguira obrir
les portes d’Espanya als religiosos, quan per tant
de temps les van tindre tancades. Va ser aquest, el
germà almoiner del nostre convent de Baiona, fra
Félix d’Azcoitia, religiós exemplar i molt apreciat
per tots. Ell era molt estimat d’un senyor marqués,
íntim amic del, aleshores, President del Consell
de Ministres, Cánovas del Castillo, el qual quan
passava per Baiona s’hi allotjava a casa del dit
senyor marqués.
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A aquest senyor va demanar fra Félix que fera el
que poguera per aconseguir del President permís per
a fundar en el nord, on ens oferien una fundació. El
marqués li va fer veure les dificultats de l’assumpte,
però va dir que ho intentaria. I, en efecte, en una
ocasió que va tindre hostatjat el President en sa
casa, en la sobretaula li va demanar el favor que
autoritzara els caputxins de Baiona a acceptar una
fundació que els oferien en Navarra. En sentir la
proposta i Navarra, es va posar a riure el president
i va dir al marqués: “Home, a Navarra, que tots són
carlins, de cap manera; una altra cosa seria si es
tractara de fundar a Andalusia”.
Obtinguda aquesta contestació, va cridar el
marqués a fra Félix, li va contar allò que havia
ocorregut i li va encarregar que miraren els pares
si podien aconseguir alguna fundació a Andalusia. I,
com tot, sens dubte, era obra de la Divina Providència,
les gestions que es van fer van donar prompte un
feliç resultat, ja que es va donar la possibilitat de
fundar en el nostre antic convent d’Antequera. Van
prendre amb gran interès aquest assumpte les
autoritats i principals famílies d’aquesta població,
i especialment la jove promesa, que després va ser
esposa de Romero Robledo, ministre aleshores de
Gracia i Justícia, ànima d’aquest assumpte.
38. Amb aquest bon resultat es va presentar en el
ministeri el referit marqués per a tractar l’assumpte
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amb el President i, com es trobava absent, va fer
veure al subsecretari el que havia tractat amb
Cánovas i la seua resposta favorable a autoritzar
una fundació dels caputxins de Baiona, a Andalusia;
i com els havien ofert fundar a Antequera, procedia
demanar els informes a les autoritats d’aquella
població. Ho va fer així el subsecretari, i sense
tardança van arribar favorablement despatxats els
informes de totes les autoritats: eclesiàstica, civil i
militar; que una vegada rebuts, i com encara no hi
era el President, va cridar el subsecretari al senyor
marqués per a dir-li que tot estava al corrent, però
que ell no tenia notícia ni ordre alguna del President
sobre l’assumpte, per la qual cosa esperarien fins al
seu retorn. Va replicar el marqués que ja li tenia dit
que estava conforme en la fundació dels caputxins
a Andalusia i que, per tant, procedia estendre la
Reial Ordre. Així es va fer, va ser firmada pel Rei
i va aparèixer en la Gaceta l’autorització al Pare
Bernabé d’Astorga i als caputxins de Baiona per a
fundar a Antequera. (Acta convent d’Antequera).
En tot aquest assumpte caminava interessat
l’aleshores ministre de Gràcia i Justícia, Romero
Robledo, per complaure la seua compromesa, ja que,
sense figurar en res, dirigia ell tots els negocis.
Els altres ministres, en llegir en la Gaceta la
Reial Ordre, de la que no tenien la menor notícia,
van acudir a queixar-se al President i aquest, al
subsecretari i al senyor marqués, a qui va dir el
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President que les seues paraules sobre que “a
Andalusia seria una altra cosa”, quan li va demanar
la dita autorització, no suposaven tal autorització.
39. D’aquesta manera va començar entre els
ministres la discussió al voltant de què havia de
fer-se amb la dita Reial Ordre, que obria les portes
d’Espanya a tots els religiosos, i la majoria opinava
que havia de derogar-se. Però Romero Robledo
els va aquietar i els va fer canviar de parer amb
l’observació següent: “tinguen vostès present que el
Rei està poc de temps en el tron i que l’opinió del
poble és que reina, però no governa, i si nosaltres
deroguem ara una Reial Ordre que acaba ell de
firmar donem pàbul a que es confirme aquesta
opinió. Jutge, per tant, que s’ha de respectar la Reial
Ordre i d’ara endavant fer el que convinga, si hi ha
noves peticions”. Tots es conformaren amb aquesta
opinió i va quedar en vigor dita Reial Ordre.
Aquesta és la història de l’ingrés de la nostra Orde
a Espanya, que va ser el principi perquè després s’hi
establiren les altres. I he volgut fer constar açò entre
les meues notes biogràfiques perquè no es perda la
notícia d’un esdeveniment tan de la glòria de Déu
i honrós per a la nostra Orde Caputxina, perquè
no queda ja qui puga testimoniar açò com jo, que
ho vaig sentir dels llavis dels mateixos religiosos
que van negociar l’assumpte ¡Glòria siga donada al
Senyor!
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Capítul VII
Els primers restauradors tornen a espanya
40. Obtinguda aquesta Reial Ordre, els nostres
superiors van començar a ocupar-se del personal que
s’havia d’enviar a la fundació; i, posats d’acord amb
el Rvdm. pare José Llerena, Comissari Apostòlic dels
religiosos exclaustrats d’Espanya, el qual residia a
Roma, van designar al Rvd. P. Esteban d’Adoáin, com
a Guardià; al P. Bernabé d’Astorga, el nostre Lector, i
al P. Bernardino de Velliza; i als coristes fra Fermín de
Velilla, fra Ángel de Velliza, fra Francisco de València
i a mi, fra Lluís de Massamagrell; i als germans llecs
fra Fermín d’Ecay i fra León de la Naja.
41. Vam eixir de Baiona en tres expedicions i
en distints dies, per no cridar tant l’atenció. En la
primera expedició, per prendre possessió del convent,
va anar el Pare Guardià, Esteban d’Adoáin, i va
anar amb ells el Rvdm. Pare Comissari, fra José de
Llerena. A mi em va tocar fer el viatge amb mon Pare
Lector, Bernabé d’Astorga, en la segona expedició;
i ens vam reunir tots a Antequera en vespres de la
festivitat de Sant Josep de l’any 1877, dia en què es
va fer amb tota solemnitat la inauguració del convent,
i va predicar en la missa el Rvd. P. Esteban.
42. Vam fer el viatge vestits amb el nostre sant
hàbit, la qual cosa va parèixer a tots una temeritat,
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perquè vam haver de creuar quasi tot Espanya
i pernoctar a Madrid, i en tan llarg viatge no va
haver-hi ningú que coneguera que érem religiosos,
dient uns que érem moros; altres, que jueus i, en
fi, mil disbarats. Quan arribàrem a Còrdova els de
l’expedició, uns xavals que es van fixar en nosaltres
van començar a dir entre ells: “¡Quines bestioles són
eixos! ¿Voleu que anem i els donem una punyalada?”
Per la qual cosa el Pare Lector, girant-se cap a mi, em
va dir “Bé he fet a fer confessió general abans d’eixir,
perquè crec que no arribem vius a Antequera”.
Capítol VIII
Dificultats inicials en la fundació d’antequera
43. Reunits, per fi, tots en el nostre destí, vam
haver de guanyar-nos el terreny pam a pam, perquè
ens miraven generalment amb recel i fins i tot amb
temor. I per a captar les seues simpaties no poc va
influir la fervorosa i apostòlica predicació del P.
Esteban, el nostre guardià, i l’afable i afectuós tracte
dels religiosos amb aquells que se’ns acostaven. Però,
a més, van tindre els pares el bon encert d’assabentarse de qui era el mestre obrer amb pitjors idees en la
població i el van cridar per encarregar-li la direcció de
les obres que havien de fer-se per tal d’adaptar a les
nostres necessitats la part de l’antic convent que ens
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van cedir per a la nostra habitació. Si bé la confiança
que li feien els religiosos va afalagar l’home, no
deixava, no obstant això, de mirar-nos amb recel; fins
que, per fi, de tal manera ens captàrem les simpaties,
que amb tota espontaneïtat els va dir als pares: “Quan
vostès em van cridar, vaig vindre amb prevenció per
les moltes coses que contra els frares havíem sentit,
pintant-nos-els com a inquisidors i perdonavides;
però he vist en vostès tot al contrari, perquè són tot
amabilitat i caritat amb els altres, i per això els dic
que no temen vostès res ni ningú, perquè la meua
colla i jo estem disposats a defendre’ls, encara que
siga amb les nostres vides”. I així va ser, perquè en els
casinos i en totes parts van ser ells els panegiristes
dels religiosos.
44. D’aquesta manera anàrem captant les
simpaties de tota la població, que va acabar per ser
entusiasta dels frares.
Gràcies al bon nom dels religiosos, que va anar
estenent-se per totes les bandes, i les prèdiques del
P. Esteban, que tant cridava l’atenció de la gent, van
anar coneixent-nos i estimant-nos tots, dins i fora de
la província. I açò de tal manera que ben prompte es
van moure els de Sanlúcar de Barrameda a demanar
als nostres superiors una fundació.
45. Quan van haver obtingut la Reial Ordre,
cosa que va ser fàcil d’aconseguir havent-se concedit
la primera, va destinar el Reverend P. Comissari
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al P. Esteban perquè fundara aquell convent,
anomenant-lo el seu guardià, i per a substituir-lo a
ell en Antequera en l’esmentat càrrec, al P. Bernabé
d’Astorga. Aquesta nova fundació de Sanlúcar es va
fer en les darreries del mateix any 1877.
Nosaltres, els coristes, continuàvem els nostres
estudis de teologia, i els superiors van pensar que
rebérem el subdiaconat; per això ens van enviar a
Màlaga, on el senyor Bisbe de la diòcesi, el senyor
Esteban José Pérez i Martínez Fernández, ens va
conferir la dita ordre el dia 15 de juny, témpores de
la Santíssima Trinitat, de l’any 1878.
Capítol IX
Fundació del convent de montehano, santander
46. L’Excm. senyor Bisbe de Santander, el
senyor Vicente Calvo i Valero, molt amant de l’Orde
Caputxina, va demanar també amb gran interès, i va
obtindre dels superiors, una fundació per a la seua
diòcesi, en un convent que va ser dels Alcantarins,
a Montehano, poble d’Escalante; i per a aquesta
fundació vaig ser jo un dels designats. Arribàrem al
referit convent en la vesprada del 19 de gener de
1879 i ens va rebre el senyor bisbe, que ja estava allí
dos o tres mesos dirigint les obres de restauració del
convent.
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I, com a l’endemà se celebrava la festivitat de
Sant Sebastià, titular de l’església d’aquell convent,
el senyor Bisbe, després que vam haver descansat un
poc del viatge, va voler que cantàrem solemnement
les matines en el cor, presidits per ell.
Capítul X
Recepció del diaconat i presbiterat
47. Amb nosaltres es va quedar encara el prelat
una llarga temporada, continuant les obres, i en
aquest temps va voler ordenar-me de diaca i prevere.
El diaconat me’l va conferir a Santoña, on va donar
ordres generals, el 8 de març d’aquell any 1879,
en les témpores de Quaresma, i de prevere em va
ordenar a mi només, en l’església del nostre convent
de Montehano, el dia 29 de març, quinta setmana de
Quaresma del mateix any 1879.
48. La vespra de la meua ordenació em vaig
trobar que no tenia encara ni cinta per a lligar les
meues mans en la consagració i el Pare Guardià, com
ja no hi havia temps de demanar-la a Santander,
em va enviar al convent de clarisses, d’Escalante,
a veure si podien proveir-me-la les religioses; però
les pobres tampoc en tenien cap idònia i l’única
cosa que van trobar va ser un llaç de seda, de color
cafè, que penjava d’un ram; i aquesta va ser la que

48
va servir per a la meua consagració. He referit açò
perquè es veja que encara en tan solemne acte va
voler el Senyor que exercitara la pobresa.
Però aquesta no va brillar menys en la meua
primera missa, perquè la vaig dir resada el dia de
la nostra Mare dels Dolors, 4 d’abril, i sense més
obsequi que l’assistència a ella del senyor Bisbe,
l’atenció del qual vaig agrair moltíssim.
Capítol XI
Exercita el seu ministeri en la muntanya
49. El prelat, per descomptat, va voler que
començara a exercitar els ministeris i ja vaig haver
de començar a confessar abans de celebrar la meua
primera missa.
També em va encarregar predicar dos sermons,
un el Dijous Sant, en el poble d’Illa, i l’altre a Soano,
el segon dia de Pasqua, en la festa principal del poble
a la Santíssima Verge. I em va succeir en aquest
sermó que em vaig oblidar per complet de la matèria
que jo portava escrita i molt apresa, però vaig
continuar predicant com em va inspirar el Senyor;
i, quan jo estava confús i afrontat, vaig comprendre
que la gent havia quedat contenta, perquè quan
vaig eixir de l’església una velleta va prorrompre en
alabances, dient entre altres coses: “Benaventurat el
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ventre que el concebí” Benedicció que jo vaig agrair
perquè es referia a la meua virtuosa mare. A causa
també del sermó se’m va presentar a confessar un
gran pecador i em va dir que l’havien mogut unes
paraules que jo no recordava haver dit.
50. De tots aquells poblets de la muntanya van
començar a cridar-me a predicar; però on més vaig
exercir el ministeri va ser a Escalante, on radica
el nostre convent, en la parròquia del qual, amb
anuència del rector, vaig establir dues congregacions,
una de Filles de Maria, per a les joves, i una altra de
Lluïsos, per als xics.
Mitjançant els congregants d’aquestes associacions em vaig proposar desterrar la indecent diversió
del ball anomenat vals, que anava substituint en tots
els pobles al ball antic de plaça, molt més innocent i
honest. Els joves es prengueren açò molt a mal i van
començar a dir que jo em proposava que entraren
religioses les xiques; i per a desmentir aquesta
impostura vaig aprofitar l’ocasió d’un casament que
s’anava a realitzar entre un jove dels Lluïsos i una
Filla de María; vaig fer que ambdós congregacions
els feren un regal a cada un d’ells i que assistiren
en corporació i amb les seues insígnies a l’acte del
casament; els Lluïsos, en dues files, al costat de
l’evangeli, i al de l’epístola, amb el mateix ordre, les
Filles de María. Els nuvis també portaven sobre les
seues gales la cinta i la medalla de la congregació
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i, acabada la missa del casament, van cantar tots
una salve a la Santíssima Mare de Déu i després va
entregar cadascun dels esposos la seua medalla al
president de la congregació i es va acomiadar dels
seus germans amb l’abraç de la pau.
Cerimònia tan edificant i commovedora va
causar un canvi radical en l’opinió dels joves i molt
bona impressió en la població, amb la qual cosa van
prendre un gran auge ambdós congregacions i en
especial la de Filles de Maria.
51. Un altre esdeveniment va succeir per aquell
temps, per a mi molt significatiu. Estava jo donant
uns exercicis en la parròquia d’Escalante a les dites
congregacions, i un dels dies va vindre molt de matí
un religiós del convent per a avisar a les autoritats
que a la porta de l’església del convent havien deixat,
dins d’una cistella, un xiquet acabat de nàixer. Van
pujar, doncs, al convent el senyor alcalde amb el
senyor capellà i una dona que criava, per si hi havia
necessitat de donar de mamar al xiquet; i quan el van
portar al poble, en traure-l de la cistella i registrar
els draps en que estava embolicat, hi trobaren un
escrit que deia: “No està batejat; se li posarà per
nom Jesús, María, José”. En tractar del bateig, tant
el senyor capellà com el senyor alcalde, van tindre
interès que fóra jo el que li’l administrara; i, per
més que em vaig excusar al·legant la meua falta de
pràctica, ja que encara no havia administrat aquest

Mare de Déu dels Dolors, patrona
dels RR. Terciaris Caputxins.
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sagrament, insistiren en allò, dient que havia de ser
aquell el primer xiquet que batejara. No vaig voler
jo oposar-me més i el vaig batejar, donant a l’acte la
major solemnitat possible; i després se l’emportaren
a l’hospici de Santander.
L’acte d’imposar els noms de Jesús, María, José
al primer xiquet que vaig batejar, i ser un expòsit, no
em pareixia, en aquell moment, que tinguera res de
particular, però vaig comprendre amb el temps, que
era com un anunci de la fundació que més tard vaig
fer de la Congregació de la Sagrada Família que té
en una de les seues finalitats, dedicar-se a l’empara
i educació de les xiquetes òrfenes i desemparades.
52. El molt Rvd. P. fra Esteban d’Adoáin, en
ser nomenat Vicecomissari pel Rvdm. P. Llerena,
Comissari Apostòlic, el 1879 i com aquest pare
havia d’anar a Roma, em va honrar amb el títol de
predicador, en data 12 de juny de 1879. Càrrec que
més tard em va ser ratificat pel Rvdm. P. General de
l’Orde, fra Egidio de Cortona, el 21 de maig de 1881.
Capítol XII
Trasllat del p. lluís a valència
53. El dia 4 d’octubre de l’any de 1889, en la
festivitat del nostre Seràfic Pare Sant Francesc,
es va obrir novament el convent de Santa María
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Magdalena, a Massamagrell, en el qual es van
reunir diversos pares exclaustrats. I per a aquesta
festivitat va ser enviat pels superiors a cantar la
seua primera missa el pare Francisco de València,
mon connovici, que havia quedat a Antequera en
enviar-me a mi a la fundació de Santander. A aquest
convent de La Magdalena va ser destinat també
el meu connovici pare Lorenzo Mollina, el qual
desitjava el meu trasllat allí i em va escriure perquè
jo ho demanara; però jo ni pensava en això, ni molt
menys haguera fet mai cap diligència per al cas.
54. Fundat, com he deixat dit, el convent de La
Magdalena, va ser visitat el 15 d’octubre de 1879 pel
molt Rvd. P. Vicecomissari, fra Esteban d’Adoáin, i
en aquesta ocasió li van suplicar els pares, amb gran
interès, el meu trasllat a aquell convent, fundant la
seua petició en la falta que tenien de pares joves per
al treball. Res d’açò vaig saber jo fins que va vindre
el pare Vicecomissari a visitar el nostre convent de
Montehano, fet que es va produir als pocs dies d’eixir
de La Magdalena i, llavant-li jo els peus, em va dir
aquestes paraules: “He estat en el convent de La
Magdalena i allí tots em demanen que els envie a V.
C., però no anirà en vida meua”. I així, efectivament,
va succeir, perquè la vida del molt Rvd. P. Esteban
va ser molt curta, ja que va morir el 7 d’octubre del
següent any 1880.
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El 8 de març de 1881, va estar nomenat per la
Sagrada Congregació de Bisbes i Regulars, el Rvdm.
P. Joaquín de Llevaneras, perquè substituira en el
càrrec de Comissari Apostòlic al P. Llerena. Com
el P. Joaquín de Llevaneras habitava amb mi en
el convent de Montehano i era jo el seu confessor,
em professava especial afecte i en veure que la
meua naturalesa, potser per l’excessiu treball,
anava decaient, em va enviar amb una família
de benefactors del convent a Escalada, poble de
la província de Burgos, on ells tenien propietats i
estiuejaven, per veure si em recuperava; a més
em va indicar que esperara allí obediència per a
traslladar-me a un altre convent.
Per tant, vaig haver d’acomiadar-me de les
congregacions de Fills de María i dels Lluïsos, i els
vaig reunir en l’església per a predicar-los un sermó
i en ell donar-los alguns consells que guardaren
sempre. Llavors vaig comprendre quant m’apreciava
aquella bona gent, en ser tals els seus plors que em
van impedir poder acabar el meu sermó, perquè jo
també estava molt afectat.
55. Vaig anar a Escalada, com he deixat dit, i quan
estava allí prop d’un mes i havia reposat prou, vaig
rebre l’obediència del Rvdm. P. Comissari, en què em
manava partir el més aviat possible cap al convent
de La Magdalena. Havia consultat el Reverendíssim
amb el metge sobre la meua salut i aquest li havia
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dit que jutjava convenient traslladar-me al meu país
natal, i veure si aquells aires i aigües em provaven;
i aquesta va ser la causa del meu trasllat al convent
de La Magdalena.
56. Vaig eixir d’Escalada el dia 1 d’agost, i vaig
arribar el 2 a València; va vindre a rebre’m algunes
estacions abans el meu antic amic Guzmán, que no
va tindre paciència per a esperar-me a València, on
vaig trobar el meu germà Julio i el senyor Francesc
Pérez Montejano amb molts altres parents i amics.
Va ser tendríssima la nostra entrevista; però sense
comparació, major va ser l’escena que va succeir en
arribar a casa i veure les meues pobres germanes.
A les dues menors no les vaig conèixer, entre tantes
senyores com allí hi havia, i vaig haver de preguntar
qui eren; i no era açò estrany, perquè les vaig deixar
molt menudes quan me’n vaig anar a França i ara
les trobava ja fetes unes dones, després de huit anys
de la meua absència.
57. Sempre vaig considerar com una providència
del Senyor (impetrada potser per la meua bona
mare) el meu trasllat prop de València, precisament
en l’època crítica en què les meues germanes
pogueren prendre estat, perquè, com he deixat dit,
vaig comprendre molt bé en les paraules, encara
que inintel·ligibles, que em dirigia ma mare en la
seua mort, que me les encomanava i posava davall
la meua custòdia. Així que va ser per a mi motiu
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de gran satisfacció no solament assistir a les seues
bodes, sinó poder-les casar jo mateix a les tres,
i veure que Déu les va beneir concedint-los uns
esposos molt religiosos, d’immillorables condicions
i que han llaurat la seua felicitat. ¡Gràcies siguen
donades per tot al Senyor!
Capítol XIII
El p. lluís en el convent de la magdalena
58. Al dia següent de la meua arribada vaig
celebrar la missa en el cambril de la Mare de Déu
dels Desemparats per ser la primera que deia a
València i que escoltava la meua família. I, acabada,
vaig tindre la satisfacció de pujar i besar la mà de la
Santíssima Mare de Déu.
Dos dies vaig romandre a casa de la meua família,
amb permís del superior, i vaig anar després a La
Magdalena on m’esperava el Rvdm. P. Comissari,
fra Joaquín de Llevaneras. Ell estava organitzant
aquella comunitat, que fins llavors s’havia regit pels
pares ancians que havien tornat al claustre, mancats
els pobres d’experiència de la vida regular, per haver
eixit molt joves del convent i haver viscut fora amb
costums ja de seglars, i que, per això, no estaven ja
els pobres sinó perquè se’ls servira i cuidara i no per
a estar al capdavant de la comunitat. Per a aquesta
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tasca va portar, el Rvdm. Pare, diversos religiosos
d’altres convents i d’ells va nomenar guardià al Rvd.
P. Estanislao de Reus, i vicari i mestre de novicis, al P.
Tomàs de la Piña, ambdós dels expulsats d’Amèrica;
i a mi em va designar vicemestre de novicis, títol que
em va entregar, en presentar-me a ell, el 6 d’agost
de 1881.
59. Aquest noviciat de La Magdalena acabà
sent-ho de tot Espanya, perquè a ell van afluir
novicis d’unes quantes províncies, fins arribar a
comptabilitzar-se’n més de trenta, i anaven eixint
d’ell professos molt ben formats en l’esperit seràfic,
que van servir més tard de base per a moltes altres
fundacions.
Capítol XIV
Comissari de la venerable orde tercera
60. Amb molt bon encert va pensar el Rvd. Pare
Guardià establir en l’església del nostre convent
la venerable Orde Tercera, com ho està en quasi
tots els nostres convents; però que en aquest de
La Magdalena no hi havia cap antecedent d’haver
existit. En canvi, en la parròquia de Massamagrell
existia un altar dedicat al Pare Sant Francesc, amb
una bella imatge del sant a mida natural, i en nínxols
laterals hi havia dos llenços representant a Sant
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Lluís, rei de França, i a Santa Isabel reina d’Hongria,
patrons de la Tercera Orde, indici cert d’haver existit
allí l’Orde Tercera. La realització, doncs, d’aquesta
empresa, me la va confiar el Pare Guardià, amb el
nomenament de Comissari, incloent-hi les facultats
necessàries, en data 20 d’octubre de 1881.
Vaig començar, per descomptat, els meus treballs
preparatoris per complir l’ordre del meu superior,
i ben prompte va quedar tot disposat per a la
inauguració de la Tercera Orde i presa d’hàbits dels
primers novicis; cerimònia que va tindre lloc el dia
30 d’octubre del mateix any.
61. Ben prompte aquesta naixent congregació,
com arbre frondós, va estendre les seues branques
pels pobles de la comarca, propers al convent, dels
quals venia tanta multitud de terciaris els quarts
diumenges, a assistir a l’exercici de la Tercera Orde,
que s’assemblava a un vertader pelegrinatge. I era
tal el fervor i l’entusiasme dels terciaris, secundant
molts d’ells el meu desig que vestiren en les funcions
l’hàbit complet, o siga, túnica i cordó, que van
arribar a ser ja un nombre considerable de germans
i germanes els que l’usaven en els exercicis.
En veure l’augment que anava prenent la
Tercera Orde, es va pensar en la necessitat d’anar
fundant noves congregacions i visitar i organitzar
les antigues, que estaven molt decaigudes.
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Amb l’ajuda de Déu doní començament a aquesta
obra que se’m confiava, visitant i reorganitzant
les antigues congregacions de València, Castelló,
Alzira, Benaguasil, Olleria i Alboraia, i vaig fundar
novament les de Rafelbunyol, Albalat dels Sorells,
Meliana, Vinalesa, Manises, Partida de la Punta
de Russafa i la d’Ador, a Gandia; poblacions totes
que llavors pertanyien al districte del convent de La
Magdalena, per no haver-hi un altre convent de la
nostra Orde en tot el Regne.
62. Era tal l’entusiasme dels terciaris que,
quan celebràvem la visita o fundàvem novament
una congregació, acudien en romeria, amb els seus
estendards, totes les congregacions comarcanes.
Es podia dir que estaven, llavors, els terciaris en
continu moviment i sempre amb desitjos de noves
manifestacions.
Capítol XV
Primer pelegrinatge a la mare de déu del puig
63. Aprofitant, aquest fervor i entusiasme, vaig
pensar a organitzar un pelegrinatge al Santuari
de la Mare de Déu del Puig, per tal d’augmentar la
devoció a la Santíssima Mare de Déu que, malgrat
ser la Patrona del Regne, tan oblidada la tenen els
valencians. Vaig comunicar el meu pensament a
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totes les congregacions i totes elles van respondre
acollint-ho amb gran goig i oferint-se en tot. Amb açò
començàrem els treballs d’organització i, obtingudes
les llicències de les autoritats eclesiàstiques i civils,
es va dur a terme el pelegrinatge el dia de l’Ascensió
del Senyor, 22 de maig de l’any 1884.
El pelegrinatge va partir de la parròquia de
Massamagrell, després d’haver-hi combregat prop
de cinc mil pelegrins; la comunió va durar més o
menys una hora, tot i que la donaren cinc sacerdots
alhora. Van assistir totes les congregacions que he
fet menció abans, amb els seus estendards, i del de
la congregació de Santa Maria Magdalena —per ser
considerada com a matriu de les altres— penjaven
tantes cintes com congregacions van prendre part i
cadascuna portava gravat el nom d’una congregació,
sent portada pel seu respectiu Germà Ministre.
64. Com a record del pelegrinatge regalàrem a
la Santíssima Mare de Déu una bandera que vaig
portar jo gran part del trajecte en el qual esmerçàrem
més de dos hores, i arribàrem al santuari passades
les dotze i mitja; i, a pesar del meu estat molt delicat,
vaig poder —amb l’auxili de la Santíssima Mare de
Déu— cantar encara la missa i fer a la vesprada,
des del púlpit, l’acomiadament del pelegrinatge a la
Senyora. Aquest pelegrinatge va deixar inesborrable
memòria en els terciaris i va augmentar el seu
entusiasme i fervor.
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Capítol XVI
Com va reconciliar l’alcalde i el rector d’alboraia
65. Crec que he de consignar dos fets per a glòria
de Déu, que em van succeir per aquella època que
predicava en parròquies on estava establida la
Tercera Orde: un d’ells a Alboraia, on vaig anar a
l’exercici mensual dels Terciaris. Vaig arribar per la
vesprada del dia anterior i vaig assistir a una funció
que se celebrava, amb el Santíssim manifest, en
l’església, vaig sentir fort impuls de parlar l’endemà
en el sermó sobre el perdó dels enemics. Cal fer
notar que feia molt de temps que els senyors capellà
i alcalde eren enemics irreconciliables i s’odiaven a
mort, amb gran sentiment i escàndol de la població;
havien intervingut per posar pau persones de
moltíssima ascendència i prestigi, sense aconseguir
res, i la població estava dividida donant suport
a un o a l’altre. Vaig formar el meu pla i els vaig
suplicar ambdós autoritats tingueren a bé assistir
l’endemà, en els seus respectius seients, a la funció
de la Tercera Orde, com ho van fer, i en predicar
sobre el perdó dels enemics va posar el Senyor, sens
dubte, tals paraules en la meua boca i va infondre
tanta gràcia al meu auditori que, compungits els
senyors capellà i alcalde, com moguts per un impuls
interior, es van alçar de les seues cadires i, eixint a
la trobada l’un de l’altre, s’abraçaren fortament en
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presència de Jesucrist Sagramentat. L’escena que
en aquell moment es va desenrotllar en l’església no
és possible descriure-la. Molts van seguir l’exemple
de les seues autoritats; i era tal el clamoreig que
es va alçar i tan forts els sospirs, que va haver de
suspendre’s una bona estona l’exercici.
Aquella nit van anar molts a buscar als seus
enemics per reconciliar-se amb ells, i es pot dir, en
veritat, que va ser aquell un dia de perdó general.
¡Lloat siga Déu, de qui procedeix tot bé!
L’endemà, que se celebrava la festivitat de Sant
Vicent Ferrer, i per tal que tot el poble tinguera la
satisfacció de veure unides les seues autoritats,
vam recórrer junts, i acompanyats dels senyors del
clero, de l’ajuntament i junta de la Tercera Orde, els
carrers de la població, i assistírem a la representació
dels miracles del Sant en l’altar alçat en uns dels
carrers, com es fa a València.
Capítol XVII
D’allò que li va succeir a la partida de la punta de
russafa

66. L’altre fet memorable, en el qual no menys
vaig veure l’assistència del Senyor, i que referesc
a glòria seua, va succeir en la Partida de la Punta
de Russafa, on hi havia jo fundat la congregació de
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la Tercera Orde. Vaig ser cridat allí per predicar en
la festa principal a la Immaculada Concepció de la
Partida, titular de la seua església, i em vaig hostatjar
a casa del nostre Germà de cartilla i Ministre de la
Tercera Orde, el senyor Francisco Conejos. Quan
vam acabar de sopar i conversàvem amb la família,
em van dir que en aquella hora estava la gent
divertint-se en la plaça veient el ball de Torrent i
escoltant el que anomenaven col·loquis; i, com jo
tenia notícia de les indecències que es representen
i canten en aquestes diversions, ple d’indignació i
de zel (potser no vaig ser prou prudent), vaig dir a
l’amo de la casa i als seus fills: “Acompanyen-me
vostès a l’església i prendré allí un crucifix i vostès
dos fanals i anirem a la plaça, on predicaré al poble,
davant de l’entaulat dels comediants, per a impedir
tan immoral diversió”. Més prudents potser que jo,
em van dissuadir del meu pensament, tement algun
trastorn; però vaig prendre la decisió d’anar-me’n a
l’alba i deixar-los sense sermó, de la qual cosa també
vaig haver de desistir, perquè em van fer veure el
grandíssim disgust i trastorn que aquesta decisió
portaria. Vaig predicar, finalment, en la festa; però
de tal manera vaig arremetre i vaig recriminar
l’abús de mesclar amb els obsequis de la Mare de
Déu les diversions que ofenen al Senyor, i tant vaig
enlletgir les que havien celebrat la nit anterior, que
els clavaris de la festa no s’atrevien a posar-se en
la meua presència, i ho van fer acompanyats del
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Ministre de la Tercera Orde per manifestar-me que
ells no pensaven que fóra immoral aquella diversió,
perquè, en cas contrari, no l’hagueren feta, però que
em prometien que no es tornaria a fer més en la
Partida de la Punta.
No va ser aquest només el benefici que va
obrar la Divina Gràcia en aquesta ocasió, ja que
els representants d’aquell espectacle, molt ofesos
en un principi pel que jo vaig dir en el sermó, van
voler, segons ells mateixos em van dir, citar-me als
tribunals, però van acabar per vindre a demanarme perdó i manifestar-me la seua resolució de no fer
més semblants espectacles. ¡Beneït siga el Senyor
que de tal manera mou els cors dels homes, valentse dels més vils instruments!
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PARTE III
EL FUNDADOR

Capítol I
La multiplicació del pa en la magdalena
67. Un fet vull consignar ara, ocorregut, essent
guardià el P. Estanislao de Reus, que posa de
manifest la providència especial amb què el Senyor
atenia les necessitats del convent de La Magdalena.
Va ocórrer que un dia, pròxima ja l’hora de
menjar, va avisar el reboster al P. Guardià que no
tenia pa suficient per a la comunitat, i que aquell
dia els germans almoiners havien anat molt lluny
i no tornarien fins a la nit; a la qual cosa el pare li
va dir: “ Ara baixaré jo al refectori amb el P. Lluís
i repartirem el pa que hi haja entre cada un dels
llocs dels religiosos”; cosa que vam fer posant un
trosset de pa per a cadascú. I com, segons el costum
de l’Orde, l’única cosa que podem demanar, si ens
falta, és pa i aigua, i en aquella comunitat, per serne la major part joves, tot i que sempre els posàvem
bona ració de pa, molts d’ells sempre demanaven
més, era d’esperar que, en aquest cas, poc després
de començar a menjar començarien a alçar-se a
demanar-ne pa. Per això, em deia el P. Guardià: “Hui
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serà una rialla el que succeirà en el refectori”; però
quina seria la nostra admiració quan vam veure que
tots menjaven i que ningú demanava pa! Pensàrem
que s’haurien fet càrrec de la falta de pa i per això
no en van demanar; però donàrem una volta al
refectori, acabat el menjar, i encara trobàrem en
molts dels llocs algun rosegó de pa. ¡Beneïda siga la
providència i misericòrdia del Senyor!
Capítol II
Trobada amb les religioses del p. ambrosio
68. El progrés, sempre creixent, de la Tercera
Orde seglar i el desig de major perfecció d’algunes
ànimes que volien consagrar-se a Déu, m’impulsaven,
feia molt de temps, a intentar la fundació d’una
Congregació de Religioses Terciàries Caputxines, i,
com creia que era voluntat de Déu, vaig començar a
escriure amb aquesta finalitat unes Constitucions,
implorant per això l’auxili diví.
69. Va ser a les acaballes d’aquesta obra, trobantme un dia a València a casa de les meues germanes,
quan se’m van presentar les mares sor María de
Montiel de Benaguasil, sor Carmen d’Alboraia i sor
Ángela de Pego, acompanyades del senyor Ignacio
Guillén, Beneficiat de la parròquia dels Sants
Joans i, agenollant-se als meus peus, em van dir:
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“Sabem que V. R. està escrivint unes constitucions
per a la fundació d’una Congregació de Religioses
Terciàries Caputxines i, com nosaltres som de les
fundades pel Rvd. P. Ambrosio de Benaguasil en el
convent de Montiel, i no tenim vida legal, ni regla, ni
constitucions que ens regesquen, venim a suplicar
a V. R. ens prenga sota la seua protecció i siguem
nosaltres la base i fonament de la congregació que
intenta fundar”. En sentir aquesta súplica vaig
recordar al moment les paraules que, estant a
Baiona, em va dir el Reverend P. Ambrosio: “ Xiquet,
tu t’encarregaràs de les meues mongetes” i, admirant
els ocults decrets de la Divina Providència, els vaig
oferir que, per descomptat, em serviria d’elles per a
la fundació de la congregació que projectava.
Capítol III
Vicissituds de les religioses del p. ambrosio
70. Aquestes tres religioses van ser les úniques
que, després de molts anys, van reingressar a
Montiel, en ocasió d’una missió que va donar en
Benaguasil el meu connovici, el P. Lorenzo de
Molilla, el dia 20 de gener de 1881; i van prendre,
a més, l’hàbit en aquesta data, de mans del referit
pare, les següents: sor Verónica de Benimaclet, sor
Bernarda de València, sor Francisca de las Llagas
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d’Alcalá i sor Serafina de Benaguasil. Amb aquestes
persones, doncs, es va formar novament la comunitat
de Religioses Terciàries a Montiel i va ser designada
com a superiora la mare María de Montiel.
71. El Senyor no va concedir al Rvd. P. Ambrosio
de Benaguasil la satisfacció de veure reunida
novament la seua comunitat, perquè el va traure
d’aquest món el 2 de novembre de 1880, des del
convent de La Magdalena. Però, sens dubte, ho
presenciaria des del cel, i potser va ser ell qui va
obtindre aquesta gràcia del Senyor per les seues
grans virtuts.
72. Des de la data de reingrés de la comunitat
a Montiel fins a l’any 1885, en què jo vaig fer la
fundació canònica de la Congregació de Religioses
Terciàries Caputxines, tan sols havien ingressat
en la dita comunitat sor Isabel de Benissa, sor Inés
de Manises, sor Clara del Grau i sor Concepció de
Benaguasil. I en tot aquest temps va ser regida
i governada la comunitat per sacerdots del clero
secular, perquè el P. Mollina, poc després de la
tornada de les religioses, va ser traslladat de
convent i l’Orde no es va ocupar per a res d’aquesta
comunitat. Així que jo, encara que estava encarregat
de la Tercera Orde, a penes tenia notícies seues, fins
que, com deixe dit, se’m van presentar per a suplicarme les prenguera sota la meua protecció.
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Capítol IV
Fundació canònica de les terciàries caputxines
73. Acabada la redacció de les constitucions, en
compliment d’allò que vaig oferir a les mares María
de Montiel, Carmen d’Alboraia i Ángela de Pego,
vaig trametre la instància al Cardenal Monescillo
per a la seua aprovació a nom de la superiora de
Montiel, el 17 de març de 1885, i van ser aprovades
per aquest prelat el 27 d’abril del mateix any.
Aconseguida aquesta aprovació, es van activar
els preparatius per a la instal·lació canònica de la
Congregació i reforma de l’hàbit de les religioses.
74. A les tres mares antigues: María, Carmen i
Ángela els vaig donar la professió de vots perpetus
en el nostre convent de La Magdalena el dia 1 de
maig de l’any 1885, a fi que estigueren ja professes
el dia de la instal·lació canònica, que va ser l’11 del
mateix mes, a Montiel, amb grandíssima solemnitat
de missa cantada i sermó, que va predicar el P.
Antonio d’Oriola.
75. Vaig donar aleshores la professió a les
novícies que havien vestit l’hàbit els anys 81 i 84,
respectivament, i tenien ja complit l’any de noviciat,
que eren: sor Verónica de Benimaclet, sor Bernarda
de València, sor Francisca de las Llagas d’Alcalá, sor
Serafina de Benaguasil, sor Isabel de Benissa, sor
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Inés de Manises, sor Clara del Grau i sor Concepció
de Benaguasil.
76. Vaig imposar també l’hàbit en aquesta solemnitat a sor Patrocinio de Benissa, sor Desamparados de Suera, sor María Luisa de València i sor
Margarita de Massamagrell.
Es va cantar després solemne Tedèum en acció
de gràcies al Totpoderós pels seus beneficis i va
quedar així erigida canònicament la Congregació
de Religioses Terciàries Caputxines, del govern de
la qual va quedar aleshores encarregada la Rvda.
Mare María de Montiel.
Capítol V
Espanya, de comissariat a província caputxina
77. L’any 1885 va ser per a mi fecund en esdeveniments, perquè, a més de l’establiment de la Congregació de Religioses Terciàries Caputxines, de la qual
queda feta menció, va succeir el que pase a relatar.
Feia molt de temps que es desitjava i treballava
per aconseguir la supressió de la Comissaria
Apostòlica, que no era sinó una regalia que, en certa
manera, ens independitzava als religiosos espanyols
de l’autoritat del General de l’Orde, ja que per a tot
ens havíem d’entendre amb el Pare Comissari.
Quan va ser nomenat per a aquest càrrec el
Rvdm. P. Joaquín de Llevaneras, per decret de la
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Sagrada Congregació de Bisbes i Regulars, el 8
de març de 1881, ja es va tindre en compte que
aquest, influït pel seu germà, el pare Calasanz de
Llevaneras, guardià llavors i director de l’Escola
Seràfica d’Igualada, facilitaria la supressió d’aquest
càrrec, i afavoriria la comunió dels caputxins
espanyols amb el cap de tota l’Orde; i així va succeir.
Per la qual cosa la Sagrada Congregació de Bisbes i
Regulars, en data 4 de febrer de 1885, va suprimir el
Comissariat Apostòlic d’Espanya, formant de tota la
nació una sola província religiosa, denominada del
Sagrat Cor de Jesús. I per al seu primer Provincial
va designar al referit pare Excomissari Joaquín
de Llevaneras; i jo vaig ser nomenat (encara que
immerescudament) Definidor provincial.
78. En la primera reunió del Definitori, que va
ser en La Magdalena, el 10 de març del mateix any,
en votació secreta se’m va elegir guardià del convent
de La Magdalena; donant-me per vicari i mestre de
novici al meu connovici el P. Pedro de Usún.
Capítol VI
El còlera de 1885 a valència
79. Però, com la providència ordinària de Déu
sol ser mesclar els favors i gràcies que ens atorga
amb penes i tribulacions, per tal que ni aquelles
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ens envanisquen ni aquestes ens abaten i enerven,
va disposar el Senyor que ens visitara la plaga del
còlera, que en l’any 85 va fer grans estralls a tot
Espanya; i de tal manera va envair el nostre convent
de La Magdalena, que va haver-hi dia en què
estàvem la major part de la comunitat gitats i se’ns
van morir d’aquesta epidèmia quatre religiosos.
80. L’última víctima que vam tindre del còlera va
ser un sacerdot novici que, pocs dies abans de morir,
em deia:“¡Pare guardià, jo demane al Senyor que si
ha de morir del còlera algun religiós més d’aquesta
comunitat, que siga jo, que per a res he de servir en
l’Orde!” Paraules que donaven ben clarament a entendre la seua profunda humilitat i com era d’heroica
la seua caritat; les quals van agradar tant a Déu, que
als pocs dies se l’emportava víctima d’aquesta malaltia, sent l’últim que va morir d’ella en La Magdalena.
Jo no vaig tindre el consol d’estar present en la
seua mort, ja que em trobava també malalt; però
el pare Francisco d’Oriola, que el va assistir, em va
comptar el següent: “Poc abans de morir es va quedar
com embadalit, amb els ulls fixos en el cel, i al cap
d’una bona estona va tornar en si i va pronunciar
aquestes paraules: ¡Ella em salvarà! ¡Ella em salva!
¡Sense ella seria com tirar-se al mar sense saber
nadar”. Dit açò va entregar la seua ànima a Déu.
¡Com de bella és en la presència del Senyor la mort
dels justos!

Sagrada Família, patrona de
les Germanes Terciàries Caputxines
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Capítol VII
Providència de déu amb la magdalena
81. No puc explicar de cap manera el que el meu
esperit va patir en aquella època, perquè, a més
de la confusió que jo sentia per veure’m tan jove
al capdavant d’una comunitat tan nombrosa i tan
respectable (perquè érem més de huitanta, i molts
d’ells venerables ancians), augmentava la meua
angoixa l’epidèmia de còlera amb els seus grans
estralls; tot això, de tal manera va influir en el meu
ànim, que per la gran excitació nerviosa vaig perdre
totalment la gana de menjar i tot quant veia i sentia
em trastornava, de tal manera que sovint quasi em
desmaiava. En aquest estat, es va presentar un
dia el cap de la Guàrdia Civil a comunicar-me que
posarien cordó als pobles de Massamagrell, Museros
i la Pobla de Farnals i que no podríem eixir-ne. Molt
impressionat per la notícia, li vaig dir: “¿Però no
saben vostès que nosaltres vivim de l’almoina i que
en aquesta casa som actualment més de huitanta de
comunitat?” Ell em va contestar: “¡Jo què vol vostè
que li diga, pare! Nosaltres no fem més que complir
les ordres que ens donen”. Oïda la qual cosa, vaig
alçar els ulls al cel i vaig dir: “¡Déu proveirà!” I així
va ser perquè, com una reguera de pólvora, es va
escampar la notícia pels pobles de la comarca que
els religiosos de La Magdalena patien fam i de totes
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parts afluïa gent carregada de pa i d’altres aliments,
malgrat els grans esforços que havien de patir els
pobres per esquivar la vigilància de la Guàrdia Civil.
82. I va ser tanta l’abundància de comestibles
amb què ens va regalar la Divina Providència en
aquelles circumstàncies, que va haver-hi dia en què
les taules del refectori estaven plenes de pa; per la
qual cosa vaig haver de dir al porter que, agraint als
fidels les seues almoines, els diguera que no podíem
rebre més pa, perquè en teníem tanta abundància
que no era possible consumir-lo ni encara donarlo als pobres, perquè no els deixaven arribar al
convent. Va començar el porter a complir les meues
ordres, però en va dir: “Pare, impossible deixar de
rebre les almoines, perquè la gent s’afligeix i plora,
exposant els molts treballs que els ha costat poder
esquivar la vigilància de la Guàrdia Civil. En vista
d’allò, vaig disposar que les rebera i que fóra tallantlo per a sopa de pa i torrant-lo al foc; així es va fer,
i es van omplir uns quants sacs de pa, amb la qual
cosa vam tindre després, per a molt de temps, per
al menjar de la comunitat i per a l’olla dels pobres.
Mai vaig veure el convent tan ben proveït de tot,
com en aquella època, quan tan gran era la carestia.
¡Miracle de la Divina Providència que haguera
de consignar-se en les cròniques del convent de La
Magdalena per a glòria del Senyor!
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Capítol VIII
Els religiosos terciaris caputxins
83. En tan aflictiva situació, i considerant jo que
tant havia d’agradar al Senyor el progrés sempre
creixent de la Tercera Orde, augmentada feia poc
amb la fundació de la Congregació de Religioses Terciàries, vaig oferir al Senyor, per a aplacar la seua
justícia i que cessara l’epidèmia del còlera, redoblar
els meus esforços i treballs per dilatar més i més la
Venerable Orde Tercera de Penitència; i al moment
va passar per la meua ment, i se’m va fixar la idea (no
sé si per inspiració divina) de completar l’obra amb
la fundació d’una Congregació de Religiosos Terciaris
que es dedicaren en els penals a l’atenció i moralització dels presos. Vaig considerar açò com a voluntat de
Déu i, per descomptat, vaig començar a ocupar-me en
redactar unes constitucions que respongueren a tal
objectiu. Però un assumpte de tanta transcendència
no va poder realitzar-se fins a 1889, com després diré.
Capítol IX
El còlera de 1885 i les terciàries caputxines
84. En aquesta epidèmia de còlera van prestar ja
les meues Religioses Terciàries molts bons servicis

77
als malalts de còlera, a Benaguasil; i l’Ajuntament
de Massamagrell em va demanar també, amb gran
interès, que els enviara religioses que atengueren
els malalts de la pesta perquè fins als mateixos
familiars els abandonaven per por al contagi. Per
ser aquest un acte heroic em vaig limitar a exposar
a les religioses la petició de l’Ajuntament i dir-los
que si alguna se sentia amb ànims per a exercir
aquest acte de caritat m’ho diguera per carta; i, com
totes elles estaven animades per tan bon esperit, no
va haver-ne cap que no s’oferira al sacrifici. Se’n van
designar quatre que vingueren a Massamagrell amb
el fi indicat; i van ser: la mare Ángela de Pego, com
a superiora; sor Francisca de las Llagas d’Alcalá,
sor Serafina de Benaguasil i sor Clara del Grau de
València.
85. D’aquesta última em va dir el seu confessor,
capellà aleshores del Grau i religiós franciscà
després, anomenat P. Francisco Payá, que era
l’ànima més extraordinària que ell havia dirigit.
En l’anada de Benaguasil a Massamagrell, va voler
passar pel Grau per a veure el seu confessor i en
presentar-se-li en el confessionari, li va dir: “Pare,
vinc a confessar-me amb vostè per última vegada,
perquè vaig a Massamagrell a assistir als colèrics i
allí moriré”. Així va succeir, perquè al poc d’arribar
les religioses, totes quatre van ser atacades del
còlera i van morir les tres més joves, de manera que
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només va quedar la superiora, encara que era la de
més edat.
Capítol X
Fundació de l’asil de massamagrell
86. Va voler el Senyor que jo passara per aquesta
nova tribulació per a que beguera, fins el solatge,
el calze de l’amargura. ¡Siga beneït per tot! Però,
sens dubte, en els seus alts designis eren aquestes
víctimes les pedres precioses i fermes sobre les quals
volia alçar després l’obra de l’Asil de Massamagrell.
Perquè, en efecte, passada l’epidèmia, es va veure
que quedaven molts xiquets sense empara per
haver-hi mort els seus pares, i, mogut jo a compassió,
vaig pensar com podríem arreplegar-los; amb aquest
motiu, vaig preguntar a la mare Ángela, que encara
es trobava la pobra molt dèbil, si es veia amb ànims
per a cuidar aquells xiquets si els arreplegàvem en
una casa; i, plena de zel i moguda de caritat es va
oferir a això molt gustosa.
Vaig consultar l’assumpte a les Juntes de la
Tercera Orde, que ho van aprovar molt gustoses; i
sense pèrdua de temps llogàrem a Massamagrell la
casa anomenada del Castillo per a convertir-la en
asil on arreplegar els xiquets orfes. Després vam
eixir per la població a arreplegar alguns mobles
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que ens van oferir, i amb diverses almoines que em
van donar compràrem algunes màrfegues, llençols,
mantes i altres utensilis; i, sense comptar amb més
recursos, però confiats en la Divina Providència, que
manté fins i tot les aus del cel, obrírem l’Asil el dia 9
del mes d’agost de l’any 1885.
87. Però com el treball de la pobra mare Ángela
era insuportable, perquè ni tan sols de nit podia
descansar atenent els xiquets asilats, i, com no hi
havia personal suficient de professes a Montiel per
a atendre les dos cases, vaig consultar l’assumpte, i,
competentment autoritzat, vaig concedir la professió
a les novícies sor Patrocinio de Benissa, sor María
Luisa de València i sor Margarita de Massamagrell,
que portaven tres mesos de noviciat, amb el reforç
de les quals va poder ja quedar atès l’Asil.
88. Encara que sense tindre una vida pròspera,
l’asil se sostenia amb les almoines dels fidels, i amb
el temps encara es van atrevir les religioses a tractar
de l’adquisició de la casa que tenien en arrendament,
la qual va vindre a ser de la seua propietat, encara
que per pagar-la van haver de fer, les pobres,
sacrificis inenarrables. Aquesta casa, coneguda fins
aquell moment com “del Castillo”, més una caseta
contigua, que els va concedir el llavors vicari de
Massamagrell, el senyor José Moliner, quan va
entrar Religiós Terciari en la Congregació, que vaig
fundar jo més tard, amb el nom de pare Francisco de
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Sueras, i algunes terres limítrofes, que li va comprar
son pare a sor Margarita de Massamagrell, van ser
la base i solar de l’edificació existent i del seu hort.
¡Beneit siga el Senyor i la seua Divina Providència!
Capítol XI
Pelegrinatge al puig i adquisició de la montanyeta
89. L’any 1886 em va donar el Senyor dos grans
motius de consol i satisfacció.
Va ser el primer, el 13 d’octubre, en ocasió d’haver
pogut portar als peus de la Santíssima Mare de Déu
del Puig un segon pelegrinatge que, ni en solemnitat,
ni en nombre de pelegrins, va ser menor al que
celebràrem el 22 de maig de l’any 1884. I el segon
motiu, de gran satisfacció per a mi, va ser l’adquisició
del terreny contigu al convent, que anomenem La
Montanyeta; es va aconseguir de la manera següent:
Va vindre un dia a visitar el convent i als seus
germans d’exclaustració el pare Vicente d’Elx, en
el segle Vicente Gironès, un dels pares exclaustrats
que no es va atrevir a tornar al convent i vestir el
sant hàbit; i, mentre donava jo amb ell un passeig
per La Montanyeta, anava recordant amb sentiment
i explicant-me el que hi havia allí antigament i com
era de deliciós aquell lloc. Jo vaig aprofitar l’ocasió
i li vaig dir: “Pare, si poguérem adquirir-la, el meu
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desig seria tornar-la al seu primitiu estat”. I em
contestà: “Veja si volen vendre-la, i jo li la compre”.
Estava casualment per allí treballant l’amo, el
senyor José García, i el vaig cridar perquè tractara
amb el pare; i afortunadament va quedar concertada
la venda, l’escriptura de la qual es va fer el dia 28
de desembre de l’any 1886, posant-se llavors a nom
de cinc seglars, grans benefactors del convent i,
consegüentment de tota confiança.
90. Satisfet jo per aquesta adquisició vaig
començar, per descomptat ajudat per fra Roque de la
Nava, el traçat dels caminals que hi ha actualment,
la plantada de pins i xiprers i la restauració de
l’antiga capella de Santa María Magdalena, amb una
nova i molt bella imatge de la Santa. Més tard, i a
càrrec de diversos devots, i d’algunes congregacions
de la Tercera Orde, vaig poder construir el calvari i
fer un pou en la part més alta, amb una gran bassa
per al reg de les plantes. ¡Gloria siga donada per tot
al Senyor, dador de tot bé!
Capítol XII
De com el senyor vetlava pel convent de la
magdalena

91. Continuant ara amb la narració de les
bondats i providència especial del Senyor amb el
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nostre convent de La Magdalena, referiré per a
glòria seua, els fets següents.
Va succeir un dia que, prop ja de l’hora de menjar,
em va dir el cuiner que no tenia oli per al que havia
de fregir per al principi. Jo el vaig reconvenir, per
no haver-se fet càrrec i haver-me avisat abans, i li
vaig dir: “Envie ràpidament algú amb un setrill a
Massamagrell a casa d’un benefactor i que li demane
que ens remeie aquesta sobtada necessitat donant-li
un poc d’oli”. Quan el cuiner es disposava a executar
allò que s’havia manat, van cridar a la porta i
després vingué el porter dient-me: “Pare, ha arribat
un home que porta dos pells d’oli d’almoina”. Jo, com
aquesta era tan oportuna, vaig voler saber qui era el
benefactor que ho enviava per a donar-li les gràcies
i vaig encarregar al porter que li preguntara; però
li va contestar l’home que tenia ordre de no dir qui
l’enviava.
92. L’altre fet, també notable, va ser que, trobantnos un dia sense pa a causa d’un llarg temporal
d’aigua que impedia al germà almoiner eixir a
recollir l’almoina als pobles, a un benefactor del
convent, veí de la Partida de la Punta de Russafa,
que tenia comerç de farines i al costat de sa casa un
forn de la seua propietat, estant molt enjorn llegint
el periòdic se li va fixar la idea amb gran insistència
que els caputxins de La Magdalena devien estar
faltats de pa; i immediatament va prendre un sac
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de farina i va manar a la fornera que ho pastara i
coguera de seguida; va prendre el seu carret i, sense
reparar en com estaven d’intransitables els camins,
se’n vingué al convent, i va arribar a l’hora precisa
que havia d’entrar la comunitat en el refectori. Per
tan oportuna almoina vam beneir el Senyor, que tan
sol·lícit es mostrava per al nostre bé, i vam donar les
més rendides gràcies al nostre benefactor.
A més d’aquests fets, molts altres de pareguts
podria citar per a glòria de Déu. ¡A qui beneesquen
totes les seues criatures!
Capítol XIII
Restauració del convent caputxí de l’olleria
93. A les darreries de 1886, els veïns del
poble de l’Olleria (València) van sol·licitar amb
grandíssim interès la restauració de l’antic convent
de caputxins d’aquesta població; però el Provincial,
Rvdm. Pare Joaquín de Llevaneras, com pensava
que per la pobresa del lloc no podrien mantindre’s
bé els religiosos, es mostrava reticent a accedir a la
petició. Llavors aquells veïns em van posar a mi de
mitjancer i, fent-li jo veure al pare la conveniència
de la fundació, la va autoritzar, però a condició, em
va dir, que havia jo d’encarregar-me de portar-la a
cap.

84
Vaig anar, doncs, a l’Olleria la vespra de Tots
Sants del mateix any per a entendre’m amb les
autoritats i que em feren l’escriptura de cessió del
convent, acte que es va realitzar el dia 7 del mateix
mes de novembre de l’any 1886.
94. Amos ja del convent començàrem ràpidament
les obres de reparació, en les quals molt em va
ajudar el poble, i van durar més de tres mesos,
estant jo tot el temps al capdavant de les obres. Vull
consignar, per a honor del poble, que mentre van
durar les obres no van consentir que nosaltres férem
menjar; i cada dia s’encarregava una casa d’enviarnos-la al convent. Quan va estar en condicions el
convent, es va instal·lar canònicament la comunitat;
i per a la presa de possessió van vindre, el dia 7, el
Rvdm. P. Provincial, amb els pares Pedro d’Usún i
León d’Ubago i el germà fra Roque de la Nava del
Rei, els quals quedaven amb mi al capdavant de les
obres. L’entusiasme del poble en aquest dia va ser
grandíssim.
95. L’any de 1888, el 28 d’agost, va ser traslladat
el cos de la beata Inés de Benigànim de la sepultura
on jeia (en la seua mateixa cel·la), des de l’últim
reconeixement que es va fer de les seues despulles, a
l’altar on havia de rebre d’ara endavant la veneració
dels fidels; i a mi en va tocar el goig de ser un dels
sacerdots que la portàrem a muscles fins a l’altar.
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Capítol XIV
Dura prova per a les terciàries caputxines
96. L’obra de la fundació de les meues Religioses
Terciàries anava vent en popa, sense la menor
contrarietat ni oposició; però no podien ni havien de
faltar-los aquestes, per ser elles les que caracteritzen
les obres de Déu. I, efectivament, van anar sobrevenint,
i no poques, tant a les religioses com a mi.
D’una banda, les religioses que ocupaven el
convent de Montiel, abans de la fundació canònica
de la Congregació, acostumades com estaven a la
vida quasi eremítica i de claustre (l’esperit de la qual
els inculcaven els sacerdots que les havien dirigit
abans) trobaven obstacle per al seu tenor de vida en
l’expansió de la Congregació que desitjaven limitar
al convent de Montiel, així que la nova fundació de
l’Asil de Massamagrell ja la van rebre a desgrat.
D’altra banda, l’enemic infernal, que devia
preveure el bé que farien les religioses, es valia de
seglars i inclús de sacerdots per aconsellar a les
religioses que abandonaren una Congregació que,
segons ells, no tenia base i aprovació, i que no podia
fer una altra cosa que dissoldre’s, perquè el seu
fundador era un desequilibrat.
I a tot això s’afegia la gran penúria que en els
seus principis patien les religioses, fundades en tanta
pobresa. Motius tots ells més que suficients per a
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haver destruït la Congregació si aquesta haguera
sigut tan sols obra humana. Però no van fer cap
mossa en les religioses els ardits del diable i van
quedar desbaratats els seus plans; d’aquesta manera
tots es van poder convèncer que era obra de Déu la
fundació de les Religioses Terciàries Caputxines.
97. A aquestes proves i tribulacions en va
seguir per a mi una altra no menor. El Rvdm.
Pare Provincial Joaquín de Llevaneras, jutjant,
sens dubte, ser millor per a les religioses el que
ell mateix les dirigira, sense dir-me res (potser per
temor a disgustar-me), va haver de donar-los alguna
disposició o avís perquè s’entengueren només amb
ell; i va succeir que, quan vaig anar jo un dia a
Montiel per donar alguna ordre a les religioses, es
van mostrar les superiores no sols reticents, sinó
fins i tot desobedients, sense dir-me la causa. Vaig
pensar jo llavors que poguera ser açò a causa de
l’oposició que les religioses antigues (que eren les
que governaven) tenien per tot el que no es referix
al convent de Montiel i, en vista d’un fet tan greu (al
meu entendre) vaig participar al prelat, Cardenal
Monescillo, del que ocorria, i aquest em va donar
l’ordre severíssima de llevar l’hàbit a qui es resistira
a obeir. Vaig témer executar tan radical mesura,
que poguera haver portat funestes conseqüències; i,
jutjant més encertadament, vaig pensar que l’actitud
de les religioses poguera obeir potser a disposicions
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del Provincial, vaig creure més prudent retraure’m
d’ara en avant de la seua direcció; disposició que
vaig poder comprendre que va ser molt encertada,
perquè el Pare Provincial va continuar regint la
Congregació molt a satisfacció seua segons pareix.
I no hi ha dubte que el Pare Provincial va haver
d’entendre’s en palau, perquè la jurisdicció sobre
les religioses, que fins llavors m’havien confiat a
mi, es conferia al Superior Provincial, ja que d’una
altra manera aquest no s’haguera immiscuit en la
seua direcció. Açò m’ho va confirmar la missió que,
estant jo en el convent d’Oriola, l’any 1890, em va
encomanar el Pare Fermín de Velilla, en aquell
moment Provincial, perquè en el seu nom, com a
Visitador delegat de l’arquebisbe, visitara jo les
religioses, proveïra a les seues necessitats i fera els
nomenaments que jutjara oportuns.
No per açò decaigué gens ni miqueta el meu
interès per la Congregació que va voler el Senyor
fundar a través del meu ministeri, i vaig continuar
prestant a les religioses tot el meu suport i donantlos consell en tot allò que demanaven.
Capítol XV
Fundació dels terciaris caputxins
98. L’obra de la fundació d’una Congregació
de Religiosos Terciaris que es dedicaren a la
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moralització dels penats no l’havia jo oblidada; ben
al contrari, la tenia molt en la meua ment i en el
meu cor com una obra que havia de respondre a
una promesa feta al Senyor en l’epidèmia colèrica,
com en el seu lloc deixe dit. Però les meues moltes
atencions des d’aquella data i la importància de tan
gran obra, que requeria molta oració, premeditació
i consultes per a encertar, van ser motius perquè la
seua realització es dilatara.
99. Ara bé, en els anys 1887 i 88, ja un poc més
lliure d’atencions, vaig poder dedicar-me amb major
assiduïtat a escriure les constitucions per les quals
havia de regir-se la Congregació, i fer, a tal efecte, les
consultes necessàries, servint-me d’assessor en tot
el Rvdm. Pare Calasanz de Llevaneras, el qual em
va encoratjar molt per a dur a terme tan gran obra.
En tot allò que li vaig consultar va estar el Rvdm.
Pare molt conforme amb el que jo disposava, excepte
menys en la forma de l’hàbit que desitjava posarlos, perquè era el meu pensament, atès que dedicava
la Congregació a la Nostra Mare dels Dolors, que
l’escapulari i caputxa foren negres, i l’hàbit, la
túnica i corda els propis de la nostra Tercera Orde, i
de color terrós aquella, com l’usa l’Orde. En açò, com
dic, no va estar conforme el Rvdm. Pare Calasanz i
em va aconsellar que l’hàbit fóra complet, referent a
la tela i color, de la nostra Orde, i que per a satisfacció
de la meua devoció i desig seria suficient que els
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col·locara en l’escapulari i davant del pit un escut
dels Dolors de la Nostra Mare. Vaig considerar açò
com a voluntat del Senyor, i així ho vaig disposar en
les constitucions. I si bé vaig creure en principi que
el parèixer del pare obeiria tan sols al desig natural
de procurar a la nostra Orde l’honor, si és que
d’aquesta obra cap en resultara; però, ben pensat,
vaig comprendre després que la raó en què va
poder recolzar-se seria per evitar que amb el temps
pogueren originar-se disgustos entre la nostra Orde
i la dels Pares Servites per assumptes de jurisdicció
sobre la Congregació.
100. Sense que jo donara publicitat a la meua
idea i projecte, ben prompte es va escampar la
notícia i van començar a presentar-se’m joves
sol·licitant ser admesos i formar part de la nova
Congregació, atrets sens dubte, pel desig d’ocuparse en la instrucció i moralització dels penats, idea
que a tots va resultar molt atractiva.
Açò, i l’aprovació i l’ànim que em donaven totes
les persones d’autoritat i prestigi als quals exposava
el meu pensament, van ser per a mi motius de major
estímul, perquè em pareixia veure en això un clar
indici de la voluntat de Déu.
Cada vegada que des del nostre convent anava jo
a València, venien a buscar-me a la nostra residència
els joves aspirants, àvids de notícies referents a la
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fundació i desitjosos de treballar en els assumptes
que pogueren activar la seua realització.
Entre els qui sol·licitaven l’ingrés en la nova
Congregació van haver-hi dos sacerdots, el senyor
José Moliner, vicari de Massamagrell, i el senyor
Faustino Roda, de Benaguasil.
Capítol XVI
Dificultats de la naixent congregació
101. Contentíssim estava jo amb aquesta adquisició, per considerar-la una bona base per a la
fundació; però el senyor Faustino degué pensar-ho
millor i, potser per a eludir el compromís, se’m va
presentar un dia i va començar a interrogar-me
sobre els mitjans amb què comptava jo per a la
manutenció dels religiosos. Li vaig contestar que
només comptava amb la Divina Providència, única
en què va confiar també el Seràfic Pare Sant Francesc
en fundar l’Orde. Oïda la qual cosa, va començar a
fer-me grans reconvencions, manifestant-me que era
una temeritat el que jo em proposava i que posava
en un gran compromís i en perill de fer caure en el
ridícul a aquells que ingressaren en la Congregació.
Raons que em van causar tan gran pertorbació que,
si no para de parlar-me, haguera caigut desmaiat
en terra. Vaig conèixer després, per la pertorbació
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que em va causar, que allò era un ardit del diable
perquè desistira en el meu intent. I vaig recordar
llavors que al Pare Sant Francesc també va tractar
de pertorbar-lo l’enemic amb la idea que si fundava
l’Orde en tanta pobresa, si bé al principi podien viure
els religiosos de l’almoina, en créixer no podrien
mantindre’s. En immutar-se el Sant Pare amb
aquesta consideració, el va tranquil·litzar el Senyor
dient-li; “Homenet, ¿creus tu que ets tan pare dels
teus fills que jo m’haja d’oblidar d’ells? Mira, si en
algun temps no haguera més que dos pans en el
món, un seria per als teus fills, i si no hi haguera
més que un, mig seria per a ells”.
El record d’aquest fet va acabar de tranquil·litzarme completament i de confirmar-me més en la idea
que era obra de Déu la fundació, i per la mateixa raó
vaig cobrar nous ànims per a portar-la a cap.
102. Un altre dels que pretenien formar part de
la Congregació era un jove de l’alta societat, i dels
que més figuraven entre la joventut de València en
aquell temps; era cònsol i li deien José Valenciano. Va
prendre amb gran interès i entusiasme la fundació;
i la població, en conèixer la seua afecció, s’inclinava
favorable, amb admiració i sorpresa, a la fundació, a
la qual van anomenar de Valenciano.
Sens dubte, va voler el Senyor per aquest mitjà
fer-la simpàtica i facilitar els mitjans necessaris
perquè poguera dur-se a terme aquesta obra. I, en
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efecte, van ser prou els donatius que es van fer per
a la compra del saial per als hàbits, altres teles,
mobiliari i la resta d’utensilis necessaris. ¡Però
admirem els designis de Déu! Aquest jove, a qui
jutjaven tots com l’ànima de la fundació, no tenia,
sens dubte, més missió de Déu que la de donar-li
espenta i renom, perquè quan va arribar el moment
d’instal·lar-se no es va trobar ell amb forces i es va
retirar, com veurem en un altre lloc.
Capítol XVII
Autoritzacions i aprovacions de la congregació
103. La qüestió del local on poguera establir-se
la comunitat també ens ho va resoldre la Divina
Providència, inclinant favorablement vers la meua
petició a l’ama de la Cartoixa del Puig, que ens la
va cedir gratuïtament pel temps que volguérem
habitar-la, amb l’única condició de quedar a favor
seu les millores que férem en l’edifici.
104. Acabades d’escriure les constitucions i tot
ja disposat perquè poguera fer-se la inauguració de
la Congregació el dia de la Nostra Mare dels Dolors
(si es rebien a temps les autoritzacions necessàries),
vaig acudir per ofici, en data 11 de gener de 1889,
al Rvdm. Pare General de la nostra Orde, Bernardo
d’Andermatt, perquè es dignara beneir aquesta
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obra i rebre en l’Orde a qui, en qualsevol temps,
ingressara en la Congregació, i ens autoritzara per
a investir-los el sant hàbit. A aquesta sol·licitud
va contestar el 31 d’aquell mes, va beneir la nova
Congregació en nom del Pare Sant Francesc, i a més
va concedir l’autorització demandada.
105. El dia 2 de febrer d’aquest mateix any,
festivitat de la Purificació de la Mare de Déu, vaig
celebrar la santa missa en l’altar que llavors tenia
dedicat en la nostra església la imatge del Santíssim
Crist, que hui es venera en la sagristia, i en les mans
de la Santíssima Mare de Déu dels Dolors, que hi
havia al peu de la creu, vaig posar les Constitucions,
les quals va tindre durant la missa, en què vaig
demanar a la Senyora que beneïra i rebera sota la
seua protecció i empara la fundació que anava a ferse en el seu honor.
106. Feta aquesta dedicació i consagració, a
l’endemà em vaig presentar al Sr. Arquebisbe,
Cardenal Monescillo, qui ja estava assabentat
de l’assumpte, per entregar-li a l’aprovació les
constitucions. Les quals, examinades detingudament
pel fiscal de l’arquebisbat i d’acord amb ell, les
va aprovar la seua Excel·lència Rvdma. El Sr.
Arquebisbe, en data 8 d’abril de l’any 1889, i el dia
10 en va lliurar certificació el molt il·lustre senyor
governador eclesiàstic.
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107. També en data 5 de febrer va aprovar i va
aplaudir la fundació el Sr. Bisbe de Sogorb, el senyor
Francisco d’Aguilar, a qui per atenció i afecte vaig
manifestar el meu projecte; com així mateix ho vaig
fer amb altres autoritats civils i judicials, per tal de
procedir d’acord amb tots en obra tan important.
Tots ells van aplaudir en gran mesura el pensament
i inclús van prometre apadrinar els nous religiosos
en la presa de l’hàbit.
Capítol VIII
Defecció de josé valenciano
108. Deu dies abans de la festivitat de la Nostra
Mare dels Dolors, que aquell any va ser el 12 d’abril
de 1889, coincidint amb la data de la meua presa
d’hàbit en l’Orde Caputxina, es van retirar al nostre
convent de La Magdalena els joves aspirants a
fer exercicis, per tal d’estar preparats per a l’acte
de presa d’hàbits i procedir a la inauguració de la
Congregació que, segons el nostre desig, havia de
tindre lloc el Divendres de Dolors.
109. Es trobaven tots reunits, presidits pel
prevere en José Moliner; però fins al tercer dia dels
exercicis, per la vesprada, no es va presentar José
Valenciano, cosa que ja va cridar l’atenció de tots,
però ell va disculpar la seua tardança. Va assistir
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eixe dia, amb gran satisfacció dels joves, a l’últim
acte de la vesprada; però a les deu de la nit, quan ja
tots es trobaven descansant, es va presentar en la
nostra cel·la tot espantat i em va dir que ell no podia
continuar, que se n’anava; que li pareixia veure sa
mare morta pel disgust i que la pena no el deixava
viure. Li vaig fer mil reflexions, fent-li veure que
poguera ser allò una temptació del diable; però tot
va ser inútil. Per fi vaig haver de dir-li que esperara
al matí del dia següent, perquè que en aquella hora
no hi havia mitjà possible per a traslladar-se a
València. Però em contestà que li obriren la porta,
que ell no necessitava carruatge, que se n’anava a
peu; i així ho va fer.
110. L’endemà, a primera hora, vaig comunicar
a en José Moliner el que ocorria per tal que
preparara els ànims dels joves, perquè temia que es
descoratjaren ja que tenien tots la seua esperança
posada en Valenciano. Però em vaig convèncer,
una vegada més, que era obra de Déu la Fundació,
perquè no va fer mossa en ells tan desagradable
notícia. Una altra ensenyança vaig traure jo d’aquest
succés i va ser que, com tot el món dipositava en el
jove Valenciano l’esperança del bon resultat de la
Fundació, el Senyor va voler, sens dubte, fer veure
que no era ella obra dels homes, sinó seua, i per això
va permetre que li faltara aquell suport en què tots
confiaven. ¡Siga per tot beneït el Senyor!
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Capítol XIX
Dies difícils a la cartoixa del puig
111. Per fi va arribar el tan desitjat dia de la
festivitat de la nostra Santíssima Mare dels Dolors,
en el qual havia d’inaugurar-se canònicament la
Congregació, i pel matí vam tindre missa amb
sermó, a la qual van assistir tots els postulants. Per
la vesprada, exposada la seua Divina Majestat, es va
cantar un solemne trisagi i sermó, reservant després
al Senyor, i vaig procedir a vestir el sant hàbit als nous
religiosos, que en van ser catorze. El primer a qui es
va vestir va ser al sacerdot senyor José Moliner, a qui
es va imposar per nom P. Francesc de Sueras, i va ser
apadrinat pel molt il·lustre Sr. Canonge, el senyor
Lluís Badal, en representació del Sr. Arquebisbe. El
segon el va apadrinar l’Excm. Sr. Capità General,
el senyor Marcelo d’Azcárraga. El tercer, l’Excm. Sr.
Governador Civil; i seguiren després apadrinant per
ordre els altres, els excel·lentíssims senyors alcalde
de València, President de l’Audiència i altres molt
distingits senyors i autoritats locals dels pobles
de la comarca. Tan grata i imponent cerimònia va
acabar amb el cant d’un solemne Tedèum en acció de
gràcies al Senyor per tan singular benefici. Després,
vam donar gràcies també a les dignes autoritats i
distingits senyors que ens van honrar amb la seua
assistència i ens van afavorir amb el seu suport;
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quedava d’aquesta manera ja canònicament fundada
la Congregació de Religiosos Terciaris Caputxins de
la Mare de Déu dels Dolors. ¡Laus Deo, Mariae et
Francisco!
112. La nova comunitat va romandre en el nostre
convent de La Magdalena fins al Diumenge de Rams
per la vesprada, i eixe dia, en solemne processó, en
la qual van prendre part diverses congregacions
de terciaris dels pobles comarcans amb els seus
estendards, i les dues comunitats amb palmes, es
va traslladar al convent de la cartoixa d’Ara Christi
del Puig, portant en andes la imatge de la Mare de
Déu dels Dolors. I en arribar, el molt il·lustre Sr.
Canonge en Lluís Badal els va donar des del púlpit
la benvinguda amb un fervorós sermó, amb la qual
cosa va quedar ja instal·lada la comunitat en sa casa.
113. Necessitaven els nous religiosos, com a
novicis que eren, qui els presidira i formara el seu
esperit, instruint-los en les pràctiques de la religió,
i com no podia jo estar de continu amb ells pel meu
càrrec de guardià de La Magdalena, vaig designar,
de moment, el pare Serafín de Benissa, i més tard el
P. Luis de Lleó, perquè feren de superiors d’ells i els
anassen alliçonant en la vida religiosa.
114. Molts eren qui en els seus principis
sol·licitaven ingressar en la Congregació, per la qual
cosa, van haver de fer-se en poc de temps diverses
preses d’hàbits. La primera que va tindre lloc en la
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cartoixa va ser el 19 de maig de l’any 1889. La segona
el 21 de juny, dia del meu sant, i la tercera el 22 de
setembre. però, si bé eren molts els qui ingressaven,
alguns, no obstant això, retrocedien també del camí
emprés, o bé se’ls acomiadava en comprendre que
no eren dels cridats per Déu, ja que se’ls feia pesada
l’austeritat de la vida religiosa i molt durs els
efectes de la santa pobresa, perquè que en els seus
començaments va haver de sostindre’s la Congregació
de l’almoina que demanaven els religiosos, mentre no
van poder guanyar-se el suport amb el seu treball.
Capítol XX
Tres importants successos de l’any 1889
115. Encara que interrompa aquesta narració
per tal de seguir l’ordre dels esdeveniments, diré que
per aquest temps el Rvdm. P. Joaquín de Llevaneras,
que com a Provincial regia la Congregació de
les Religioses Terciàries, com he deixat dit, va
determinar traslladar el noviciat de Montiel, d’on va
estar fins aquell moment, al poble de l’Olleria. Van
eixir les religioses cap aquest poble el 15 de juliol
de l’any 1889, anava com a superiora sor Mercedes
de Sobremazas i de vicària i mestra de novícies, sor
Margarita de Massamagrell, i altres dues professes
i les novícies que hi havia, que n’eren onze.

Venerable Lluís Amigó.
Oli de J. R. Torres Romà.
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A l’Olleria es van establir a casa d’una senyora
anomenada na Pepita Mateu, on van romandre el
temps que va estar el noviciat en aquell poble, que
va ser fins al mes de març de 1890, com després diré.
116. Per aquest temps també va visitar els
convents d’Espanya el Rvdm. P. General Bernardo
d’Andermatt, acompanyat del Reverendíssim P.
José Calasanz de Llevaneras. I, quan va vindre a La
Magdalena, va anar també a veure els Religiosos i
Religioses Terciaris en les seues respectives cases de
la Cartoixa i de l’Asil de Massamagrell. I amb aquest
motiu va voler el P. Provincial Joaquín de Llevaneras
que vera el P. General l’entusiasme i organització
de les congregacions de la Tercera Orde seglar; i em
va encarregar que les convocara per al diumenge
immediat (sent açò divendres). Malgrat el poc de
temps que hi havia per poder avisar-los, encara es
van reunir diverses congregacions i tal nombre de
Terciaris que pareixia un vertader pelegrinatge. I de
tal manera es va entusiasmar el Pare General que,
encara que en italià, va voler dirigir-los la paraula
en la part alta de La Montanyeta, i els encarregà que
conservaren la fe i l’entusiasme religiós, exhortació
que després va explicar en castellà el pare Calasanz
de Llevaneras.
117. El 18 de setembre de 1889 l’Emm. Sr.
Cardenal Antolín Monescillo, Arquebisbe de
València, va tindre la condescendència de nomenar-
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me Consultor per al concili que se celebraria en
aquesta ciutat.
I l’Excm. Sr. Bisbe de Sogorb, el senyor Francisco
d’Assís Aguilar, em va honrar amb el nomenament
d’Examinador Sinodal en data 29 d’octubre del
mateix any. Càrrecs immerescuts per la meua part,
els quals vaig acceptar per l’honor que amb això feia
a la meua Orde.
Capítol XXI
De la cartoixa del puig a mont-sió de torrent
118. Arribat el mes de setembre de 1889, va
voler el Senyor sotmetre els Religiosos Terciaris,
encara en els seus inicis, a una ruda prova, que va
ser la falta de salut, perquè les febres palúdiques,
endèmiques en aquella regió per la proximitat dels
arrossars, es van encruelir tant aquell any que
va arribar a ser una vertadera epidèmia. I de tal
manera atacà aquesta malaltia la comunitat, que
pocs se’n van lliurar; fet que va motivar que alguns
religiosos hagueren de deixar l’hàbit i que entrara
entre ells el desànim. Per açò es va plantejar buscar
un altre local més sa on poguera traslladar-se la
comunitat i poder alliberar-la d’aquell contagi.
119. Sabut açò pels veïns de Torrent (València),
moguts per l’afecte que professaven a qui va ser el
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seu vicari, el senyor José Méndez, que va ingressar
en la Congregació amb el nom de P. José María de
Sedaví, ens van oferir, per descomptat, l’església i
convent d’alcantarins del seu poble, posant a càrrec
dels religiosos l’hospital que hi havia en aquest edifici.
Evidentment acceptàrem tan generosa i providencial
oferta i el Sr. Alcalde, en Francisco Carratalá, com a
president del municipi i en representació del poble,
ens va fer escriptura de cessió del referit convent.
120. Obtingut i preparat el local necessari
per al trasllat de la comunitat, aquesta va eixir,
acompanyant-los jo, de la Cartoixa del Puig, per
possessionar-se del convent de Torrent, el dia 31
d’octubre de l’any 1889; i vam ser rebuts pel poble
amb grans demostracions d’alegria i d’afecte, del que
en tot temps ha donat inequívoques proves aquella
població, a qui estarem eternament agraïts.
Capítol XII
Divisió de la província caputxina del sagrat cor
121. Com, gràcies a Déu, la nostra Orde Caputxina
anava augmentant considerablement a Espanya i es
multiplicaven els seus convents, distribuïts en unes
quantes províncies, es feia molt difícil el seu govern
per a un sol Superior Provincial. De la qual cosa es va
convèncer el Rvdm. Pare General en la seua visita,
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i va sol·licitar de la Sagrada Congregació facultat
per a dividir la província d’Espanya, titulada del
Sagrat Cor, en altres tres províncies caputxines. I,
havent-se-li atorgat el 7 de desembre d’enguany,
1889, el 18 del mateix mes va donar el Rvdm. Pare
General el seu decret creant les províncies d’Aragó,
que comprenia les antigues províncies d’Aragó,
Catalunya i Navarra; la de Toledo, que comprenia
les de València i Andalusia; i la de Castella.
122. Per a Provincial de la nostra que era la de
Toledo, va nomenar el Pare General al P. Fermín
de Velilla, amb residència a Oriola, i a mi em va
nomenar Definidor Provincial, Lector de Teologia i
Vicari del convent d’Oriola.
Del càrrec de Lector, per al qual jo no em jutjava
apte, vaig suplicar i vaig obtindre, per mitjà del
P. Calasanz de Llevaneras, ser rellevat, després
d’exercir-lo algun temps, i se’m va encarregar de la
direcció de la Tercera Orde del convent.
Capítol XXIII
Trasllat del p. lluís a oriola
123. Tant per a les meues Religioses com
per als meus Religiosos Terciaris va ser, com és
natural, el meu trasllat una prova terrible a què
els va sotmetre la Divina Providència i que els
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va costar moltes llàgrimes. Perquè, els religiosos,
que encara eren novicis, quedaven sense qui els
dirigira immediatament, per la qual cosa vaig haver
d’encarregar i posar al capdavant de la comunitat al
P. José de Sedaví, que reunia millors condicions per
al cas. I les Religioses, encara que dirigides pel Pare
Provincial, com en tot i per a tot em demanaven
parer, com si fóra son pare, estaven inconsolables per
la dificultat que veien que tindrien d’ara endavant
per a consultar-me en els seus dubtes i necessitats.
124. Per la meua part, encara que amb el cor
lacerat per haver deixat tan sense suport aquestes
institucions que, al meu entendre, havien de donar
molta glòria a Déu, però considerant que, com a obra
seua, Ell les empararia i que tot resultaria en major
profit encara de les mateixes Congregacions, estava
no sols resignat, sinó encara content amb allò que
s’havia disposat pels meus superiors; de tal manera
que s’admiraven alguns dels pares ancians de La
Magdalena en veure’m somriure quan m’acomiadava
d’ells, mentre que ells es quedaven plorant per tant
com sentien la meua separació.
125. Una sola cosa em va poder intranquil·litzar
un poc, i va ser pensar si l’apartar-me de les
meues Congregacions poguera obeir a les queixes
que hagueren donat alguns religiosos, per jutjar
que poguera jo perjudicar la meua Orde privantla de vocacions i almoines, i per contra afavorir
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les Congregacions. Falta que (per la misericòrdia
de Déu) vaig estar sempre molt lluny de cometre,
perquè l’interès per aquelles en cap manera em
privava del major interès que havia de tindre per la
meua amada mare la Religió Caputxina.
I prova d’això van ser les millores que en tot
temps vaig dur a terme i també les obres que vaig
executar en els convents que vaig governar com a
guardià.
126. Per això estava tranquil i gustós i acceptava
la dura prova a què el Senyor em sotmetia amb
la separació tant dels meus fills els Religiosos i
Religioses Terciaris com del seu govern i direcció,
confiat que no els havia de faltar la seua protecció
com a obra seua que eren aquestes institucions.
Capítol XXIV
Ingerència jesuítica en la comunitat de torrent
127. I, en efecte, vaig poder apreciar clarament
com vigilava el Senyor pel seu sosteniment i
engrandiment, perquè en tan crítiques circumstàncies un pare d’una certa orde religiosa (la qual va
mostrar predilecció per la nostra Congregació i a la
qual tots vam tindre sempre molt d’afecte), creient
que la nostra Orde havia abandonat del tot aquesta
institució, i potser mogut pel zel, però pel zel indiscret,
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visitava ben sovint els nostres Religiosos Terciaris a
Torrent, els feia xarrades i els dirigia, i va arribar
a dir-los que ja veien com els caputxins els havien
abandonat, però que la seua Orde no els deixaria; que
canviaren l’hàbit per una sotana i esclavina, i ells els
donarien altres constitucions i tindrien vida, que amb
els caputxins no la tindrien mai.
128. Supose que tot açò era només projecte del
referit pare i que la seua Orde no va tindre ni molt
menys coneixement d’això. Però el Senyor va donar
a conèixer als religiosos que tot açò eren argúcies
del diable, encobertes amb aparences de zel, i van
contestar a aquest pare amb enteresa que ells
havien vestit l’hàbit del Seràfic Pare i que en la seua
Orde havien de professar.
129. Tot açò es va forjar sense que jo en tinguera
coneixement. I vaig vindre a saber-ho en un viatge
que vaig haver de fer a València, el qual vaig aprofitar
per visitar les meues Congregacions. Va succeir que
en una xarrada que vaig dirigir als religiosos em vaig
proposar desfer el mal efecte que els haguera causat
l’abandó en què se’ls havia deixat; sense dubte va
ser el Senyor qui va parlar per mi, manifestant la
gratitud que havien de tindre per sa mare l’Orde
Caputxina, de la qual havien rebut ser religiosos; tal
eficàcia van tindre les meues paraules que, alçantse el P. José de Sedaví, que presidia la comunitat, va
fer públic i solemne manifest d’adhesió i fidelitat a
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l’Orde. I després en privat, em va dir que havia sigut
providencial que jo els parlara d’aquella manera, i
em va manifestar allò que els havia ocorregut amb
el pare N. N., de que deixe feta menció (144).
¡Gràcies siguen donades al Senyor per les seues
bondats!
Capítol XXV
Ingerència caputxina en la congregació de
terciàries

130. Tampoc va ser menor la prova i tribulació
que hagueren de patir les meues Religioses
Terciàries. Perquè, com que amb la nova distribució
de províncies quedaven elles subjectes al Provincial
de Toledo, el Rvdm. P. Joaquín de Llevaneras, que
havia sigut traslladat a la d’Aragó, va tractar de
portar a efecte el seu projecte de traslladar al
nord el noviciat de religioses; i, a l’efecte, va cridar
a la mare sor Mercedes de Sobremazas, per tal
que anara a Lecároz, la cual va anar, sense donar
compte del seu viatge ni al Provincial ni a les
religioses. I com aquestes ja tenien algunes notícies
del projecte del pare, perquè amb aquesta intenció
havia admès, professat en poc de temps i nomenat
superiora l’esmentada sor Mercedes, veient que
tardava a tornar i res sabien d’ella, es van alarmar
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i van vindre dues religioses a Oriola a comunicar
el que ocorria al Pare Provincial, perquè disposara
el que creguera convenient al cas. I aquest, pensant
l’assumpte i, atenent les circumstàncies, em va
cridar i em va entregar un ofici, datat el 7 de març,
per el qual m’encarregava que visitara en nom
seu la Congregació i, fent-me càrrec de les seues
necessitats, prenguera els acords que creguera
convenients i fera els nomenaments que creguera
necessaris, segons el meu entendre. Autorització que
va ratificar el Sr. Arquebisbe a través del seu vicari
General, el 10 del mateix mes.
131. Sense pèrdua de temps, i en atenció a
l’estat crític de les circumstàncies, vaig reunir
el dia 11, a Montiel, les religioses professes en
Capítol General per nomenar Superiora General,
elecció que va recaure en la mare sor María Luisa
de València. I així mateix, per votació, va triar
el Capítol les Consiliàries; i després el Consell va
triar les superiores locals, perquè no vaig voler fer
per mi mateix aquests nomenaments, encara que
estava autoritzat a fer-ho. Després es va tractar i
es va acordar el trasllat del noviciat des de l’Olleria
a Massamagrell, la qual cosa es va realitzar
immediatament, en anar a portar les novícies la
Mare Mestra, Margarita de Massamagrell, que havia
vingut a Montiel per al Capítol. Amb açò va quedar
renovat el govern de la Congregació i desbaratats
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tots els plans, que hagueren estat causa de divisió i
de la seua ruïna.
Al cap d’algun temps es va presentar a l’Olleria la
referida sor Mercedes i, en veure el canvi i que ja no
podia portar a efecte els seus plans, va desaparèixer
ràpidament, sense que s’haja sabut ja res més d’ella.
Així va acabar el conflicte que l’enemic preparava,
sens dubte, per destruir la Congregació. ¡Siga Déu
beneït per tot!
Capítol XXVI
Santa rita, a madrid, primera casa de reforma
132. El 24 de juny de l’any 1890 em va concedir
el Senyor una gran satisfacció i alegria en poder
rebre la professió dels primers dènou religiosos,
que van emetre en les meues mans els seus vots, en
el convent de Torrent. Amb la qual cosa va quedar
ja consolidada i establida definitivament la nostra
Congregació de Religiosos Terciaris Caputxins. Laus
Deo, Mariae et Francisco!
En els dies següents vaig fer la visita canònica i
el nomenament de superiors, perquè, com fins a eixe
moment eren tots novicis els qui exercien els càrrecs,
ho feien tan sols interinament, a falta dels Pares
Caputxins que en un principi els dirigien. Amb tot
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açò va poder quedar ja tranquil el meu esperit i vaig
poder beneir per tot això al Senyor.
133. Recent fundada la Congregació, en
assabentar-se d’això el Sr. Bisbe de Madrid, Excm.
Sr. en Ciriaco Sancha i Hervás, ens va cridar per
tractar que s’encarregaren els nostres Terciaris de
la direcció de l’Escola de Reforma de Santa Rita,
fundació que portava ja entre mans algun temps el
senyor Francisco Lastres i que, per estar confiada
a seglars, no podia tindre vida. Vaig ser jo, doncs,
acompanyat d’un dels nostres religiosos, l’encarregat
de tractar amb aquest prelat i quedàrem d’acord
que, quan els nous religiosos hagueren emès els seus
vots anirien alguns d’ells, per descomptat, a fer-se
càrrec de la fundació.
En compliment de tot això es va encarregar
d’aquest delicat assumpte, tan important per a la
Congregació, el P. José de Sedaví i fra Francisco
Javier de València. Van eixir de Torrent per a Madrid
el dia 24 d’octubre de 1890 i van prendre possessió
de la casa de Santa Rita en els últims dies del mes.
No obstant això, la marxa d’aquesta casa va tardar
encara prou de temps a normalitzar-se, no podent
admetre presoners fins que no es va anar eliminant
l’element seglar que hi havia. Però després va ser,
i ha sigut sempre aquesta casa, la més important
fundació de la Congregació.
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Capítol XXVII
El senyor dissipa els dubtes del p. lluís
134. En el temps que vaig habitar com a Vicari
en el convent d’Oriola va permetre el Senyor que
l’enemic infernal m’afligira amb pensaments contra
la fe i dubtes sobre la meua ordenació, però el mateix
Senyor, en la seua bondat, em va tranquil·litzar,
de manera molt extraordinària, en el cas següent:
anava jo els diumenges i dies festius a confessar
i celebrar a una capella de l’horta, anomenada
Cabello, i el dia de la Immaculada Concepció de
1891, en acabar la missa de Comunió, em va dir el
sagristà que anara immediatament al confessionari,
perquè em cridaven amb urgència. Vaig eixir i, en
seure en el confessionari, es va acostar una xiqueta
com d’uns dotze o tretze anys i, tremolant de tal
manera que fins el confessionari movia, em va dir:
“Ai pare!, el cride per a dir-li que en alçar vostè a
Déu en la missa he vist en les seues mans un xiquet
tan bell com no n’he vist cap altre”. Ple jo d’estupor
i de sorpresa, vaig procurar exhortar-la que donara
gràcies a Déu per tan singular benefici i que li
corresponguera amant-lo amb tot el cor; i, no podent
dubtar de la veracitat del que afirmava aquell àngel,
em vaig persuadir que allò era un avís i gràcia per a
mi, amb la qual cosa vaig recobrar la tranquil·litat i
es va avivar més la meua fe.
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135. Un altre fet em va succeir per aquell temps,
que no m’he pogut mai explicar. Estava jo un dia
celebrant la missa conventual en el nostre convent
d’Oriola i a l’ofertori van caure, escampades sobre el
corporal i el cobrealtar una porció de gotes de líquid
clar i transparent; ple d’estupor i sorpresa vaig mirar
cap amunt i als costats sense que poguera albirar res;
vaig tindre també la curiositat de mullar el dit en una
d’aquelles gotes i emportar-m’ho als llavis, per veure
si percebia algun sabor, però res vaig poder rastrejar
de fet tan insòlit i extraordinari, que em va generar
mil conjectures i em va omplir de temoroses sospites.
136. Per aquest temps també em va succeir
que, sent cridat per auxiliar un moribund, quan
el crèiem tots mort i li havíem resat un respons,
estant jo exhortant i consolant la família, de
sobte va obrir els ulls i, amb veu clara i sonora, va
començar a parlar i fer una descripció bellíssima
del cel, on va dir que se n’anava. Després, dirigintse a mi, em va dir: “Vostè, Pare, també vindrà” i,
dirigint-se després a la família, els va exhortar
que practicaren les virtuts i feren penitència per
tal de merèixer anar al cel. Dita la qual cosa, va
tornar a tancar els ulls a aquest món per obrirlos a l’eternitat. Quedàrem tots, i jo en especial,
admirats de tal succés i de que un home ignorant
(perquè era un pobre teixidor) fera una tan bella
i eloqüent descripció de la glòria, la qual cosa ens
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assegurava de la seua salvació eterna i feia que
envejàrem tan santa mort.
Capítol XXVIII
Primera missa dels primers terciaris caputxins
137. També l’any de 1892, en el mes d’abril, em
va concedir el Senyor el consol de poder assistir a la
celebració de la primera missa de quatre dels meus
religiosos Terciaris, els primers que s’ordenaven
en la Congregació. Tots la van celebrar resada, i
alhora, en el convent de Torrent; però, malgrat ser
resades, van resultar solemníssimes, perquè cada
un va tindre dos presbíters assistents, revestits
amb capa pluvial i, a l’elevació, dos acòlits amb
encensers i uns altres dos amb canastrells de flors
donaven encens i tiraven flors al Senyor. ¡Siga Déu
beneït per tantes misericòrdies!
Capítol XXIX
Definidor provincial i guardià de l’olleria
138. A l’acabar el trienni 1889 a 1892, durant
el qual vaig exercir el càrrec de Vicari en el convent
d’Oriola, es va reunir el Capítol Provincial, en el

114
convent de La Magdalena, el 18 de desembre de
l’any 1892, i vaig tornar a ser reelegit Definidor
Provincial. Després, el Definitori, en la seua primera
reunió, el dia 29 del dit mes i any, em va nomenar
Guardià del convent de l’Olleria, al qual es va
determinar traslladar l’Escola Seràfica que estava
a Oriola, per motius de salut i per tal d’alleugerir
de personal aquest convent, que tenia, a més a més,
també el grup de coristes.
139. Vaig anar sense pèrdua de temps al meu
destí de l’Olleria a preparar la vinguda dels seràfics,
que hi van arribar el dia 5 del següent mes de gener
de 1893. I, com la província no va poder ajudar-me
a sufragar les grans despeses que va originar el
trasllat del seraficat, vaig haver d’implorar l’auxili
dels benefactors que em socorregueren amb les
seues almoines; i he de confessar, per a glòria de
Déu, que la seua Divina Providència de tal manera
va moure els cors, que res del que és necessari ens
va fer falta. ¡Siga Déu beneït per tot!
140. Aquesta Providència vaig seguir experimentant-la en els dos triennis que vaig estar de guardià a
l’Olleria, temps en que no tan sols vaig veure ateses
les necessitats de la comunitat, sinó que vaig poder
fer encara moltes obres i millores en el convent. Vaig
edificar el calvari que va del poble al convent, perquè
l’antic estava totalment destrossat. Vaig restaurar
unes quantes dependències del convent i la seua
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placeta. En l’església vaig tindre la satisfacció
d’introduir grans millores perquè es va pavimentar
i estucar tota ella i també es van col·locar els llenços
que hi ha en la volta de l’església. Es van adquirir
les imatges del Pare Sant Francesc, sufragat per la
Tercera Orde, i la del beato Juan de Ribera, fundador
del convent, al qual vam erigir també un altar. Es
construí també un nou tabernacle per a l’exposició
del Santíssim Sagrament, i ho va fer fra Juan de
Benissa; un bell púlpit, confessionaris i baranes,
obres totes de l’exemplar religiós fra Miguel de
Benissanó. També es va adquirir un tern blanc,
brodat a màquina en sedes, confeccionat en la fàbrica
dels senyors Llana, i moltes altres coses. Tot això
obra de la caritat dels fidels; però majoritàriament
degudes al zel i munificència de l’anciana senyora
Josefa Giménez Sien (q. s. g. h.), germana del difunt
senyor Mariano Giménez, capellà de l’Olleria, la
qual sempre em deia: “Pare, voldria ser molt rica tan
sols per donar-li a vostè molt, a fi que fera tot el que
el seu zel li dicta”. He cregut de justícia fer menció
de tan gran benefactora perquè tots l’encomanen
a Déu, encara que és d’esperar que el Senyor l’hi
haurà recompensat ja la seua gran caritat.
141. El 18 de desembre de 1895, com havia acabat
el trienni de càrrecs a la província, es va reunir el
Capítol Provincial en el Convent de La Magdalena, i
allí, novament, vaig ser reelegit Definidor Provincial.
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Després, el Definitori em va confirmar també en el
càrrec de Guardià de l’Olleria per un altre trienni.
142. Poc després, el 24 de desembre de 1895,
el Pare Provincial em va nomenar Visitador
Provincial de la Tercera Orde, a fi que atenguera
les congregacions establides en els territoris dels
convents de La Magdalena i de l’Olleria. Càrrec tan
d’acord amb les meues aficions, que el vaig rebre
amb satisfacció, perquè per experiència veia el gran
bé que la Tercera Orde reporta a les ànimes i als
pobles, per la qual cosa amb el màxim interès vaig
treballar en el seu exercici tot el trienni.
Capítol XXX
El p. lluís primer superior provincial
143. Va ser sempre aspiració, tant dels religiosos
andalusos com dels valencians, la restauració de
les antigues províncies caputxines d’Andalusia i de
València: cosa que no va poder fer-se quan el Rvdm.
Pare General va dividir territorialment l’Orde
en Espanya en tres províncies, perquè aquelles
encara no tenien suficient nombre de personal ni de
convents. I era molt convenient aquesta divisió per
a satisfacció i tranquil·litat dels religiosos, perquè
sempre els resultava molest a la majoria, haver de
residir en convents que no foren del seu territori, ja
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que, els costums i caràcters diferents de cada regió
són motiu de disgusts, habitualment, si no es té molt
d’esperit de mortificació.
144. Com que ja havia augmentat prou el nombre
de convents i de religiosos en ambdues regions, la
d’Andalusia i la de València, el Rvdm. Pare General,
atenent a les peticions dels religiosos, va obtindre de
la Sagrada Congregació de Bisbes i Regulars, el 30 de
setembre de 1898, autorització per a reconstruir les
antigues províncies d’Andalusia i de València; i, en
virtut d’això, es va crear el 16 de desembre del referit
any aquesta província de la Preciosíssima Sang de
Crist de València, i així mateix la d’Andalusia.
145. Per a aquesta, la nostra província de
València, i en la data indicada de 16 de desembre de
1898, va tindre a bé el Rvdm. Pare General nomenarme el seu primer Provincial, i com a Definidors als
molt reverends pares Fermín de Velilla, Melchor de
Benissa, Francisco d’Oriola i Fidel d’Alzira.
146. El correu que ens va portar aquesta notícia
al convent de l’Olleria va arribar ja de nit i, en
assabentar-se els religiosos, sense poder contindre
el seu entusiasme ni reparar en tan avançada hora,
van començar a voltejar les campanes; i per toc tan
inusitat es va escarotar tot el poble creient que els
religiosos demanaven auxili, i immediatament van
pujar diversos homes armats, els quals, en saber la
causa, van participar de l’alegria dels religiosos; i
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ells van ser prou perquè tot el poble s’assabentara
inmediatament de la novetat i participara de la
satisfacció de la comunitat, encara que van sentir
que per aquesta causa haguera de deixar-los.
Capítol XXXI
El p. lluís visita l’escola de reforma de santa rita
147. Els meus Religiosos i Religioses Terciaris
no van ser qui menys van participar de la satisfacció
i alegria pel meu nomenament de Provincial.
S’havien vist els pobres molt apartats de mi i privats
de la meua immediata direcció en diversos anys
(permetent així el Senyor provar la seua constància
i fer veure a tots que la fundació era obra seua); així
que, en considerar ells que podria, amb més llibertat
d’acció, atendre’ls, van tindre interès perquè visitara
l’Escola de Reforma de Santa Rita, a Madrid, i que
vera i apreciara els grans progressos que havia fet,
els quals li donaven ja pública notorietat i renom
per tot arreu.
148. Quan em va ser possible complaure’ls me’n
vaig anar a Madrid i la recepció que allí se’m va fer,
va ser entusiasta en excés. Encara que vaig arribar
al matí, no van voler que anara a Santa Rita fins a
la vesprada i em van retindre en la residència de
Madrid, on se’m van anar presentant comissions
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de les diverses seccions d’alumnes corrigendos,
acompanyats pels seus encarregats. A la vesprada,
a l’hora que tenien sens dubte convinguda, en un
magnífic carruatge em van conduir a Santa Rita;
en va sorprendre en gran manera veure, ja pròxims
a Carabanchel, una bella cavalcada formada pels
alumnes corrigendos, muntats en fogosos i ben
guarnits cavalls, i ells portant luxosos vestits a
l’antiga manera espanyola. Només va arribar
el carruatge, van anar ells desfilant davant,
en ordenada formació, fins que entraren en les
andanes de l’hort de Santa Rita; i quan vaig baixar
del cotxe vaig ser rebut pels religiosos i alumnes
corrigendos amb el major entusiasme, entre visques
i aplaudiments, i els xiquets tiraven flors al meu
pas quan em dirigia a la capella. Totes aquestes
demostracions de veneració i afecte em van provocar
una grandíssima confusió, tenint presents les
meues moltes misèries i infidelitats a Déu. Però com
considerava que aquells honors no anaven dirigits
a la meua persona, sinó a Déu (a qui, per a ells, jo
representava), els vaig rebre gustosament. Vaig
tindre també present en aquella ocasió que mon
Pare Sant Francesc (model d’humilitat), per més
que sempre defugia de tot aplaudiment del món, una
vegada va admetre amb mostres de complaença els
visques i palmes amb què el van rebre en una ciutat,
i al religiós que l`acompanyava, que estava admirat
del comportament de son pare en aquella ocasió, li
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va dir així: “Fill meu, encara no fan aquestes gents el
que devien, perquè aquests honors no és a Francisco
a qui els tributen, sinó a Déu”.
Aquestes idees i sentiments van ser les que
jo vaig exposar als meus religiosos i alumnes
corrigendos d’aquell moment en donar-los les gràcies
per les seues demostracions de veneració i afecte.
¡Beneexquen el Senyor les seues criatures totes!
Capítol XXXII
Missió caputxina de la guajira
149. Durant el meu provincialat vaig tindre
grans motius de consol, però tampoc em van faltar
problemes que els amargaren. La situació de la
nostra missió de la Guajira feia totalment necessari
el que se li fera una visita per a atendre les seues
necessitats. A tal efecte, i com no pareixia bé als
Definidors que jo deixara per tant de temps la
província, es va determinar que fóra com a Visitador
el molt Rvd. P. Melchor de Benissa, Definidor
Provincial, acompanyat del Rvd. P. Laureano de
Massamagrell, com a secretari, els quals van partir
per a la missió els primers dies de juny de 1899.
La visita va fer moltíssim bé a la missió, per les
encertades disposicions del Visitador, tant per al bon
ordre de les cases com per a unir parers i dirimir

121
qüestions entre els religiosos que, encara que
motivades pel zel, sempre són, no obstant això, de
mal efecte i de funestes conseqüències.
150. Tanmateix, es veia la necessitat d’enviar a
la missió un Custodi de gran prestigi a la província
perquè fóra de tots acatat i atès per la seua autoritat.
Aprofitant l’ocasió que el molt Rvd. P. Antonio de
València insistia en la seua renúncia de Custodi,
perquè l’impedia dedicar-se a les obres d’apostolat,
a les quals se sentia tan inclinat, es va determinar
acceptar-li la dimissió i nomenar-li un successor.
Ara bé, el Definitori no veia qui poguera reunir les
condicions per a aquest càrrec, per la meua part jo
tampoc m’atrevia a imposar aquesta càrrega a cap
dels Definidors, únics en qui reconeixia aptituds per
a això. Per a solucionar l’assumpte, em vaig oferir
jo al Definitori per anar com a Custodi a la missió,
renunciant per tant al càrrec de Provincial si ho
jutjaven convenient. En escoltar aquesta proposta el
molt Rvd. P. Francisco d’Oriola va dir: “Això de cap
manera, perquè V. R. fa més falta en la província
que en la missió; si els sembla jo tornaré a la
Guajira”. Acaptàrem tots agraïts la seua oferta i se’l
va nomenar Custodi de la missió de Guajira, el 23
d’abril de l’any 1900, i com a secretari seu es designà
al Rvd. Pare Atanasio de Manises.
151. Amb aquests nomenaments vaig haver
de fer un vertader sacrifici, potser tan gran com
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el d’ells mateixos, perquè els dos eren utilíssims a
la província per les seues belles qualitats i com a
exemples d’observança, per la qual cosa els mirava
jo amb predilecció i sentia per ells especial afecte.
Que hagués estat aquesta elecció molt agradable
al Senyor es va veure ben clar amb el temps, perquè,
en morir Monsenyor Celedón, Bisbe de Santa Marta,
va ser nomenat el P. Francisco per a succeir-lo en el
pontificat. I més tard també al P. Atanasio se’l va
nomenar vicari apostòlic de la missió de Guajira
¡Beneït siga el Senyor per tot!
Capítol XXXIII
Finalització del provincialat del p. lluís
152. Abans d’acabar el meu provincialat, i com
a record d’ell, vaig pensar fer una estadística de la
província des de la seua fundació pel Beat Joan de
Ribera, a l’octubre de l’any 1596, fins a l’exclaustració,
que va ser l’any 1835, fent constar en ella els convents
que llavors tenia la província, amb dades i dia de la
seua fundació, i tots els religiosos que van ingressar
des del principi. I també, des de la seua restauració, el
16 de desembre de 1898, fins a octubre de 1901.
Ímprobe era el treball que calia fer-hi, però
amb l’ajuda i la gràcia de Déu vaig poder veure-ho
acabat i vaig entregar un exemplar a cada religiós
en acabar el meu govern.

Montiel, casa fundacional
de les Germanes Terciàries Caputxines.
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153. Acabat el trienni vaig reunir el Capítol
Provincial en el convent de La Magdalena, el 10
de gener de 1902 i, van ser escollits el molt Rvd. P.
Provincial i els Definidors, jo vaig ser elegit també
Custodi General, quedant lliure de tot altre càrrec
pel temps que disposen les nostres Constitucions.
Per això, vaig donar gràcies a Déu, perquè ja
anhelava no haver d’atendre a una altra cosa que a
la meua ànima i a obeir.
Capítol XXXIV
Aprovació pontifícia dels instituts
154. En aquest mateix any de 1902 vaig
tindre la satisfacció, per a mi molt gran, de veure
aprovades per Sa Santedat Lleó XIII la Institució i
les Constitucions de les meues dues Congregacions
de Religioses i Religiosos Terciaris Caputxins. La de
les germanes el dia de l’Encarnació, 25 de març, i
la dels Religiosos el 19 de setembre del mateix any.
Capítol XXXV
Ingerència jesuítica en l’escola
de reforma de santa rita

155. A tanta satisfacció i goig com el Senyor
m’havia concedit, no podia menys de seguir-se
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alguna tribulació, segons l’ordinària providència del
Senyor. I, efectivament, així va succeir, perquè a les
darreries de l’any 1902, en uns exercicis que donava
als meus Terciaris en la casa de Santa Rita, a Madrid,
un religiós (de la mateixa orde, per cert, que l’altre
que a Torrent va proposar als meus religiosos la
transformació de la nostra Congregació) va intentar
també persuadir-los de la conveniència de canviar de
jurisdicció i reformar l’hàbit i les Constitucions per
a major progrés de la Congregació. Va voler també
el Senyor que en aquesta, com en l’anterior ocasió,
els meus religiosos no es deixaren seduir per les
raons que els exposava aquest pare, qui per més bon
fi i intenció que tinguera, no deixava de secundar,
sense adonar-se, els insidiosos plans de l’enemic per
a destruir la Congregació.
156. De tot això estava jo ignorant, perquè es
tramava a esquenes meues, i no ho vaig saber fins
que més tard m’ho va manifestar un dels religiosos
més amant de sa mare la Congregació i que amb més
valentia entre tots es va oposar i va fer front a tan
funest propòsit, que, certament, haguera provocat
la mort de la Congregació, perquè açò s’oposava als
designis de Déu. Açò em va donar a conèixer encara
més clarament que aquesta era obra de Déu, perquè
amb tanta sol·licitud la vigilava i alliberava de tots
els paranys que preparava l’enemic per a destruirla. ¡Beneït siga Ell per sempre!
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Capítol XXXVI
El p. lluís de pelegrinatge a roma
157. Inadvertidament se m’havia passat per alt
consignar en el seu lloc el següent: sent jo Provincial,
amb motiu d’un jubileu que va concedir el Papa Lleó
XIII pel compliment dels vint-i-cinc anys del seu
pontificat, vaig anar a Roma amb el Provincial de
Catalunya, P. Javier d’Arenys, en un pelegrinatge
que amb aquest motiu va organitzar la Tercera
Orde del Pare Sant Francesc. El Cardenal Vives, per
l’afecte que a aquest Provincial i a mi ens professava,
ens va distingir hostatjant-nos en les seues pròpies
habitacions, pel qual motiu vam ser preferits en tots
els actes del pelegrinatge i formàrem part també
del conjunt dels cent pelegrins que van triar entre
tots per a assistir a l’audiència pontifícia, perquè no
consentien els metges que el Papa rebera a tot el
pelegrinatge, tement que per la seua avançada edat
li poguera causar algun trasbals.
158. En l’audiència estava el Papa assegut en el
seu tron i als seus costats els cardenals Gotti i Vives.
Aquest últim anava presentant tots els pelegrins,
indicava a Sa Santedat qui i d’on era cada un; i,
després que vam haver besat tots la mà i l’anell del
Papa, es va dignar dirigir-nos la paraula, i escoltaren
dels seus llavis l’elogi més gran que poguera fer-se
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del Cardenal Vives, perquè va dir poc més o menys
aquestes paraules: “Que en tot temps havia enviat
el Senyor grans homes al món, segons la necessitat
de cada època; que al segle XIII va enviar a Sant
Francesc, de qui ell es gloriejava de ser fill també,
perquè havia rebut l’hàbit de la Tercera Orde i
professat a Assís, i que ara —va prosseguir dient—,
ens envia, en representació del Pare Sant Francesc,
al Cardenal Vives”. En sentir aquestes paraules, el
Cardenal es va ruboritzar molt, i dirigint-se al Papa,
va dir: “Santíssim Pare, jo no sóc més que un pobre
pecador”; a la qual cosa va contestar el Pontífex: “Sí,
cardenal, sí; però això també ho van dir els sants”.
159. Tan gran i autoritzat elogi em va confirmar
l’opinió que sempre vaig tindre del nostre amat
Cardenal Vives i, ple d’entusiasme, en arribar a
casa, vaig besar amb tota reverència el seu anell i,
amb el seu permís, li doní una forta abraçada.
¡Qui sap (vulga-ho Déu) que aquesta notícia
servesca algun dia en el procés que espere que
s’obriga per a tractar de la seua beatificació!
Capítol XXXVII
El p. lluís, molestat de temptacions de supèrbia
160. Acabat l’any en què, segons les Constitucions,
no havia d’exercir cap càrrec després del trienni de

128
Provincial, en la reunió que va celebrar el Definitori
el 14 de gener de 1903 vaig ser nomenat, i vaig
haver d’acceptar el càrrec, Vicari del convent de La
Magdalena, el qual vaig exercir fins a l’acabament
del trienni, el desembre de 1904.
161. En aquest temps en vaig veure molestat
de l’enemic amb temptacions de supèrbia, volia ferme veure que seria elevat i a la més alta dignitat;
pensaments que molt em mortificaven i rebutjava,
acusant-me d’ells com de pecats contra la humilitat.
I va succeir un dia, per a major mortificació meua,
que quan passava per un corredor venia en direcció
contrària un pare ancià, P. Antonio d’Oriola, i en
veure’m es va detindre, arrambant-se a la paret,
i vaig haver de dir-li: “Pare, sempre V. R. té ganes
de gastar bromes”; a la qual cosa em va contestar:
“No, Pare, no; és que jo veig en V. R. una cosa molt
gran”. Res més em va dir, però va ser suficient per
a augmentar la meua confusió i humiliació, perquè
coneixia bé, gràcies a Déu, les meues grans misèries
i insuficiència, que em feien incapaç i indigne de
qualsevol distinció i honor; així que vaig veure en tot
açò un ardit de l’enemic per a la meua pertorbació.
162. L’any 1904, el 5 de gener, va morir a
València l’anciana senyora Josefa Giménez Sien, a
qui dirigia jo des que vaig ser Guardià al convent
de l’Olleria i de la caritat i zel de la qual deixe feta
ja menció anteriorment. Aquesta senyora tenia
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tal interès a secundar i ajudar-me en els meus
projectes i empreses de zel per la glòria de Déu,
que nombroses vegades em va dir, encara estant
a l’Olleria: “Pare, jo, com no tinc ja a ningú en el
món, vull, el poc que posseesc, deixar-ho a vostè
per a les seues necessitats i obres de zel”. A ella
li vaig contestar en tantes ocasions como m’ho va
dir: “No faça vostè això, senyora, perquè jo res puc
posseir ni necessite res, gràcies a Déu. A açò em va
respondre: “Si ara vostè no necessita res, vindrà
temps que tindrà grans necessitats, i per a elles vull
jo que tinga vostè quelcom per a disposar”. Tot i les
meues negatives i sense que me n’adonara, va fer
aquesta senyora el seu testament, nomenant com
a marmessors al meu cunyat Salvador Escorihuela
Renau i a la meua germana Emilia Amigó Ferrer
i, encara que hi consignà que, no tenint hereus
forçosos, nomenava per hereva la seua ànima, va
dir als seus marmessors de paraula que la seua
voluntat era que, quan s’hagueren celebrat les
misses que volia per la seua ànima, la resta ho
guardaren perquè amb això pogueren atendre les
meues necessitats, “perquè vostè vorà (li va dir en
secret a la meua germana) que al pare el faran bisbe
i llavors necessitarà d’això”. Açò no m’ho va dir la
meua germana fins després de la meua consagració
episcopal, veient complit el pronòstic de la senyora
Josefa.
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Capítol XXXVIII
Terciàries caputxines a la missió de la guajira
163. En l’any 1904, pel desembre, va acabar el
trienni per al qual vaig ser nomenat Vicari de La
Magdalena, i el dia 15 d’aquest mes de desembre
es va reunir el Capítol Provincial per a l’elecció de
superiors majors. En la votació vaig eixir jo, una
altra vegada, escollit Definidor Provincial i, reunit
el nou Definitori en els dies següents, 16 i 17, vaig
ser nomenat Guardià del convent d’Oriola.
164. Els religiosos missioners de la Guajira
demanaven amb gran insistència que anassen les
nostres Religioses Terciàries Caputxines a la missió
a compartir amb ells els treballs més propis per a les
dones, com la instrucció i educació de les xiquetes,
encara més en la mesura que, proposant-se fundar
orfenats, eren necessàries perquè s’encarregaren de
les xiquetes, del menjar i de la neteja i confecció i
apedaçament de les robes.
165. Posats ja d’acord sobre açò els superiors
de l’Orde i les superiores de la Congregació de les
religioses, es va convindre enviar cinc religioses,
que van ser la mare Isabel de Benissa, com a
Comissària; la mare Visitación de Manises, sor
Clara de Beniarjó, sor Purificación de Navarrés i sor
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Elena de Barranquilla, les quals van eixir de la casa
mare cap a Amèrica el 5 de febrer de 1905.
He volgut consignar els noms d’aquestes
Religioses perquè van ser les primeres missioneres
que eixien de la Congregació.
Capítol XXXIX
El p. lluís proposat per a vicari de la missió
166. Feia temps també que es desitjava, i es
treballava amb els superiors, la consecució d’erigir
en Vicariat Apostòlic la missió de la Guajira, projecte
que era ben vist pel govern i per les autoritats
eclesiàstiques d’aquella República de Colòmbia, i
l’any 1905 es va aprovar amb satisfacció general de
tots.
167. Per a la designació de la persona a qui
s’haguera d’imposar aquest càrrec va demanar
el Rvdm. Pare General que els pares, tant de la
província com de la missió, li enviaren, en plica
tancada, una terna de qui, al seu parer, pogueren
ser escollits. En aquesta plica un dels proposats era
jo, juntament amb els pares Antonio de València i
Atanasio de Manises (segons es va fer públic), i
també sembla que hi havia prou interès què fóra jo el
designat. Els meus Religiosos i Religioses Terciaris,
que ja van sentir que fóra jo traslladat a Oriola per
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la dificultat que comportava acudir a mi en les seues
necessitats, en assabentar-se d’açò es van entristir
en gran manera, i sospite que van haver d’acudir al
Cardenal Vives i al Nunci Rinaldini, que els volia
molt, perquè impediren la meua elecció. Va recaure
aquesta designació, amb gran encert, en el pare
Atanasio que, com era més jove i estava aclimatat
ja a aquells països, era el més indicat per al càrrec.
El seu nomenament es va fer el 31 de juliol de l’any
1905 i, encara que en aquell moment sense caràcter
episcopal; però el 31 de desembre de 1906 ja va ser
preconitzat Bisbe titular de Citarizo.¡Gràcies siguen
donades per tot al Senyor!
168. Done ací per acabat tot allò referent al
segon període de la meua vida religiosa perquè els
esdeveniments que després van succeir van fer que
variara per complet.
Infinites gràcies siguen donades al Senyor per
les seues misericòrdies amb mi, perquè, no obstant
les meues infidelitats, pecats i ingratituds, em va
omplir sempre de benediccions i gràcies. ¡Lloen-lo
per això totes les seues criatures!
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PART IV
EL BISBE

Capítol I
Proposat per a administrador apostòlic de solsona
169. Continuava jo tranquil·lament exercint el
meu càrrec de Guardià del convent d’Oriola, quan
el dia 21 de març de 1907, vespra de la festivitat de
la Nostra Mare dels Dolors, en el correu de la nit
(estava la comunitat en temps d’esplai), vaig rebre
una carta certificada i lacrada amb el segell de la
Nunciatura; com no estava acostumat a rebre tals
cartes, em vaig témer algun assumpte desagradable.
La vaig obrir i quina no seria la meua sorpresa en
veure que el senyor Nunci em deia: “He proposat a
vostè a la Seua Santedat i al Rei, i ha sigut acceptat
per a l’Administració Apostòlica de Solsona, i serà
nomenat bisbe titular. Espere em conteste la seua
acceptació sense pèrdua de temps” ¡La impressió
que tal notícia va causar en el meu ànim va ser tan
gran que els pares van haver de reconèixer en el
meu semblant que quelcom extraordinari succeïa,
perquè així m’ho va dir el Pare Vicari, amb qui vaig
haver de desfogar el meu pit i demanar-li parèixer
quan va acabar el temps de descans, per por que
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m’ocorreguera alguna cosa, si bé li vaig encarregar
en gran manera que fora discret.
170. Al matí següent me’n vaig anar a la
parròquia de Santiago, on m’havia compromès
a cantar la missa en la festa de la Confraria dels
Dolors; i, acabada la missa, estant desdejunant a
casa del senyor capellà, va entrar tot torbat el germà
porter del convent i, tirant-se’m al coll plorant,
em va dir que anara ràpidament a casa, perquè
estaven esperant-me. Vaig pensar que el P. Vicari
no hauria pogut guardar el secret i s’hauria sabut
l’assumpte; però no va ser així, sinó que el senyor
Nunci, alhora que a mi, va escriure també al Rvdm.
Pare General dels Religiosos Terciaris, fra José M.
de Sedaví, comunicant-li la notícia, i encarregant-li
que vinguera immediatament a Oriola i m’obligara
a acceptar, perquè, cas contrari, el Sant Pare m’ho
manaria per obediència.
171. El Pare General, sense pèrdua de temps va
agafar el tren per arribar a la matinada a Oriola i,
dirigint-se al convent, li va cridar l’atenció veure-ho
tot tan tranquil i silenciós; va preguntar per mi i
li va dir al porter: “¿Com està açò tan mort en un
esdeveniment tan gran?” A la qual cosa va contestar
el porter: “Però pare, què és el que succeïx?” I, encara
més estranyat el pare, li va dir “Però que no saben
que a son Pare Guardià l’han nomenat bisbe?” En
sentir açò el germà, fora de ell i content com un boig,
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se’n va vindre corrents a buscar-me a la parròquia.
Quan vaig eixir de casa del senyor capellà ja vaig
sentir voltejar la campana del convent i, en arribar,
em vaig trobar tots els religiosos escarotats i no
sabien com demostrar-me la seua satisfacció i
alegria. No va ser tampoc menor l’alegria de la
població, sobretot del nostre barri de Caputxins, que
van posar de seguida domassos en els balcons i van
fer que es realitzara una cercavila de música i, a la
nit, em van donar una serenata.
172. Enmig de tant de goig i alegria dels
altres, era tal la impressió de temor, de confusió i
d’aclaparament que de mi es va apoderar, que no ho
puc explicar amb paraules; però sí que puc dir que
vaig estar molts dies sense poder conciliar el son i
sense cap gana de menjar, de manera que el metge
va haver de dir-me: “Faça vostè per tranquil·litzarse i anime’s, perquè si no, no arribarà vostè a
consagrar-se”.
Capítol II
Preparatius per a la consagració episcopal
173. Van ser moltíssimes les persones i
comissions que van vindre a felicitar-me, entre
elles el senyor Pedro Soto, un dels més distingits
senyors d’Oriola, el qual m’apreciava molt i era un
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dels majors benefactors del convent. Aquest senyor,
després que em va felicitar, em va dir: “Pare, vostè
tindrà ara moltes necessitats i jo vull ajudar-lo. Què
és el que vostè amb més urgència necessita?” Agraint
el seu oferiment, li vaig contestar: “Certament que
necessitaré de moltes coses, però crec que la més
urgent es el pagament de les butlles necessàries per
a la meua consagració, perquè les he de pagar jo,
per no ser la meua diòcesi d’aquesta nació, sinó títol
in partibus, i per això ja comprendrà vostè que no
compte amb cap mitjà”. “Puix no s’apure vostè —em
va dir—, això corre pel meu compte; jo escriuré a
Roma que les envien i ho posen en el meu compte”.
Vaig quedar summament agraït per la seua bondat,
per això no l’he oblidat mai ni l’oblidaré en les meues
pobres oracions i en el memento de la santa missa,
perquè el Senyor s’encarregue de recompensar
encara més la seua caritat.
174. El senyor Nunci, només rebre la meua
conformitat, va disposar que anara jo a Madrid,
perquè volia veure’m i parlar amb mi, aprofitant
l’ocasió de la festa que en honor de Sant Josep
celebrava la secció d’alumnes majors, en Santa Rita,
el segon dia de Pasqua. En compliment, doncs, de la
seua disposició, vaig arribar pel matí d’aquell dia, i
ja allí vaig trobar que el senyor Nunci m’esperava.
En saludar-lo i besar el seu anell, li vaig dir: “Però,
senyor Nunci, perquè s’ha fixat V. E. en mi per a
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elevar-me a tan alta dignitat?” A la qual cosa em
va contestar: “He fet un pecat, veritat? Tanmateix,
mire vostè, no estic penedit d’això”. Després em va
indicar que volia consagrar-me ell, la qual cosa vaig
agrair molt, manifestant-li que eixe era també el
meu desig, però que potser no m’haguera atrevit a
demanar tant.
175. Vaig haver de tornar-me’n ràpidament a
Oriola a ultimar els meus assumptes i fer entrega
de la guardiania, per tal que poguera anar-me’n al
més aviat possible a València a fer els preparatius
per a la meua consagració.
176. Els meus Religiosos Terciaris, la satisfacció
i alegria dels quals per tal esdeveniment no tenia
límits, van posar des del primer moment dos
religiosos al meu servei, els quals m’acompanyaren i
serviren en tot, i ja van vindre amb mi des de Madrid
a Oriola i a València.
177. Quan vam eixir d’Oriola, deixant el convent
i l’Orde, va ser molt gran la impressió i trastorn
que vaig experimentar, tant que pel camí un dels
religiosos, el P. Ignacio de Torrent, em va preguntar
si sabia en quin dia estàvem, a la qual cosa li vaig
contestar que ni del mes ni del dia de la setmana
me’n recordava; i em va dir llavors: “Perquè ho
sàpiga V. R., estem a 12 d’abril, data en que V.R.
va prendre el sant hàbit a Baiona, fa trenta-tres
anys”. Aquest record em va fer admirar els alts
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designis de la Divina Providència, que va disposar
que rebera la notícia del meu nomenament de bisbe
en la festivitat de la Nostra Mare dels Dolors i que
isquera del convent en el mateix dia en què vaig
entrar en l’Orde, als trenta-tres anys de la imposició
del sant hàbit. ¡Beneesquen el Senyor les seues
criatures totes per les seues infinites misericòrdies!
178. Com ni la pobresa de la meua Orde, ni la dels
meus Religiosos i Religioses Terciaris ni tampoc la
situació econòmica de la meua família, els permetia
poder sufragar les grans despeses que havia de
fer per a adquirir el pectoral i anell, robes, llibres
i altres objectes necessaris, recordant-me’n d’allò
que diverses vegades m’havia dit la senyora Josefa
Giménez Sien, em vaig veure obligat (encara que
havia rebut alguns regals) a acudir al meu cunyat i
a la meua germana, marmessors d’aquesta senyora,
perquè, segons les instruccions que d’ella tenien,
em donaren allò que en aquell cas necessitava; i ho
vaig rebre com a almoina de la difunta, amb ànim i
intenció d’invertir més tard tot el que d’ella rebera,
com a ajuda per a la construcció d’una església que
llavors projectava en l’Asil de Massamagrell, i que,
per la misericòrdia de Déu, està edificada; i en ella,
juntament amb els meus pares, té la dita senyora el
seu soterrament com a gran benefactora de l’obra.
179. En aquesta ocasió em va manifestar la meua
germana el que la senyora Josefa Giménez li havia
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dit, açò és: que, dites les misses que encarregava,
volia guardaren la resta dels seus interessos,
perquè a mi em nomenarien bisbe i llavors tot em
faria falta.¡Beneït siga el Senyor, que amb tanta
anticipació va atendre a les necessitats que amb el
temps jo havia de tindre i pague a la senyora Josefa
la seua caritat augmentant la seua glòria!
Capítol III
Consagració episcopal del p. lluís
180. Enllestits els assumptes a València, vaig
anar, a finals de maig, a Madrid per tractar amb el
senyor Nunci i disposar tot allò referent a la meua
consagració per a quan ell ho tinguera a bé.
Preferia el senyor Nunci què la consagració fóra
en la capella de Santa Rita; però, comprenent que
era impossible per com de reduït era el local, es va
convindre que fóra en la capella de l’Asil d’Invàlids,
a Vista-Alegre, I, respecte a la data, es decidí el dia
9 de juny, Dominica III després de Pentecosta, en
la qual celebrava la diòcesi de Madrid la festa del
Puríssim Cor de Maria.
181. Els meus religiosos de Santa Rita ja havien
parlat amb l’Excm. senyor Antonio Maura perquè
ell o el seu fill, el senyor Gabriel, m’apadrinaren en
la meua consagració, i amb molt de gust va accedir
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que fóra el senyor Gabriel el meu padrí, el qual em
va regalar l’anell per a consagrar-me i acabada la
cerimònia, va obsequiar a tots els convidats que
acudiren a l’acte. Per la meua part, vaig invitar,
perquè feren de bisbes assistents en la cerimònia, al
Bisbe de Madrid, Excm. senyor José María Salvador
Barrera, i al d’Urgell, Excm. senyor Juan Benlloch, a
qui anava jo a substituir a Solsona, els quals em van
honrar amb la seua acceptació.
182. Arribat el dia, vaig tindre el gust de veure’m
acompanyat, en tan solemne acte, de molts religiosos
de diverses ordes, singularment dels meus germans
de la meua mateixa província i d’altres, tots ells
superiors; de no pocs dels meus fills, els Religiosos
i Religioses Terciaris, en especial els Superiors i
Consellers Generals d’ambdues Congregacions;
dels meus germans i cunyats, i d’alguns dels meus
nebots; i de gran públic d’amics i coneguts. A tots els
quals vaig quedar summament agraït per tal mostra
d’afecte i caritat.
Al migdia els meus religiosos de Santa Rita van
obsequiar els prelats i invitats amb un gran banquet,
que va ser com el complement de la festa, i del qual
van quedar summament complaguts. ¡Beneït siga el
Senyor per tot!
183. Després de la meua consagració, em vaig
detindre a Madrid uns tres dies a visitar els reis,
autoritats i persones de compromís; i vaig eixir
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després cap a Oriola, a on m’havia compromès a
oficiar de pontifical el diumenge següent, en la
festa del Sagrat Cor de Jesús. La recepció que em
van fer els oriolans va ser en extrem afectuosa i
solemníssima.
184. Com a prova d’afecte i gratitud al senyor
bisbe, el senyor Juan Maura, que per trobar-se prou
delicat feia ja alguns anys que no havia confirmat,
vaig voler, amb la seua vènia, confirmar en l’església
de Monserrate, sent més de mil els qui es van
confirmar. Però el dia anterior a aquesta confirmació
vaig haver d’administrar aquest sagrament, en el
convent de les Saleses, a una religiosa de la dita
comunitat i a un religiós franciscà que havien
d’ordenar-se, fet per a mi molt significatiu i
consolador va ser que començara a exercir aquest
ministeri amb un religiós i amb una religiosa. ¡Siga
beneït Déu per tot!
Capítol IV
Presa de possessió i entrada a solsona
185. En la demora que vaig haver de fer, fins
que vaig poder anar a possessionar-me del meu
bisbat, vaig poder complaure a comunitats i pobles
de l’Olleria, Torrent i Massamagrell, que tots
mostraven gran interès de veure’m i que confirmara
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i pontificara en cerimònies que a tal efecte havien
disposat.
186. A Massamagrell, en entrar a la parròquia,
el senyor alcalde em va entregar un bàcul, regal que
em feia la població i els meus germans religiosos;
prova d’afecte que jo vaig agrair moltíssim.
Tot ja disposat, i presa possessió,
187.
mitjançant el senyor degà d’aquell Capítol, del
bisbat, l’Administració Apostòlica de Solsona, vaig
eixir per fer la meua entrada en aquesta població
el dia 4 d’agost, festivitat del Pare Sant Domènech,
resultant un acte imponent i solemníssim.
Capítol V
Realitzacions de mons. lluís amigó durant
1908-1909
188. L’any 1908 em vaig proposar consagrar
l’església parroquial de Massamagrell, on vaig ser
batejat i desitjava haver sigut també consagrat,
però que no va ser possible perquè el senyor Nunci
temia passar per València, que en aquell temps
estava molt rebolicada per les sagnants lluites que
contínuament hi havia als carrers entre republicans
blasquistes i sorianistes. Vaig exposar, doncs, els
meus desitjos a les autoritats eclesiàstica i civil de la
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població, que van rebre la idea amb el màxim goig i
complaença; i en prova d’això, l’Ajuntament va voler
donar-me mostres de gratitud, i en sessió celebrada
el 28 d’abril de l’any 1908 va prendre l’acord de
nomenar-me fill predilecte de Massamagrell i
dedicar-me un carrer. Amb aquesta conformitat
i la vènia del prelat diocesà, vaig tindre la gran
satisfacció de consagrar aquesta parròquia el dia 1
de maig de 1908, festivitat dels sants apòstols Sant
Felip i Sant Jaume ¡Laus Deo!
189. El 1909 va ser també per a mi any de
grans satisfaccions, perquè el dia 1 de maig vaig
poder posar en vigor les millores parroquials, que
ja va deixar aprovades el meu antecessor, l’excm.
senyor Juan Benlloch, però que no va poder posar en
pràctica. Així mateix vaig tindre el consol de proveir
per concurs totes les parròquies vacants i, segons
sembla, a satisfacció de tots, que no deixa de ser cosa
difícil. ¡Gràcies a Déu!
190. Vaig poder assistir a Roma, amb altres
prelats de Catalunya, a la solemníssima i imponent
cerimònia de la canonització de Sant José d’Oriol
que va tindre lloc el 20 de maig d’aquell mateix any;
i amb aquest motiu se’ns va autoritzar per a fer
la visita Ad Límina, amb l’objecte de la qual vaig
tindre el goig de ser rebut en audiència particular
pel Summe Pontífex.
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Capítol VI
El p. javier maría de valència
191. En aquesta ocasió, i aconsellat pel Cardenal
Vives, després que vaig haver exposat al Sant Pare
l’estat de la diòcesi, li vaig demanar per al P. Javier de
València, majordom meu, que jo poguera ordenar-lo,
ateses les seues grans aptituds i la seua edat, a més
d’haver aprovat filosofia feia anys, tot i que només tenia dos anys de teologia moral i repàs de llatí. El Pontífex Romà, escoltada la meua proposta, i com, sense
dubte, devia tindre ja dades del P. Javier de València,
gracies al Cardenal Vives, i d’allò que jo anava a demanar-li per a ell, després d’una pausa breu, em va
contestar: “Fes el que vulgues, a la teua consciència ho
deixe”. Al eixir de l’audiència vaig referir al Cardenal
Vives el que havia dit el Papa, i em va dir: “Doncs ja ho
tens concedit. Ara només cal fer constar en les dimissòries, quan haja d’ordenar-se, la dispensa de majors
estudis, que el Papa li va concedir per mitjà de V. I.”.
192. Quedava encara per tractar la qüestió del
noviciat, que havia de fer novament per passar a
l’estat de clergue; i encara en açò el cardenal, perquè
no deixara d’estar al meu servei, va fer que poguera
fer el noviciat al meu costat, a Solsona, nomenant-li
el General un pare que fóra el seu mestre de novicis.
Així es va fer, i amb aquesta finalitat vingué el Rvd.
Pare Juan d’Aielo.
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193. La gràcia que el Summe Pontífex Pius X
concedí al P. Javier va ser de la màxima utilitat
per a la Congregació, perquè si fins llavors li havia
prestat grans serveis com a procurador en l’Escola
de Reforma de Santa Rita, càrrec que va exercir
des de la seua fundació fins que se’n va vindre amb
mi com a majordom i després de prevere, i quan la
Congregació el va necessitar per a confiar-li algun
càrrec, tan satisfactòriament va exercir els encàrrecs
que li van encomanar, que va arribar a ser escollit
General de la Congregació, i fins i tot reelegit per a
un segon sexenni, durant el qual disposà el Senyor
traure’l d’aquest món (R.I.P.).
Capítol VII
Altres realitzacions com a. a. de solsona
194. El meu interès per la conservació dels objectes artístics i històrics de la diòcesi, em va portar a
organitzar un museu diocesà, nomenant a tal efecte
un sacerdot que se n’encarregara i vaig fer per aquest
motiu algunes obres necessàries al palau. Pocs objectes vam poder recollir en el meu temps, ja per falta de
recursos amb què poder correspondre a les parròquies d’on es tragueren, ja perquè també en el temps en
què la diòcesi va estar encomanada en administració
al Bisbe de Vic, aquest va adquirir per al seu museu
tots els objectes que va poder de les parròquies.
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195. Encara que no es va donar publicitat a
l’assumpte per tractar-se d’una cosa que no tenia
encara importància per estar en els seus inicis, van
tindre noticia el Centre Excursionista de Lleida i
l’Associació Artístic-Arqueològica de Barcelona, els
quals, respectivament el 18 de febrer de 1910 i el 6
de març del mateix any, em van enviar atents oficis
de felicitació per la restauració i conservació dels
monuments artístics de la diòcesi i per la instal·lació
del Museu Arqueològic Diocesà.
196. Comprenent també que tindre dividits
els alumnes del seminari en dos edificis (no sent
aquests molts en nombre), resultava inconvenient
per a la unitat de direcció, i no menys per a la part
econòmica; i, d’altra banda, com el nou seminari
era més sa, ventilat i capaç per a albergar tots els
alumnes, vaig determinar reunir-los tots allí, i en
l’edifici antic, que va ser convent de Pares Dominics,
vaig establir una escola parroquial.
197. Després d’algun temps, va voler la Divina
Providència que els Pares Dominics, que, per haverse dividit en dues províncies, necessitaren algun
convent en la de València, i sabent que el que tenia la
seua Orde en aquella ciutat estava desocupat, me’l
van demanar per a establir-hi una escola evangèlica
o postulantat de la seua Orde. Vaig creure quasi
de justícia cedir-los-el, i així ho vaig fer, posant-los
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la condició que continuaren encarregant-se ells de
l’escola parroquial.
198. Durant la meua estada a Solsona com a
Administrador Apostòlic vaig consagrar, després
de l’església de Massamagrell, de la qual cosa deixe
feta menció, un altar en l’església del convent de
Caputxins d’Igualada; l’església de la colònia del
senyor Lluís Pons, a Puig-Reig, el 25 de setembre
de 1912, i a Barcelona, la de Nostra Senyora de
Pompeia, dels Pares Caputxins, en la Diagonal.
Capítol VIII
Trasllat de mons. lluís amigó a sogorb
199. A mitjan any de 1913 em van convidar i em
van demanar la meua conformitat per a traslladarme a la diòcesi de Sogorb, vacant per defunció del
Bisbe Massanet.
Com la meua família episcopal, valencians tots,
estaven molt molestos perquè es trobaven molt
lluny del poble, i els meus religiosos d’ambdues
Congregacions desitjaven i encara procuraven la meua
major proximitat a les seues cases, tot i estar content
a Solsona, vaig acceptar la proposta que se’m feia.
I, presentat per a aquesta Seu, vaig ser preconitzat
Bisbe de Sogorb el 18 de juliol de l’any 1913.
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200. Encara vaig demorar la meua estada a
Solsona fins al mes de novembre, mentre s’expedien
les butlles i disposava el senyor Nunci la forma en
què havia de quedar el govern d’aquella diòcesi.
Rebudes aquelles, i com havia donat ordre el senyor
Nunci que nomenara Vicari Capitular, en nomenarlo, li vaig fer entrega de tot i vaig eixir el 6 de
novembre cap a València, a fi d’anar preparant tot el
necessari per a la meua entrada a Sogorb.
201. La presa de possessió de la diòcesi de
Sogorb va ser el 13 del mateix mes de novembre per
Apoderat, que ho va ser el molt il·lustre canonge
arxipreste, per haver mort pocs dies abans el degà.
Vaig fer la meua entrada a Sogorb el 30 del mateix
mes, dia de l’apòstol Sant Andreu, i va resultar
aquesta tan solemne que, segons el testimoni del
distingit senyor Gonzalo Valero, que amb la meua
havia presenciat set entrades de bisbes, en cap
d’elles va veure tanta concurrència de gent ni major
solemnitat. ¡Siga Déu beneït!
Capítol IX
Tres grans obres calia realitzar a sogorb
202. Tres coses em vaig proposar principalment
quan em vaig fer càrrec d’aquesta seu, a saber:
l’estucat i daurat de la catedral, perquè estaven

Casa Asil de Massamagrell (València). Església.
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les seues parets molt ennegrides; l’adquisició
de l’església de l’exconvent de Sant Domènech,
convertida en hostal i quadres, amb la finalitat de
tornar-la al culte, i encarregar el Santuari de la
Cova Santa a una comunitat religiosa per a major
culte de la Santíssima Mare de Déu. Totes aquestes
empreses eren molt difícils i quasi un miracle es
necessitava per a la realització d’algunes d’elles,
però la Divina Providència va voler concedir-me la
gràcia de poder veure-les totes executades, com diré
d’ara endavant.¡Beneït i lloat siga per tot el Senyor!
Capítol X
En pelegrinatge a roma amb el magisteri espanyol
203. Poc després d’haver pres possessió de
Sogorb, em va cridar l’excel·lentíssim senyor
arquebisbe de València, el meu metropolità, el
senyor Victoriano Guisasola, que havia de presidir
el primer pelegrinatge del magisteri espanyol que
eixia de València a Roma, i em va demanar per
favor i amb gran interès que el representara en
la presidència del pelegrinatge perquè, com havia
sigut nomenat cardenal feia pocs dies i havia d’anar
prompte a Roma per eixe motiu, preferia no anar
en aquesta ocasió. Em vaig excusar tant com vaig
poder, exposant-li diverses raons, entre elles la de
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la meua poca representació per al cas i ser jo l’últim
dels seus sufraganis; però a cap d’elles va atendre
i, encara que amb gran desgrat, vaig haver de
complaure’l accedint als seus desitjos. Vaig eixir,
doncs, amb el pelegrinatge en direcció a Roma
uns dies abans de Nadal de l’any 1913, a passar
les Pasqües en la Ciutat Eterna. El dia prefixat
pel Sant Pare vaig haver de fer la presentació del
pelegrinatge a Sa Santedat, imponentíssim acte en
què no puc explicar el que vaig patir interiorment.
Ens va dirigir després la paraula el Summe Pontífex,
agraint les demostracions de religiositat i veneració
cap a la Santa Seu del magisteri espanyol, i ens va
acomiadar omplint-nos de benediccions i de gràcies,
extensives a la Família Reial, al senyor Arquebisbe
i a les nostres respectives famílies. Tornàrem de
Roma summament complaguts i satisfets.
Capítol XI
Realitzacions de mons. lluís amigó el 1914
204. A l’abril de 1914, amb motiu d’una nova
legislatura, va haver-hi eleccions a senadors i en les
d’aquesta província eclesiàstica vaig ser jo elegit per
a representar-la, prenent possessió del càrrec el 23
d’aquest mateix mes.
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205. Firmades el 10 d’agost d’aquest mateix any
de 1914, vaig donar al seminari unes modificacions a
les seues constitucions, basades en les antigues, però
introduint en elles algunes variants, que jutjava jo
no sols convenients, sinó encara necessàries per a
l’ordre i la bona marxa del mateix.
206. També el 22 de setembre de 1914 vaig tindre
la gran satisfacció de poder inaugurar l’església de
les meues Religioses Terciàries Caputxines d’Altura,
obra que a la meua vinguda a Sogorb vaig trobar
començada però paralitzada per falta de recursos, la
qual vaig haver d’acabar a expenses meues. ¡Gràcies
siguen donades al Senyor!
207. Encara que trastornant l’ordre de dates
(per inadvertència), he de considerar ací que el 12
d’abril de 1914, a petició de les autoritats i poble
d’Altura, vaig baixar jo mateix en pregària la
Mare de Déu de la Cova Santa per a implorar de la
Senyora el benefici de la pluja, de la qual estava molt
necessitada la terra. I va succeir el cas admirable i
commovedor que, sense haver-hi aquell matí senyal
alguna de pluja, perquè estava el cel molt seré, en
començar a baixar la costa cap a Ribas van aparèixer
alguns núvols, que de sobte es van anar engrandint,
i a mitjan costa va començar a ploure. L’entusiasme
del poble en aquell moment era indescriptible; tots
ploràvem d’alegria i els visques i aclamacions dels
fidels no deixaven escoltar la música, que tocava la
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Marxa Reial; i així, plovent i mullant-nos tots amb
gust, va entrar la Mare de Déu a Altura. ¡Siga ella
beneïda per sempre!
Capítol XII
Les despulles de fra bonifaci ferrer
208. En el mes de juny de l’any 1912 vaig fer la
visita a la parròquia d’Altura i assabentat que les
venerables despulles de fra Bonifaci Ferrer, germà de
Sant Vicent, es guardaven en l’arxiu de la parròquia,
i com res se’m deia d’elles, vaig demanar al senyor
capellà que m’ensenyara la caixa que els contenia
i que per a això pujara també amb nosaltres a
l’arxiu de l’Ajuntament. Quan va ser obert l’armari
on es guardaven les despulles i posada a la vista la
caixa, vaig manifestar a les autoritats que no era
decorós que es conservaren així les despulles d’un
home tan eminent en ciència i virtut, que jo no
volia descobrir-les trencant els segells que va posar
el meu antecessor, el Bisbe Aguilar, però que era el
meu parer, i així pensava consignar-ho en l’acta de
visita, que es col·locaren en l’església, amb una làpida
commemorativa, o millor encara, que es portaren a la
Cova Santa, atès que, segons la tradició, va ser ell qui
va fer la sagrada imatge i la va entregar al pastor de
la Cartoixa perquè la venerara en aquesta cova.
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209. Va ser ben acollida per tots aquesta idea
i, per descomptat, els vaig indicar que obriria una
subscripció en el butlletí, que encapçalaria jo, per tal
d’arreplegar recursos amb els quals poder construir
un bon mausoleu en la capella de la Comunió del
santuari, per a guardar-hi tan venerades despulles.
La meua idea era erigir una estàtua de grandària
natural de fra Bonifaci Ferrer, en el moment
d’entregar al pastor la imatge de la Santíssima
Mare de Déu, i que la rebera agenollat.
L’obra era molt costosa i, com la subscripció no va
rendir el que jo esperava, perquè València no ens va
ajudar, vaig haver de limitar-me a fer un sarcòfag de
formigó armat, en forma de bagul, sota el qual vaig
col·locar una làpida commemorativa.
210. Mentre es recol·lectava la subscripció i
fabricava el sarcòfag van transcórrer alguns mesos
(sens dubte providencialment), i es traslladaren
les despulles en la data del centenari d’home tan
insigne, el 29 d’abril de 1917, com diré més avant.
Capítol XIII
Mons. lluís amigó, fill adoptiu d’ador
211. En 31 de desembre de l’any 1915, el poble
d’Ador (prop de Gandia), que tant em va distingir
en el seu afecte pels treballs que com a missioner
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caputxí vaig fer en la seua parròquia, va voler
donar-me una nova prova de la seua apreciació i
estima declarant-me, pel seu digne Municipi, fill
adoptiu de la població i posant el meu nom a un dels
seus principals carrers. Immerescuda i inesperada
distinció, que vaig agrair moltíssim, com a mostra de
correspondència a l’afecte que sempre vaig professar
a tan catòlica població.
Capítol XIV
Temple a la sagrada família a massamagrell
212. Era en mi molt gran i antic ja el desig de
poder construir en l’Asil de Massamagrell un temple
a la Sagrada Família i d’això parlava moltes vegades
(fins i tot abans de la meua consagració episcopal)
amb la, en aquell moment, Superiora General, mare
Patrocinio de Benissa. Jo no tenia moltes esperances
de portar-ho a terme, perquè ni la Congregació tenia
recursos per a portar-ho a bon port, perquè vivia
d’almoina, i encara menys jo, que res tenia i de res
podia disposar com a pobre religiós; i, no obstant això,
ens formàvem les nostres il·lusions i ens complaíem
a fer els nostres plans i prendre mesures del terreny,
com si poguérem realitzar, per descomptat, la nostra
idea.
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213. I va succeir un dia que em van mostrar una
estampa de la Sagrada Família, en la qual Jesús
Xiquet estrenyia amb els seus braços la creu, i la
Santíssima Mare de Déu i Sant Josep el miraven
amb tristesa; la Senyora, amb el seu cor travessat
per set espases. Vaig quedar enamorat d’aquesta
estampa i la vaig entregar a la mare Patrocinio,
dient-li: “Guarde-la bé perquè, si algun dia vol
el Senyor que es faça l’església, la imatge de la
Sagrada Família haurà de ser semblant a aquesta
imatge, perquè en ella estan simbolitzades les
nostres dues congregacions”. Tot això succeïa alguns
anys abans de la meua elecció com a bisbe i ni tan
sols era imaginable el meu nomenament; però, en
arribar aquest inesperat esdeveniment de la meua
consagració episcopal, va reviure en mi el desig
de la construcció de l’església i ja amb el propòsit
d’edificar-la (quan poguera) a expenses meues.
214. Com he dit en un altre lloc, per a sufragar
les quantioses despeses que va produir la meua
consagració episcopal, vaig haver d’acudir a la
meua germana i cunyat, marmessors de la senyora
Josefa Giménez, perquè em socorregueren (segons
la intenció de la difunta) amb alló que ella els va
deixar perquè atengueren les meues necessitats.
Sempre, no obstant això, va ser la meua intenció anar
arreplegant la quantitat necessària per a emprar-la
després en la construcció de l’església de la Sagrada
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Família, per tal que figurara com sufragi de l’ànima
d’aquesta senyora, com així ho vaig fer, gràcies a Déu.
215. Arribat, doncs, l’any 1916, vaig creure
que podria començar a realitzar ja la meua idea; i,
havent-me entès primer amb un religiós franciscà
anomenat fra Maseo, molt entès en arquitectura,
per tal que ideara i dirigira l’obra i amb un mestre
obrer de Godella, Rafael Sancho, que s’encarregaria
de l’execució; aquest, com a home de bona posició, es
va comprometre a anticipar el pagament de jornals i
materials, que després jo satisfaria a poc a poc, única
manera amb la qual podia dur-se a terme l’obra, ja
que no comptàvem amb el capital necessari per a la
seua execució.
216. Convingut i disposat tot, es va decidir per a
beneir i col·locar la primera pedra de l’església el dia
30 de novembre de l’any 1916, festivitat de l’apòstol
Sant Andreu, en commemoració de la meua entrada
a Sogorb.
Amb tota solemnitat, oficiant jo de potifical, es va
fer aquesta cerimònia, encara que pareix que, rabiós el
diable, volia impedir-la, perquè quan estàvem beneint
el terreny es va iniciar tan horrorosa tempestat
d’aigua, trons i llamps, que van caure tres espurnes
al nostre voltant: una en el parallamps de la torre de
la parròquia, una altra en l’apartador de la via fèrria
i una altra, mes apartada, en la mateixa via. L’infern
no va poder aterrir-nos, no obstant, i, com vam
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poder, amb paraigües i xafant fang, continuàrem la
cerimònia, i va quedar beneït el terreny i col·locada la
primera pedra de l’església, l’obra de la qual començà
en els primers dies de desembre de l’any 1916. ¡Laus
Deo! (Acta església de Massamagrell).
Capítol XV
Trasllat de les despulles de fra bonifaci ferrer
217. L’any 1917, acabat ja el sarcòfag en què
s’havien de col·locar les despulles de fra Bonifaci
Ferrer, vaig disposar i anunciar en el butlletí
que el 29 del mes d’abril es faria el trasllat de les
venerables despulles des de la parròquia d’Altura
fins a la Cova Santa.
Providencialment va coincidir aquesta data amb
el cinquè centenari de la mort de tan sant i savi
religiós, per la qual cosa vaig voler que es donara a
l’esdeveniment tota la solemnitat possible.
218. Vaig pregar al seu germà Sant Vicent
Ferrer que m’aconseguira del Senyor que els pobles
respongueren a la meua invitació, perquè tan
eminent persona començara ja a rebre en el món els
honors per tants títols merescuts (les seues virtuts,
talents i grans obres fetes en bé de la nostra Pàtria,
no havien estat apreciades tant com es mereixien,
passant desapercebuda la seua memòria).
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I així m’ho va concedir el Senyor en la seua
misericòrdia, perquè el pelegrinatge que vaig
organitzar dels pobles de la diòcesi per al trasllat
de les despulles va resultar tan solemne, ordenat
i nombrós que, segons manifestaren tots, mai
s’havia vist, ni s’esperaven que poguera veure’s
ja, concurrència més nombrosa en la Cova Santa.
¡Glòria a Déu i honor al seu serf fra Bonifaci
Ferrer, els mèrits del qual és d’esperar recompense
el Senyor un dia elevant-lo a l’honor dels altars!
219. Quant a mi, puc dir i així ho considere, és
una de les majors gràcies que el Senyor m’ha donat,
poder contribuir a la glorificació d’aquest el seu gran
serf, amb el cognom del qual m’honre, que sóc també
valencià com ell i que sempre vaig tindre predilecció
especial per l’Orde Cartoixana, en la qual vaig demanar ingressar, però el Senyor, a través del meu director, em va portar a la meua amada Orde Caputxina. ¡Beneïts siguen els seus inescrutables designis!
Capítol XVI
Asil de la mare de déu de la resurrecció
de sogorb

220. El 9 de maig de l’any 1917 va ser un dia
de gran satisfacció i goig per a les meues filles, les
Religioses Terciàries Caputxines i per a les xique-
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tes de l’Asil de la Mare de Déu de la Resurrecció
d’aquesta ciutat, perquè allí vaig beneir i vaig col·
locar la primera pedra de la nova església d’aquest
asil. Obra que van costejar els virtuosos senyors en
Gonzalo Valero i la seua esposa na Vicenta Valenciano, els pares de la qual van cedir a la Congregació
les cases que van servir per a aquesta fundació. Per
això vaig procurar obtindre el permís perquè pogueren ser soterrats ells i els seus pares en aquesta
església, com a mostra de gratitud.
Capítol XVII
Restauració de la catedral de sogorb
221. L’any 1917 va correspondre, també a la
nostra província de València el pelegrinatge que
solen fer les províncies eclesiàstiques a Saragossa;
i amb el metropolità i el Bisbe d’Oriola vaig tindre
la gran satisfacció d’assistir al pelegrinatge, que va
tindre lloc el 18 del mes de maig, el qual va resultar
molt edificant i consolador.
222. També l’any 1917 vaig veure, amb gran
satisfacció, que començava el Senyor a concedirme una de les coses que jo més desitjava, i que em
vaig proposar aconseguir quan vaig entrar a Sogorb,
que no era una altra que la restauració de l’església
catedral.
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Va moure el Senyor amb aquesta intenció el
cor del senyor Gonzalo Valero i de la seua esposa,
la senyora Vicenta Valenciano, piadosíssims i
acabalats senyors d’aquesta població de Sogorb, els
quals van oferir al Capítol pagar la meitat del total
que costaren els jornals i materials de l’obra; es volia
estucar i daurar l’església catedral. Per descomptat
es va acceptar amb molt d’agraïment l’oferta; i,
encara que suposava l’obra un gran sacrifici per
al Capítol, no és va escatimar en sacrificis, i va
començar la seua execució per tal de no perdre tan
espontània i generosa almoina. Va durar aquesta
obra mes o menys sis anys. ¡Laus Deo!
Capítol XVIII
Benedicció de l’església de l’asil de sogorb
223. L’obra de l’església de l’Asil de la Mare de
Déu de la Resurrecció de Sogorb, que, com deixe dit,
va començar en el mes de maig de l’any anterior,
es va acabar el març de 1918 i vaig tindre la gran
satisfacció de poder-la beneir el 30 del mateix mes;
cerimònia que es va fer amb tota solemnitat i amb
gran assistència de fidels i alegria dels seus dignes
fundadors, el senyor Gonzalo Valero i la senyora
Vicenta Valenciano, a qui el Senyor recompense els
seus grans sacrificis i el seu inesgotable zel.
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Capítol XIX
L’església de l’asil de massamagrell
224. A les darreries 1918 s’aproximava la
finalització de les obres de l’església de l’Asil de
Massamagrell i, com vaig considerar que era el
moment d’encarregar la imatge de la Sagrada
Família, que com a titular havia de col·locar-se en
l’altar major (la qual es va comprometre a costejar
el Reverendíssim Pare General dels Terciaris),
vaig demanar a la Mare General sor Patrocinio
de Benissa, l’estampa que li vaig donar perquè la
guardara i poguera servir de model en la construcció
de la imatge. ¡Però, quina seria la meua sorpresa i
disgust en dir-me la Mare que no la tenia i que creia
que la guardava jo! Vaig pensar, doncs, a encarregar
la imatge donant a l’escultor una idea del què jo
desitjava; però quan em disposava a això, em va
entregar aquesta Mare la mateixa o idèntica estampa
a l’extraviada, trobada de la manera següent: quan
sor Encarnación de Torrent estava agranant una
dels dependències de la casa, va veure entre el fem
un paper imprès, que va agafar per curiositat i, en
veure en l’anvers que era una estampa de la Sagrada
Família, que li va agradar molt, la va entregar a la
Mare, la qual, quan la va veure, contenta i gojosa, li
va dir: “Aquesta és precisament l’estampa que tant

Beats Màrtirs Amigonians.
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desitjava el senyor Bisbe”. I amb gran satisfacció me
la van entregar perquè servira de model.
He volgut consignar tot açò perquè ho vaig
considerar un cas prodigiós, a través del qual va
mostrar el Senyor ser del seu grat la construcció de
l’estàtua de la Sagrada Família en la forma en què
jo la desitjava i com, gràcies a Déu, es va executar.
¡Beneït siga el Senyor per tot!
225. Acabades les obres d’aquesta església de
l’Asil de Massamagrell, en què vaig construir una
cripta per a soterrament dels meus pares i iaios, amb
les degudes llicències, vaig traslladar el dia 16 de
gener de 1919 les seues despulles i les de la senyora
Josefa Giménez Sien, insigne benefactora d’aquesta
obra, des del cementeri de València, on estaven
soterrats en nínxols, a la cripta on se’ls va donar
sepultura. Peró vaig sentir molt no poder trobar
les despulles de la meua iaia paterna, que va ser
soterrada en el cementeri de Puçol, per la qual cosa en
el nínxol destinat per a ella en la cripta vaig col·locar
(transcorregut el temps reglamentari) les despulles
del meu germà Julio, que va morir a Massamagrell.
226. Dos dies desprès d’aquest trasllat, o siga
el 18 de gener de 1919, vaig consagrar amb tota
solemnitat aquesta església i vaig celebrar en ella
la primera missa, actes que van omplir d’emoció
i alegria el meu cor, per la qual cosa rendisc les
degudes gràcies al Senyor.
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El dia 19, data en què es resava a la Sagrada
Família, es va cantar solemne missa, oficiant jo
en ella de pontifical, amb la qual cosa va quedar
ja inaugurada l’església tant temps desitjada. ¡Ad
multos annos!
227. En el rerasagrari d’aquesta església vaig
construir també un panteó, en el qual desitge que
descansen les meues despulles mortals quan el
Senyor determine traure’m d’aquest món, perquè
les religioses i les asilades em tinguen més present
en les seues oracions.
Capítol XX
Organització del seminari i arxiu diocesà sogorbins
228. El 16 de juny de 1919 vaig ser escollit
per segona vegada senador per aquesta província
eclesiàstica de València.
229. Tot i les modificacions que en l’any 1914,
al principi del meu govern en aquesta diòcesi, vaig
introduir en les constitucions del seminari, vaig
jutjar necessari, atenent al nou Codi de Dret Canònic,
donar unes noves constitucions al seminari, basades
en les disposicions d’aquell. I, quan van ser escrites,
les vaig promulgar en data 2 d’agost de l’any 1919.
230. Una altra obra de la màxima importància
i transcendència que era necessari emprendre en
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aquesta Diòcesi era ordenar l’arxiu diocesà. Colossal
empresa que no realitzaren els meus antecessors i
que es feia imprescindible portar-la a terme, perquè
era quasi impossible trobar un document que es
buscara entre el muntó desordenat de papers, ja
mig destrossats alguns documents i altres rossegats
per l’arna. Per a dur a terme el meu propòsit em
vaig valdre d’un sacerdot de la diòcesi, que li deien
Rafael Pérez, del qual vaig conèixer que tenia
afició i aptituds per a aquest treball; i va començar
tan titànica empresa el 7 de gener de l’any 1921.
Perquè servira d’estímul al seu zel, li vaig atorgar
el títol d’arxiver i director del museu, títols què vaig
acompanyar d’una pensió anual, encara que mòdica.
Amb el temps, i el seu assidu treball, ha arribat el
nostre arxiu a ser l’admiració de tots aquells que el
visiten. ¡Gràcies siguen donades al Senyor!
Capítol XXI
El santuari de la cova santa
231. També va voler el Senyor, en la seua
misericòrdia, concedir-me allò que jo tant anhelava,
poder entregar el Santuari de la Cova Santa a una
comunitat religiosa. No tinc cap dubte que açò va ser
un miracle de la Santíssima Mare de Déu, perquè
ni més ni menys que açò es necessitava per a dur
a terme aquesta obra. Cosa que comprendrà bé qui
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conega el caràcter d’Altura i les seues pretensions
sobre la Cova Santa. No poc es va haver de lluitar
per aconseguir això, però, finalment, van comprendre
que no podien fer valdre el seu dret contra el prelat
i van haver d’avindre’s a firmar un contracte davant
de notari, pel qual es reconeix com a únic patró del
santuari i de les seues terres al prelat, concedint-los
a ells, com a gràcia, alguns privilegis en certs dies.
Es va firmar el document el 13 de gener de 1922.
232. Mentre aquest assumpte es tramitava, vaig
buscar una comunitat que volguera encarregarse del santuari; i, després de diverses gestions i
ofertes a diferents ordes, ho van acceptar finalment
els Carmelites Calçats, que llavors tenien encara
pocs convents. Estipulàrem amb ells les bases del
conveni i es firmaren en la mateixa data que el
contracte amb l’Ajuntament, açò és: el 13 de gener
de 1922; i es van possessionar els pares del santuari
el 3 d’abril del mateix any.
¡Beneït siga Déu i la seua Santíssima Mare, que
em van concedir la gràcia de veure realitzat el meu
desig des que vaig entrar en la diòcesi!
Capítol XXII
Restauració de l’església sogorbina de santa maría
233. Però no va ser només aquesta gràcia
la que em va concedir el Senyor en l’any 1922,

171
perquè va voler també satisfer el meu desig i anhel
constant d’adquirir l’església de l’exconvent de Sant
Domènech, que estava convertida en hostal i en
quadres, cosa que constituïa el meu continu malson.
Afortunadament la propietat d’aquest exconvent
era llavors del patronat, la junta de qual estava
formada, majoritàriament, de sacerdots, la qual
cosa em facilitava l’adquisició de l’església. Però
l’arrendament que d’ella es treia era el principal
sosteniment d’aquesta institució i jo no volia de
cap manera perjudicar-la, per això vaig intentar
reunir recursos per tal de comprar-la al patronat.
Va voler la Divina Providència que, encara que amb
grans sacrificis, poguera aconseguir la meua idea, de
manera que es va atorgar l’escriptura de compra de
l’església al meu nom, com a prelat de la diòcesi, el
dia 1 de setembre de 1922. ¡Laus Deo!
234. Donat aquest pas, no van ser poques
les dificultats i la guerra solapada que em van
fer els inquilins de les dependències que hi havia
en l’església, amb el suport d’alguns veïns de la
població que veien amb roïns ulls que obrírem
una nova església, i van retardar més d’un any el
desallotjament de les seues vivendes i l’entrega de
les claus.
Presa ja, per fi, possessió de l’edifici, confiat en la
Providència Divina vaig començar a enderrocar les
obres que s’havien fet per tal d’acomodar l’església
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als diversos usos en què s’havia empleat, i vaig
escometre, a principis de l’any 1924, la magna obra
de la seua restauració per a tornar-la al culte, amb la
idea de traslladar allí la parròquia de Santa María
de la catedral, la qual, per diverses raons, no podia
tindre vida parroquial.
235. Jutjant que voldrien algunes persones
ajudar-me en una obra tan important, vaig acudir a
les persones que vaig pensar que podrien fer-ho; però
ben poques van ser les almoines que vaig aconseguir
i de poca importància, excepció feta d’algunes
quantitats que em va remetre, des de Jerez, el molt
il·lustre senyor Rafael Romero, secretari que va
ser del Bisbe Canubio. No obstant això, va voler el
Senyor que l’obra es poguera portar a terme i el 29
de novembre de 1925 vaig tindre el gran consol de
fer, amb tota solemnitat, la reconciliació de l’església,
la qual havia estat profanada pels usos a què se la
va destinar, i vaig celebrar a continuació la primera
missa.
236. Per la vesprada d’aquest dia portàrem el
Senyor sota pal·li, en solemníssima processó, en la
qual van prendre part la majoria dels veïns, des
de la capella del claustre de la catedral fins a la
nova església de Santa María, que passava a ser
parròquia de la catedral.
A l’endemà, dia de l’apòstol Sant Andreu,
aniversari de la meua entrada en Sogorb, vaig
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celebrar en ella solemne missa de pontifical, quedant
ja oberta al culte l’església que per tants anys havia
estat profanada. ¡Beneïm el Senyor per les seues
misericòrdies!
Capítol XXIII
Capítols generals de 1926 i malaltia de
mons. amigó
237. En el mes de juliol de l’any 1926 celebraren
els meus Religiosos i Religioses Terciaris els seus
Capítols generals per a l’elecció de superiors majors,
els Capítols dels quals vaig tindre la satisfacció de
poder presidir. Per al de les Religioses van vindre
diverses religioses superiores de les cases d’Amèrica,
i van demorar el seu retorn fins al mes de setembre.
Quan estaven preparades per a tornar, vaig anar a
la casa de Massamagrell per a acomiadar-les i allí
em va donar un fort atac d’urèmia, per la qual cosa
em van traslladar immediatament a palau i ací va
anar agreujant-se la malaltia; de tal manera que
van haver d’administrar-me els Sants Sagraments,
perquè els metges auguraven un fatal resultat. Van
ser moltíssimes les pregàries que de totes parts es
van elevar al Senyor, pregant per la meua salut, les
que, sense dubte, va atendre el Senyor, perquè es
va iniciar la milloria i vaig anar recobrant la salut
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fins a aconseguir el complet restabliment. ¡Gràcies
siguen donades per tot al Senyor! I que la pròrroga
de la meua vida siga per emprar-la millor en el seu
servei.
Capítol XXIV
Noces d’or de la primera missa de mons. lluís amigó
238. El 4 d’abril del present any de 1929 es
complien els cinquanta anys de la celebració de
la meua primera missa, esdeveniment que va
despertar gran entusiasme entre els meus diocesans
i les meues Congregacions de Religiosos Terciaris;
tots ells em van obsequiar amb valuosos regals. Però,
sobretot vaig agrair i em va satisfer un autògraf
que es va dignar enviar-me el Papa, felicitant-me i
unint-se a l’alegria dels meus diocesans i religiosos
als quals em facultava per a beneir en nom seu.
Gràcia que vaig usar en les solemnes funcions que
amb aquest motiu es van celebrar en les cases mares
d’ambdues Congregacions i en la solemníssima
missa de pontifical que vaig celebrar en la catedral
el dia mateix del cinquantenari, amb assistència
de moltíssim clero de la diòcesi i representacions
d’autoritats civils, associacions i pobles de la diòcesi.
Per la vesprada em van obsequiar els senyors
sacerdots i seminaristes amb una brillantíssima

175
vetlada literària i musical en el saló d’actes del
seminari. Va quedar el públic complagudíssim i jo
summament agraït als immerescuts obsequis que
em van tributar.
Capítol XXV
Súplica final de mons. lluís amigó
239. Al Senyor, dador de tot bé, suplique: que no
em servesquen aquests obsequis de recompensa pel
poc bé que puga haver fet, perquè tot és obra seua,
a qui beneesquen totes les seues criatures en el cel
i en la terra.
Done amb açò per acabada la relació dels
principals fets de la meua vida, que se’m va sol·licitar
que fera.
Ara suplique a tots els qui els llegiran que
preguen molt al Senyor per mi, ja que havent
correspost tan malament i havent sigut tan ingrat
als seus beneficis i favors amb els meus pecats e
infidelitats, amb raó tem els seus rigorosos judicis; si
bé confie obtindre misericòrdia per la valuosíssima
intercessió de la meua Santíssima Mare, la Verge
Maria, que presentarà, tal com li ho demane, el seu
cor dolorit i les seues llàgrimes al seu Santíssim
Fill, per a obtindre, gracies a això, el perdó i la meua
salvació eterna.
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Date aquesta relació el dia en què complesc
setanta-cinc anys. En el meu palau episcopal de
Sogorb, a 17 d’octubre de l’any 1929.
✝ Fra Lluís, Bisbe
És còpia autèntica de l’original que es guarda en
l’Arxiu de la Casa Mare de la Congregació de les Religioses
Terciàries Caputxines de la Sagrada Família.
Massamagrell, 20 de desembre de 1934.
Sor GENOVEVA MARÍA DE VALÈNCIA
superiora general
P. M. D. L. M. R. M. G.
Sor Ana Josefa de Dabajuro
secretària general
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SANTA MORT
(PEL P. JUAN BAUTISTA DE ARDALES)

240. Rendit pels huitanta anys de vida, plena
de treballs, penitències i preocupacions, el senyor
Bisbe es va sentir malalt durant l’estiu. Per a veure
si millorava, es va traslladar a Massamagrell, vivint
en les habitacions que li tenien preparades les seues
Religioses en la Casa Matriu. Però els Religiosos
Terciaris, i entre ells el Rvdm. Pare General, es van
convèncer que, desgraciadament, la vida del seu
sant fundador era una llum que s’apagava, i van
determinar portar-lo amb ells a Godella, seu matriu
i generalícia de la Congregació, per a tindre el consol
de cuidar-lo filialment en els últims dies de la seua
existència. El malalt havia perdut la vista i va
pregar que demanaren llicència a la Santa Seu per
poder dir missa votiva de la Mare de Déu, perquè li
era dolorosíssim deixar de celebrar missa un sol dia.
241. Es va adonar que s’acostava el final de la seua
vida i, amb la seguretat de qui ha obrat bé, va rebre
la notícia amb l’equanimitat que el caracteritzava.
“Faça’s la voluntat de Déu”, va dir, i es va
posar a orar. No podia témer els últims moments de
la seua vida aquell sant religiós quan la va passar
tota ella preparant-se per a bé morir; no podia
estremir-se en arribar els agitats instants, aquell
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sant fundador que va ser una escola de perfecció per
als seus Religiosos i que tenia preparada al costat
del seu llit la caixa i els vestits amb què havia de
ser amortallat; no podia tremolar a l’hora de la mort
el gran Bisbe que va conquistar l’afecte de totes les
seues ovelles, que cent vegades al dia, agenollat
davant d’un crucifix besant els seus peus i plorant,
exclamava: “Recordare, Jesu pie, quod sum
causa tuae viae, ne me perdas illa die”.
Per això, davant de la fatal notícia, amb fortalesa
cristiana i amb la fe de qui té la partida guanyada,
va dir: “Vull rebre el sant viàtic per
passar a millor vida”.
242. Aquest va ser un acte emocionant i sublim.
La seua Divina Majestat va ser portat sota pal·li pel
doctor Lauzurica, Bisbe Auxiliar de València; amb
ciris encesos assistien nombrosíssims religiosos
de les dues Congregacions fundades pel malalt,
presidits pel Superior General, P. Ildefonso de Vall
d’Uixó, i la superiora general, sor Genoveva de
València; el vicari general i secretari de cambra
de la diòcesi de Sogorb, els molt il·lustres senyors
en Marcelino Blasco i en Romualdo Amigó, els
rectors de Godella i dels pobles limítrofs, la família
i diversos amics íntims del malalt i representacions
de les comunitats de Pares Caputxins de València i
Massamagrell.
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243. El moment del Viàtic va ser emocionant.
El senyor Bisbe de Sogorb va estar assegut en una
cadira, revestit de roquet i estola. Primerament va
fer amb tot fervor i ple coneixement la professió de
fe i va demanar novament l’absolució sacramental,
i amb llàgrimes en els ulls i senyals de gran emoció
va perdonar i va demanar perdó a tots, als quals
va beneir a l’acabar l’emotiu acte. El senyor Vicari
General de Sogorb va administrar al Bisbe malalt el
sagrament de l’Extremunció. Enmig de llàgrimes i
de profund recolliment va acabar aquest emocionant
acte d’immortal memòria.
244. En acomiadar-se el Sr. Bisbe Auxiliar, li va
prodigar paraules de consol i de fortalesa, ja que
amb les seues bones obres tenia preparat un gran
premi en la glòria.
El venerable malalt li va agafar les mans i,
donant-li les gràcies per la seua caritat, li les va
besar, dient-li: “Senyor bisbe, jo no sóc més
que un pecador”.
“Vostè és —li va contestar— això que Déu sap i
nosaltres també”.
I vivament emocionat va besar les mans del
moribund i es va retirar dient: “És un sant, és un
sant”.
245. El dia 1 d’octubre el telègraf anunciava
que el que el P. Lluís Amigó, Bisbe de Sogorb, havia
mort plàcidament en la residència de Godella,
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envoltat dels seus fills, els Terciaris, que estaven
apenadíssims per tan irreparable pèrdua.
El cadàver, vestit de pontifical i vetlat pels
Religiosos va ser exposat en l’església.
Immediatament van acudir el Sr. Arquebisbe de
València i el seu Auxiliar, orant davant del finat,
expressant a la comunitat el seu condol i oferint-se
a celebrar les honres fúnebres que es van organitzar.
Les altres autoritats eclesiàstiques i civils, com
a gran part de la població, van desfilar per la
residència visiblement emocionats per la desgràcia.
L’excel·lentíssim Nunci de sa Santedat, molts
prelats i entitats van enviar expressius telegrames
de condol elogiant els mèrits del difunt.
246. L’endemà es va celebrar el primer funeral,
oficiant el Rvdm. Pare General dels Terciaris
Caputxins. Per la vesprada es va traslladar el
cadàver a l’església prioral de Massamagrell, sent
rebut pel senyor Bisbe Auxiliar, clero parroquial i
les comunitats dels Caputxins de La Magdalena, la
dels Terciaris i el poble en massa, que plorava al seu
il·lustre paisà.
247. El dia 3 va celebrar les exèquies de
pontifical l’excel·lentíssim Arquebisbe de València,
ministrat pels seus canonges. I va cantar la missa
el col·legi seràfic dels Caputxins i dels Terciaris. Van
assistir representacions religioses i civils, que seria
llarg ressenyar; però entre aquestes cal mencionar

Habitació en què va morir el Venerable Lluís Amigó.
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la comunitat de Caputxins de La Magdalena i el
molt Rvd. P. Provincial dels Caputxins de València i
el d’Andalusia; tot El Govern General dels Terciaris,
amb més de trenta religiosos i la Superiora General
de les Terciàries, acompanyada d’unes quaranta
religioses.
A continuació es va procedir a traslladar el
cadàver a l’església de les Terciàries Caputxines, on
seria definitivament inhumat.
248. El dia 4 va celebrar el funeral de soterrament
el molt Rvd. P. Provincial dels Caputxins d’Andalusia,
presidint el senyor Bisbe Auxiliar. Immediatament
es va formar la processó de soterrament.
Les flors que embolicaven la caixa se les disputaven
els fidels com a preciosa relíquia; els Terciaris i les
seues Germanes les Terciàries rodejaven per complet
el cadàver i s’acomiadaven, plorant, del seu sant
patriarca, i el fèretre, com en triomf, apareixia sobre
els caps de la bigarrada multitud, i entre lloances
i gemecs, en breus moments, va desaparèixer en
el sepulcre, deixant les ànimes impregnades de
tristeses, saturades de consols i d’unció religiosa. Va
ser una escena tendríssima, que recordava el trànsit
de Sant Francesc i l’orfandat en què quedaven els
Franciscans, Santa Clara i les seues filles.
249. El dia 5 es van celebrar solemníssimes
exèquies en la catedral de Sogorb, en les quals va
oficiar de Pontifical el Sr. Bisbe Auxiliar de València,

183
amb assistència del Capítol, entitats socials i el
poble sogorbí, que donava senyals inequívoques del
pesar que li havia produït la pèrdua del seu volgut
Prelat.
250. Les autoritats eclesiàstiques, els Pares
Caputxins, les dues Congregacions de Terciaris,
fundades pel finat, i el poble que el coneixia, han
respost oferint un digne i afectuós homenatge a qui
tot ho va donar per Crist i per la reforma moral de
la joventut.
La Pàtria, no obstant això, té contret un deute
amb aquest preclar espanyol, que amb els seus
reformatoris ha salvat i salvarà milers de joves. La
seua obra és sol·licitada i cotitzada amb enveja per
les nacions civilitzades. Espanya no relegarà a l’oblit
al sant i gran pedagog de l’edat moderna.
Fr. Juan Bautista Ardales
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ÍNDEX CRONOLÒGIC
1846 05.01	En Gaspar Amigó i Chulvi fa relació dels seus béns.
21.11 Matrimoni d’en Gaspar Amigó i senyora Genoveva
Ferrer.
1847 01.11	Naix a València Emilia Rosario Amigó Ferrer,
germana de José María Amigó.
1849 00.00	Naix a Puçol (València) Genoveva Amigó Ferrer,
germana de José María Amigó.
1852 00.00 A Alfara d’Algimia (València), naix Julio Amigó
Ferrer, germà del Venerable.
1854 17.10	Naix José María Amigó Ferrer a Massamagrell
(València).
17.10 José María Amigó rep el sant baptisme.
08.12 Sa Santedat Pius IX, proclama el dogma de la
Immaculada.
1855 13.01 Blas Ferrer Calvo, iaio del Venerable, fa testament.
22.01 Mor Blas Ferrer Calvo, iaio matern.
24.02	El P. Ambrosio i les seues religioses són expulsats
de Montiel.
1857 01.03	Naix a València, Josefa Amigó Ferrer, germana de
José María Amigó.
18.11 José María Amigó rep la Confirmació.
1860 24.03	Naix a València, Josefa Amigó Ferrer, germana de
José María Amigó.
1862 03.09	Naix a València Rosa Amigó Ferrer, germana del
Venerable.
1863 20.06 Fundació de la Germandat del Stm. Sagrament de
València.
09.07	Rosa Doset, iaia materna del Venerable, fa
testament.
1866 13.05 Julio i José María Amigó reben la seua primera
comunió.
	Tardor José María ingressa en el Seminari de València.
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1867 00.00	Carlos Marx publica la seua obra “El Capital”.
1868 04.06 Mor Rosa Doset, iaia materna de José María Amigó.
26.09	Esclata la revolució espanyola anomenada “La
Gloriosa”.
30.09	La reina Isabel II ix cap a l’exili.
1869	Tardor	La família Amigó Ferrer se’n va a viure a Godella.
València.
08.12	Obertura del Concili Vaticà I.
1870 15.09 José María assisteix, a Puçol, a les festes de la Mare
de Déu.
28.10	En Gaspar Amigó i Chulvi fa testament.
06.11 Mor en Gaspar Amigó Chulvi, pare de José María.
1871 02.01 Amadeu de Savoia és proclamat rei d’Espanya.
04.08	Genoveva Ferrer i Doset fa testament
10.08 Mor Genoveva Ferrer i Doset, mare de José María.
21.10	Leonor Antoni fa un llegat als Amigó-Ferrer
1872 21.04	Comença la tercera Guerra Carlina.
00.00 José María Amigó desitja ingressar en la Cartoixa.
1873 07.02 Amadeu de Savoia renuncia a la corona espanyola.
11.02 És proclamada la I República Espanyola.
00.03 José María Amigó vist l’hàbit de Terciari Franciscà.
23.11	Divisió de béns dels Amigó Ferrer.
1874 03.01	Caiguda de la I República Espanyola.
25.03	Primer testament de José María Amigó Ferrer.
28.03 José María se’n va al noviciat, a Baiona (França)
12.04 José María Amigó pren l’hàbit caputxí a Baiona.
1875 09.01 Alfonso XII arriba a Barcelona com a rei d’Espanya.
18.04	Primera professió de fra Lluís de Massamagrell.
1876 27.02 Finalitza la guerra carlina. Els partidaris del
senyor Carlos fugen a França.
10.06 Fra Lluís de Massamagrell rep la tonsura i ordes
menors.
1877 00.03 Fra Lluís torna a Espanya amb els primers
restauradors.

187

1878

1879

1880
1881

1882
1883

1884

19.03	Obertura del convent caputxí d’Antequera (Màlaga).
30.11 S’obri el convent caputxí de Sanlúcar (Cadis).
20.02	León XIII és elegit Summe Pontífex.
21.04	Professió solemne de fra Lluís de Massamagrell.
15.06 Fra Lluís de Massamagrell rep el subdiaconat.
02.11 Fra Lluís de Massamagrell fa el Vot d’Ànimes.
19.01 Arriba destinat a Montehano (Santander) fra Lluís
de Massamagrell.
08.03 Fra Lluís rep el diaconat en Santoña (Santander).
29.03	El P. Lluís és ordenat prevere en Montehano
(Santander).
04.04	Primera missa del P. Lluís de Massamagrell.
12.06	El P. Lluís nomenat predicador caputxí.
04.10	Obertura del convent caputxí de Massamagrell
(València).
07.10 Mor el P. Esteban d’Adoáin a Sanlúcar (Cádiz).
02.11 Mor el P. Ambrosio de Benaguasil a Massamagrell.
06.05	El P. Lluís administra el primer baptisme a un
expòsit.
21.05	El P. Lluís de Massamagrell rep el títol de
predicador.
Juliol	El P. Lluís va a Escalada (Burgos) a recuperar la
seua salut.
02.08	El P. Lluís de Massamagrell arriba a València.
06.08	Nomenament de Vicemestre de Novicis del P. Lluís
20.10	El P. Lluís de Massamagrell nomenat Comissari de
la V.O.T. En la Regió de València.
00.00	El P. Lluís instaura la V.O.T. En la Regió de
València.
00.00	Revoltes republicanes a Badajoz i Seu d’Urgell.
13.11	El P. Lluís de Massamagrell visita la V.O.T. de
Godella (València).
22.05	El P. Lluís organitza un pelegrinatge a N. Sra. Del
Puig (València).
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1885 04.02	El Comissariat Caputxí d’Espanya es fa Província.
04.02	El P. Lluís és nomenat Definidor Provincial.
10.03	El P. Lluís guardià del convent de Massamagrell,
Valencia.
17.03	Instància al Sr. Arquebisbe de València per a
l’aprovació de les Religioses T.C.
27.04 Aprovació diocesana de les Constitucions de la
Religioses Terciàries Caputxines.
11.05	El P. Lluís funda la Congregació de Religioses
Terciàries Caputxines.
22.06 Mor a Massamagrell, del còlera, sor Clara del Grau.
29.06 Mor a Massamagrell sor Francisca de las Llagas
d’Alcalá.
17.07 Mor a Benaguasil, sor Desamparados de Suera.
30.07 Mor a Massamagrell sor Serafina de Benaguasil.
09.08	Obertura de la Casa-Asil de Massamagrell
(València).
1886 13.10	El P. Lluís organitza una segona peregrinació a N.
Sra. Del Puig (València).
30.10	El P. Lluís va a obrir el convent de l’Olleria
(València).
1887 02.02	Lluís Amigó funda l’associació de Ntra. Sra. dels
Bons Llibres.
30.06 Aprovació de la llei espanyola d’associacions.
1888 08.03	El P. Lluís de Massamagrell dóna els seus béns els
seus germans.
22.04 Apertura del convent caputxí de Lecároz (Navarra).
17.11	El P. Joaquín de Llevaneras, de sobte, puja a
Montiel.
20.11	El P. Joaquín de Llevaneras nomena a sor Mercedes
de Sobremazas superiora general de les Terciàries
Caputxines.
00.00 Arribada dels primers missioners caputxins a la
Guajira (Colòmbia).
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1889 20.02	El P. LLluís posa les Constitucions dels seus
Terciaris Caputxins en mans de la Mare de Déu
dels Dolors.
08.04 Aprovació diocesana de les Constitucions dels
Religiosos Terciaris Caputxins de la Mare de Déu
dels Dolors.
12.04 Fundació de la Congregació de Terciaris Caputxins.
07.07 Mor Josefa Amigó Ferrer, germana del Venerable.
15.07	Trasllat del noviciat de les Germanes Terciàries
Caputxines a l’Olleria.
18.09	El P. Lluís és escollit Consultor del Concili de
València.
29.10	El P. Lluís és elegit Examinador Sinodal.
31.10	Els Terciaris Caputxins es traslladen del Puig a
Torrent (València).
18.12	Divisió de la província caputxina d’Espanya en
tres.
18.12	El P. Lluís és escollit Definidor Provincial.
1890 11.03	Primer Capítol General de les Germanes Terciàries
Caputxines.
24.06	El P. Lluís rep la professió dels seus primers
religiosos.
22.08	Lluís Amigó deixa el càrrec de Lector en Teologia.
29.10	Presa de possessió de l’Escola de Reforma Santa
Rita (Madrid).
1891 17.05	El P. Lluís conclou la seua visita canònica al
convent de Mont Sió de Torrent (València).
11.06	El P. Lluís conclou la seua visita canònica a l’Escola
de Reforma Santa Rita de Madrid.
14.09 Mons. José Romero autoritza les Germanes
Terciàries Caputxines a fundar a la Guajira
(Colòmbia).
1892 05.04	El P. Lluís assisteix a les primeres misses dels seus
Terciaris.
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19.05	El P. Lluís finalitza la seua visita canònica al
convent de Mont Sió de Torrent.
03.06	El P. Lluís conclou la seua visita canònica a l’Escola
de Reforma Santa Rita de Madrid.
18.12	El P. Lluís és reelegit Definidor Provincial.
29.12	El P. Lluís és escollit Guardià del convent de
l’Olleria (València).
1893 05.01	Trasllat del coristat caputxí a l’Olleria (València).
	Tardor Agitació ciutadana a tot Espanya.
1894 05.03 Final de la guerra espanyola a Àfrica.
1895 04.01	El govern aprova la Congregació de religiosos
Terciaris Caputxins.
24.02 S’inicia el moviment separatista cubà.
18.12	El P. Lluís és elegit Definidor Provincial i Guardià
de l’Olleria (València).
24.12	El P. Lluís és nomenat Visitador de la V.O.T.
1896 12.04	Obertura de la casa Monestir de Yuste (Càceres).
21.09	El P. Lluís presideix el I Capítol Provincial dels
seus Terciaris Caputxins.
1897 08.08 Assassinat de Cánovas del Castillo, primer
ministre.
1898 30.09	Divisió de la província caputxina de Toledo en les
antigues de València i Andalusia.
10.12	Espanya perd les últimes possessions del seu
imperi.
16.12	El P. Lluís és escollit Primer Provincial, després
de la restauració, de la província caputxina de
València.
1899 19.06	El P. José Calasanz de Llevaneras és nomenat
cardenal.
24.10	El P. Lluís presideix el II capítol provincial dels
seus religiosos Terciaris Caputxins.
03.11	El P. Lluís marxa cap a la fundació de l’Escola de
Reforma de Dos Hermanas (Sevilla).
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1900 27.09	El Sant Pare rep en audiència a Lluís Amigó, i a
cent pelegrins.
23.10	En Marcelo Azcárraga, President del Consell de
Ministres.
1901 01.04	Lluís Amigó fa efectiva la donació dels seus béns.
28.06	La Santa Seu estableix les “Normes per als
Religiosos”.
28.08	Presa de possessió de la finca de Godella (València).
19.09	Decret d’aplicació de la Llei d’Associacions.
1902 10.01	El P. Lluís cessa de provincial i és elegit custodi
general.
25.03 Aprovació pontifícia de les Germanes Terciàries
Caputxines.
19.09 Aprovació pontifícia dels Religiosos Terciaris
Caputxins.
11.11	El P. Lluís presideix el I Capítol General dels seus
Terciaris Caputxins.
1903 14.01	El P. Lluís és escollit vicari del convent de La
Magdalena, Massamagrell (València).
04.08	Pius X és elegit Summe Pontífex.
24.08 Mor la Mare Ángela de Pego, Terciària Caputxina.
09.10	La Santa Seu expedeix rescripte de fundació a la
Guajira.
1904 05.01 Mor la senyora Josefa Giménez Sien, dirigida del P.
Lluís.
15.12	El P. Lluís novament és elegit Definidor Provincial.
17.12	El P. Lluís és destinat com a Guardià a Oriola
(Alacant).
1905 17.01	La Misió-Guajira (Colòmbia), Vicariat Apostòlic.
05.02 Marxen les primeres Germanes Terciàries
Caputxines per a la Missió de la Guajira (Colòmbia).
19.06	Els Terciaris Caputxins agregats a l’Orde
Caputxina, d’acord amb el Decret Apostòlic de 2808-1903.
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1906

1907

1908

1909

1911
1912

31.07 Mons. Atanasio Soler Royo nomenat Vicari
Apostòlic.
15.09	Les Terciàries Caputxines agregades a l’Orde
Caputxina d’acord amb el Decret Apostòlic de 2808-1903.
31.05	Casament d’Alfons XIII i Victoria Eugenia de
Battenberg.
31.05 Atemptat als Reis. Vint morts i cent ferits.
18.04	El P. Lluís és nomenat Bisbe de Tagaste, A. A. de
Solsona.
09.06	El P. Lluís és consagrat Bisbe per Mons. A.
Rinaldini.
24.06	Primer pontifical del P. Lluís Amigó a Mont Sió,
Torrent (València).
28.07	El Venerable Lluís Amigó pren possessió de la seua
diòcesi.
04.08	Lluís Amigó fa la seua entrada a Solsona (Lleida).
28.04	Lluís Amigó és nomenat fill predilecte de
Massamagrell.
01.05	El Venerable Lluís Amigó consagra l’església
parroquial de Massamagell (València).
09.05	Lluís Amigó col·loca la primera pedra del Seminari
de Sant Josep, de Godella (València).
21.11	Lluís Amigó presideix el II Capítol General als seus
Terciaris Caputxins.
20.05	Lluís Amigó assisteix a la canonització de Sant
Josep Oriol.
26.07 S’inicia la Setmana Tràgica de Barcelona. Crema
de convents.
23.12 Aprovació de la Llei del Candado, que prohibia
establir noves ordes religioses a Espanya.
13.06 Aprovació pontifícia definitiva de les Constitucions
de les Germanes Terciàries Caputxines.
24.08	Lluís Amigó protesta contra la Llei d’Associacions.
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12.11 Assassinat de José Canalejas, president del Govern.
1913 18.07	El Venerable Lluís Amigó és preconitzat Bisbe de
Sogorb.
13.11	Lluís Amigó pren possessió de la seua nova diòcesis.
30.11	Lluís Amigó fa la seua entrada solemne a Sogorb
(Castelló).
17.12	Lluís Amigó presideix el pelegrinatge de mestres a
Roma.
1914 17.04	Lluís Amigó presideix el III Capítol General als
seus Terciaris.
23.04	El Venerable Lluís Amigó pren possessió del càrrec
de Senador.
10.08	Lluís Amigó dóna noves Constitucions al Seminari.
22.09	Lluís Amigó inaugura l’església dels seues
Terciàries Caputxines a Altura (Castelló).
1915 00.00	Encariment dels queviures a causa de la guerra
europea.
14.05	Lluís Amigó inicia la visita pastoral a la seua
diòcesi.
31.12	Lluís Amigó és nomenat fill adoptiu d’Ador.
1916 20.06	El Venerable Lluís Amigó fa testament per segona
vegada.
30.11	Lluís Amigó col·loca la primera pedra de l’església
de l’Asil de Massamagrell.
1917 29.04	Lluís Amigó trasllada les despulles de fra Bonifaci
Ferrer des d’Altura a la Cova Santa.
09.05	Lluís Amigó col·loca en l’Asil de Terciàries
Caputxines de Sogorb, la primera pedra de la nova
església.
18.05	Pelegrinatge al Pilar de Saragossa presidit pel
Venerable Lluís Amigó.
1918 30.03	Lluís Amigó beneeix la nova església de l’Asil de les
Terciàries Caputxines de Sogorb (Castelló).
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1919 18.01	Lluís Amigó consagra l’església de l’Asil de
Massamagrell (València).
16.06	Reelegit Senador del Regne el Venerable Lluís
Amigó.
13.05	Lluís Amigó acudeix al Cerro de los Ángeles
(Madrid) a consagrar Espanya al Sagrat Cor.
28.06 Fi de la Primera Guerra Mundial. Tractat de
Versalles.
15.07	Peregrinació de Lluís Amigó al Cerro de los Ángeles
(Madrid).
02.08	Lluís Amigó dóna noves Constitucions al Seminari
de Sogorb (Castelló).
1920 14.07	Lluís Amigó presideix el IV Capítol General als
seus Terciaris Caputxins.
1921 07.01	Lluís Amigó organitza l’arxiu diocesà de Sogorb
(Castelló).
17.01 Mor Julio Amigó Ferrer, germà del Venerable.
08.03 Assassinat d’Eduardo Dato, president del Govern.
1922 13.01	Lluís Amigó aconsegueix el Santuari de la Cova
Santa, a Altura (Castelló).
03.04	Els Carmelites Calçats prenen possessió del
Santuari.
01.09	Lluís Amigó compra per a la diòcesi el convent de
Sant Domènech de Sogorb.
08.09	Lluís Amigó corona Ntra. Sra. de Montiel
(Benaguasil).
1923 05.01 Mor Emilia Rosario Amigó Ferrer, germana del
Venerable.
07.01 Mor Salvador Escorigüela, cunyat del Venerable.
13.09 S’inicia la Dictadura d’en Miguel Primo de Rivera.
1924 18.03	Lluís Amigó consagra l’església del Seminari de
Sant Josep de Godella (València).
1925 23.04	Lluís Amigó redacta el seu tercer i últim testament.
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1926

1927

1928
1929

1930

1931

27.04 Mor la Mare Visitación de Manises, Terciària
Caputxina.
29.11	Lluís Amigó torna al culte l’església de l’exconvent
de Sant Domènech de Sogorb (Castelló).
00.00	Lluís Amigó crea l’associació “Joventut Antoniana”.
03.05	Carta-testament de Mons. Lluís Amigó als seus fills
i filles.
14.07	Lluís Amigó presideix el V Capítol General als seus
Terciaris.
24.07	Lluís Amigó presideix el Capítol General a les
seues Terciàries.
19.09	Lluís Amigó és afectat de gravíssima malaltia
d’urèmia.
02.02	Establiment canònic de la Congregació de Terciaris
Caputxins a Itàlia.
14.09	L’església de l’Escola de Dos Hermanas (Sevilla),
consagrada per Lluís Amigó.
09.12	Lluís Amigó presideix el VI Capítol General als
seus Terciaris.
Junio	Primera fundació dels Terciaris a Colòmbia.
30.10 Mor el P. José María de Sedaví, Terciari Caputxí.
04.04	Noces d’or sacerdotals de Lluís Amigó.
26.04 Mor Rosa Amigó Ferrer, germana del Venerable.
17.10	Lluís Amigó conclou i signa la seua Autobiografia.
03.11	Lluís Amigó acomiada les seues primeres
missioneres a Xina.
28.01	Caiguda de la Dictadura d’en Miguel Primo de
Rivera.
08.02 Mor en José Guzmán Guallar, íntim amic de Lluís
Amigó.
14.08 Mor la Mare Margarida de Massamagrell. Germana
Terciària Caputxina.
14.04	Es proclamada la II República Espanyola. Alfons
XIII ix d’Espanya.
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25.05	Les Germanes Terciàries Caputxines abandonen
Montiel-Benaguasil (Valéncia).
27.11 Aprovació d’una Constitució espanyola laica.
20.12	Lluís Amigó signa la protesta col·lectiva del bisbat.
1932 00.02	Projecte de Llei d’Associacions. Escola laica.
01.09	Els Terciaris Caputxins funden a Argentina.
1933 22.04	La Santa Seu ordena una inspecció dels seminaris
espanyols.
29.10	Creació de les F.E.T. i de les J.O.N.S.
08.12	Institució del noviciat dels Terciaris Caputxins a
Colòmbia.
1934 06.09	Lluís Amigó casa el seu nebot Lluís Boada.
06.09	Lluís Amigó es trasllada a la Casa-Noviciat de
Godella (València).
24.09	Rep els últims sagraments el Venerable Lluís
Amigó.
01.10	Lluís Amigó mor a Godella (València) a la una i
quart de la matinada.
04.10 Funeral i soterrament de Lluís Amigó a
Massamagrell, en la Casa Asil de les seues filles
Terciàries Caputxines on reposen les seues
despulles.
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ÍNDEX ONOMÀSTIC (I)
* Adoáin, Esteban d’: 40, 41, 43, 44, 45, 52, 54.
Ador: 61, 211.
Aguilar, Francisco d’Assís: 107, 117, 208.
Albalat dels Sorells: 61.
Alboraia: 61, 65.
Alboraia, Carmen d’: 69, 73, 74.
Alcalá, Francisca de las Llagas d’: 70, 75, 84.
Alzira: 61.
Alzira Fidel d’: 145.
Altura: 206, 207, 208, 217, 231.
Alza, Marcial d’: 30.
Amèrica: 58, 165, 237.
Amigó Chulvi, Gaspar: 2.
Amigó Ferrer, Emilia: 162.
Amigó Ferrer, José María: 4, 30, 245.
Amigó Ferrer, Josefa: 14.
Amigó Ferrer, Julio: 7, 21, 56, 225.
Amigó Ferrer, Romualdo: 242.
Andalusía: 37, 38, 144.
Andalusía (província d’): 121, 143, 144, 247, 248.
Andermatt, Bernardo d’: 104, 116.
Antequera: 24, 37, 38, 41, 42, 45, 53.
Aragó (provincia de): 121, 130.
Ardales, Juan Bautista d’: 240, 248, 250.
Arenys, Javier d’: 157.
Asís: 158.
Asís, Sant Francesc d’: 1, 20, 53, 60, 101, 104, 132, 140, 148, 157, 158,
248.
* Astorga Bernabé d’: 30, 38, 40, 41, 45.
Aielo de Malferit, Juan d’: 192.
N.B. Els noms precedits d’un asterisc gaudixen de més detall en les
pàgines 205-240.
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Azcárraga, Marcelo d’: 111.
Azcoitia, Félix d’: 37.
Badal, Lluís: 111, 112.
Barcelona: 195, 198.
Barranquilla, Elena de: 165.
Baiona: 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 37.
Benaguasil: 61, 70, 84, 85, 100.
* Benaguasil, Ambrosio de:33, 34, 35, 69, 71.
Benaguasil, Serafina de: 70, 75, 84.
Beniarjó, Clara de: 165.
Benigànim, Inés de: 95.
Benimaclet, Verónica de: 70, 75.
Benissa, Isabel de:72, 75, 165.
Benissa, Juan de: 140.
Benissa, Melchor de: 145, 149.
Benissa, Patrocinio de: 76, 87, 212, 213, 224.
*Benissa, Serafín de: 113.
Benissanó, Miguel de: 140.
Benlloch, Juan: 181.
Burgos: 54.
Cabello (horta de): 134.
* Calvo i Valero, Vicente: 46.
Cánovas del Castillo, Antonio: 37, 38.
Canubio, Domingo: 235.
Carabanchel: 148.
Cascia, Rita de: 8.
Castelló: 61.
Castella (província de): 121.
Catalunya: 121, 190.
Celedón, Bisbe de Santa Marta: 151.
Citarizo (Colòmbia): 167.
Ciutat Eterna: 203.
Clara d’Assís: 248.
Colòmbia: 166.
Còrdova: 42.
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Cortona, Egidio de: 52.
* Cova Santa: 202, 207, 208, 217, 218, 231.
David, reial profeta: 1.
Domínguez, Isidro: 17, 19, 23.Vegeu València, Fernando de.
Doset, Rosa: 11.
Ecay, Fermín d’: 28, 29, 40.
Elx, Vicente d’: 89.
* El Puig (cartoixa): 103, 112, 114, 116, 120.
* El Puig (santuari): 63, 89.
Escalada: 54, 55, 56.
Escalante: 48, 48, 50, 51.
Escorihuela Renau, Salvador: 162.
Espanya: 10, 17, 25, 27, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 59, 77, 116, 121, 143, 250.
Espanya, Isabel II d’: 11.
Ferrer, Bonifaci: 208, 209, 217, 218.
Ferrer, Vicent: 65, 208, 218.
França: 18, 19, 22, 33, 56.
França, Sant Lluís de: 60.
Gandia: 61, 211.
García Avella Pablo: 7.
García José: 89.
Giménez Sien, Josefa: 140, 162, 178, 179, 214, 225.
* Gea Gregorio: 9.
Giménez Sien, Mariano: 140.
Gironés, Vicente: 89.
* Godella: 12, 215, 242.
Godella (Casa Noviciat): 240, 245.
Gotti, Cardenal: 158.
Grao, Clara del: 72, 75, 84.
Guajira: 149, 150, 164, 166.
Guillén, Ignacio: 69.
Guinea: 34.
Guisasola, Victoriano: 203.
Guzmán Guallar, José: 8,17,18,56.
Guzmán, Santo Domigo de: 187.
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Hongria, Isabel d’: 60.
Igualada: 77,198.
Isla: 49.
Jérez: 235.
Jesús Xiquet: 213.
Lacroix, Francisco: 36.
Lastres, Francisco: 133.
Lauzurica, Francisco Javier: 242.
Lecároz: 130.
Lleó, Lluís de: 113.
Lleó XIII: 154, 157.
Lleida: 195.
Llana (fabricant): 140.
Llerena, José de: 40, 41, 52, 54.
* Llevaneras, Joaquín de: 54, 58, 77, 93, 97, 99, 115, 116, 122, 130.
* Llevaneras, José Calasanz de: 77,116. Vegeu Vives i Tutó, José.
Llopart (Pare Jesuïta): 32.
Madrid: 38, 42, 133, 147, 148, 155, 174, 176, 180, 181, 182, 193.
Málaga: 45.
Manises: 61.
Manises, Atanasio de: 150, 151, 167.
Manises, Inés de: 72.
* Massamagrell: 2, 4, 53, 81, 84, 85, 86, 91, 100, 131, 185. 225, 242.
Massamagrell (Asil de): 6, 86, 87, 96, 116, 178, 212, 224, 225, 237, 240.
Massamagrell (església parroquial): 60, 63, 186, 188, 198, 216, 246.
* Massamagrell (La Magdalena): 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 71, 74,
78, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 108, 112, 113, 116, 124, 138, 141, 142, 153,
160, 163, 246, 247.
Massamagrell, Laurena de: 149.
Massamagrell, Lluís de: 40, 67.
Massamagrell, Margarita de: 76, 87, 88, 115, 131.
Maseo O.F.M.: 215.
Massanet i Verd, Antonio: 199.
Mateu, Pepita: 115.
Maura, Antonio: 181.

201
Maura, Gabriel: 181.
Maura, Juan: 184.
Meliana: 61.
* Méndez, José: 119. Vegeu Sedaví, José María de.
* Moliner, José: 88, 100, 109, 110, 111.Vegeu Sueras, Francisco de.
Molina, Lorenzo de: 53,70,72.
* Monescillo, Antolín: 73, 97, 106, 117.
Monserrate: 184.
Montehano: 46, 47, 54.
* Montiel: 34, 35, 69, 70, 72, 73, 74, 87, 96, 97, 115, 131.
Montiel, María de: 69, 70, 73, 74, 76.
Museros: 81.
Naja, León de la: 40.
Nava, Roque de la: 90,94.
Navarra: 37,121.
Navarrés, Purificación de: 165.
Nicolás (P. General, O.F.M. Cap.): 27.
* Ollería, l’: 61, 93, 115, 131, 138, 140, 141, 142, 146, 162, 185.
Oriola: 97, 122, 130, 134, 135, 138, 163, 167, 169, 170, 171,173, 175,
176, 177, 183, 221.
Oriola, Antonio d’: 74,161.
* Oriola, Francisco d’: 80, 145, 150, 151.
Oriol, Sant José d’: 190.
París: 18.
Payá, Francisco: 85.
* Pego, Ángela de: 69, 73, 74, 84, 86, 87.
Pérez, Esteban José: 45.
Pérez Montejano, Francisco: 15, 21, 56.
Pérez, Rafael: 230.
Piña, Tomás de la: 58.
Pons, Lluís: 198.
Provincial de Catalunya: 157.
Pobla de Farnals: 81.
Puig-Reig: 198.
Punta de Russafa, Partida de la: 61, 66, 92.
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Puçol: 2,13, 225.
Rafelbunyol: 61.
Reus, Estanislao de: 58, 67.
Ribas: 207.
Ribera, Sant Juan de: 140, 152.
Riego i Núñez, Rafael de: 11.
Rinaldine, Aristide: 167.
Roda, Faustino: 100, 101.
Roma: 28, 40, 52, 157, 173, 190, 203.
Romero, Rafael: 235.
Romero Robledo, Francisco: 37, 38, 39.
Sagrada Família: 213, 224, 226.
Sagrat Cor de Jesús (Província): 77, 121.
Salvador Barrera, José María: 181.
Sant Andreu: 201, 216, 236.
Sancha i Hervás, Ciriaco: 133.
Sancho, Rafael: 215.
Sant Felip: 188.
Sant Josep: 1, 4, 5, 41, 174, 213.
Sant Llorenç (església de): 7.
Sanlúcar de Barrameda: 44, 45.
Sant Miquel: 11.
Sant Nicolau (església de):7.
Sant Sebastiá: 46.
Santa María Magdalena: 90.
Santa María Magdalena (ermita): 90.
Santa Marta (Colòmbia): 151.
Santa Rita (Escola de Reforma): 133, 147, 148, 155, 174, 180, 181, 182,
193.
Santander: 46, 48, 51, 53.
Santiago: 170, 188.
Sant Domènech (exconvent de): 202, 233.
Santoña: 47.
* Sedaví, José María de: 119, 123, 129, 133, 170.Vegeu Méndez, José.
Saragossa: 221.
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Sogorb: 200, 201.
Sogorb (Asil de):220, 223.
Sogorb (diòcesi de): 199, 201, 203.
Sogorb (bisbat de): 107, 117, 243, 245.
Servites, Pares: 99.
Sobremazas, Mercedes de: 115, 130, 131.
Soto, Pedro: 173.
Sueras, Desamparados de: 76.
* Sueras, Francisco de: 88, 111.Vegeu Moliner, José.
Terra Santa: 10.
Toledo (província de): 121,122.
Tolosa: 23.
Tolosa, Antonio de: 30.
Tolosa (Província de): 28, 33.
Tomás, Manuel: 17, 22, 25, 29, 30.Vegeu València, Francisco de.
* Torrent: 66, 119, 120, 127, 132, 133, 137, 155, 185.
Torrent, Encarnación de: 224.
Torrent, Ignacio de: 177.
Ubago, León d’: 94.
Urgell: 181.
Usún, Pedro d’: 78, 94.
València (Arquebisbe de): 117, 203, 242, 245.
* València (Ciutat de): 4, 9, 10, 18, 20, 25, 34, 56, 57, 58, 61, 65, 69, 100,
102, 109, 129, 162, 175, 176, 180, 200, 209, 221, 225.
València (Província de): 24, 121, 143, 144, 145, 197, 228, 247.
València, Antonio de: 150, 167.
València, Bernarda de: 70,75.
València, Fernando de: 23. Vegeu Domíguez, Isidro.
València, Francisco de: 30, 40, 53.Vegeu Tomás, Manuel.
València, Genoveva de: 242.
* València, Javier María de: 133, 191,193.
València, Juan de: 24. Vegeu Vivó, Vicente.
València, María Luisa de: 76, 87, 131.
Valenciano, José: 102, 109, 110.
Valenciano, Vicenta: 220, 222, 223.

204
Valero, Gonzalo: 201, 220, 222, 223.
Vall d’Uixó, Ildefonso de: 242.
Velilla, Fermín de: 40, 97, 122, 145.
Velliza, Ángel: 40.
Velliza, Bernardino: 40.
Vera, Fidel de: 27, 28.
Verge: 4, 5, 11, 13, 150, 58, 63, 64, 66, 89, 132, 134, 180, 198, 234, 236,
239, 240.
Verge de la Cova Santa: 202, 207, 209, 231.
Verge dels Dolores: 48, 99, 104, 105, 108, 111, 112, 169, 170, 177, 213.
Vic: 194.
Vinalesa: 61.
Vista Alegre: 180.
* Vives i Tutó, José: 157, 158, 159, 167, 191. Vegeu Llevaneras, José
Calasanz.
Vivó,Vicente: 17, 24. Vegeu València, Juan de.
Xelva: 34.
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ÍNDEX ONOMÀSTIC (II)

ADOÁIN, ESTEBAN DE
Pedro Francisco Marcuello Zabalza va nàixer l’11
de novembre de 1808 en el lloc d’Adoáin, xicoteta
aldea navarresa. Cridat a la vida religiosa per Déu,
va vestir l’hàbit caputxí el 28 de novembre de 1828,
en el convent de Cintruénigo, rebent el nom de Fra
Esteban d’Adoáin. Va estudiar a Peralta, Pamplona
i Tudela, sent promogut al sacerdoci el desembre de
1832.
El 1837, i un any després de l’exclaustració
espanyola, marxa cap a Itàlia. En 1842 s’embarca
cap a Veneçuela on missiona les tribus de l’Apure:
yaruros, utumacos, mohineros i chiricoyas.
Greument malalt, és enviat a Europa, arribant
per juliol de 1845 a Bordeus, França. Restablert
de la seua malaltia retorna a Amèrica, missionant
novament a Veneçuela, i després a Cuba, Guatemala
i El Salvador, sent escollit l’any 1868 Comissari
General dels Caputxins d’Amèrica Central.
Desterrats els Caputxins de Guatemala, el 1873 el
P. Esteban arriba al convent de Baiona, a França.
Al març de 1877 el trobem com a Guardià del
convent d’Antequera, comptant entre els seus
súbdits a Fra Lluís de Massamagrell.
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I a la tardor del mateix any es troba a Sanlúcar
de Barrameda (Cadis), en la funció de Restaurador
i Guardià del convent. Extraordinari predicador,
la seua fàcil paraula i la seua estampa ascètica
commovien i atreien. Tingut com un sant, en els
seus funerals es disputaven les seues relíquies.
El 7 d’octubre de 1880 moria a Sanlúcar. En el
mateix convent caputí reposen les seues despulles.
Ha estat incoada la seua Causa de Beatificació
(Cfr. Estella, P. Gumersindo de: Hª y empresas
apostólicas del Siervo de Dios P. Esteban de
Adoáin. Edicions Aramburu. Pamplona, 1944. I
Iriarte, P. Lázaro: Esteban de Adoáin. Edicions
Navasal. Pamplona, 1980).
ASTORGA, BERNABÉ D’
Francisco González García va nàixer el 4
d’octubre de 1838 a Astorga, Leó. Va prendre l’hàbit
franciscà l’1 d’octubre de 1862 en el noviciat dels
Observants de Bermeo (Biscaia), professant el
següent any. L’1 de maig de 1865 ingressa en l’Orde
Caputxina i l’11 del mateix mes pren l’hàbit amb el
nom de Fra Bernabé d’Astorga.
El 31 de juliol de 1873 és nomenat Lector
d’estudiants, entre els quals es trobaria
posteriorment fra Lluís de Massamagrell. Amb ell
farà el viatge fins al convent d’Antequera (Málaga).
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Exercirà el càrrec de Vicari i de Lector fins
a 1879, any en què fra Lluís Amigó és destinat a
Montehano (Santander) i el P. Bernabé a Hondarribia
(Guipúscoa) amb el càrrec de Fundador i de Guardià
del convent.
El 1881 és nomenat Definidor del Comissariat.
El P. Bernabé d’Astorga juntament amb la
Mare Carmen del Niño Jesús, és fundador de la
congregació de Terciàries Franciscanes dels Sagrats
Cors de Jesús i de María
El 1893 demana l’exclaustració per dos anys i
se li concedeix indult de secularització per a tota
la vida. Va trobar benèvol receptor en el Bisbe de
Cadis el senyor Vicente Calvo i Valero, en la diòcesi
del qual va viure de forma edificant exercint càrrecs
de responsabilitat. Va morir piadosament a Ceuta
el 2 de gener de 1910 (Cfr. Pobladura, P. Melcior de:
Los Frailes Menores en Castilla, Madrid, 1946,
pàgines 243 i següents).
BENAGUASIL, AMBROSIO DE
EL P. Ambrosio Roda Ramada havia nascut el
1812 en el poble valencià de Benaguasil. Va vestir
l’hàbit caputxí en La Magdalena, Massamagrell, el
21 d’octubre de 1828, professant l’any següent. Era
corista quan li va sorprendre l’exclaustració de 1835.
Acabats els seus estudis en el Seminari de València
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i ordenat de prevere l’any 1838, es va dedicar a la
predicació. Mai oblidaria que era caputxí.
Des de llavors el P. Ambrosio portaria una vida
summament agitada, però intensament apostòlica.
No es limità a missionar per Benaguasil i pobles
veïns. Durant nou anys es va dedicar a missionar
per terres de Conca.
El 1851 pren possessió del Santuari de Montiel,
Benaguasil, on, juntament amb la seua neboda
(després, María de Montiel) reuneix un grupet
d’ànimes penitents per al servei i custòdia de
l’ermitori. El 1855 és expulsat, i les seues religioses
es dispersen.
Algun temps després de l’expulsió de Montiel,
l’inquiet caputxí va invitar algunes d’elles a
missionar en Fernando Poo, les quals després de pocs
mesos tornaren a les seues cases en la península per
la dificultat de l’idioma.
El 1872 s’inicia la Segona Guerra Carlina. El P.
Ambrosio s’allista com a capellà i altra vegada crida
les seues religioses per a atendre un hospital de
sang a Xelva (València). Perduda la Guerra Carlina
el 1876, el P. Ambrosio passa a França i les religioses
han de tornar per tercera vegada a les seues cases.
A principis de 1880 algunes d’aquestes
retornen a Montiel. El P. Ambrosio, malalt ja
d’apoplexia, residia en La Magdalena, on moriria
el 2 de novembre de 1880, i en el cementeri de La
Magdalena descansen les seues despulles (Cfr. Roca,
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Tomás: El Santuario de Montiel y las Terciarias
Capuchinas. Impremta Doménech. València,
1968. I Ramo, Mariano: Mensaje de Amor y de
Redención. Impremta Doménech. València, 1973.
Tom I, pàgines 97 i següents).
BENISSA, SERAFÍN DE
Va ingressar en l’Orde Caputxina quan comptava
dotze anys d’edat, sent un dels primers alumnes de
l’Escola Seràfica de Montehano (Cantàbria).
El Senyor el va dotar de no vulgars dots
oratòries, i es va dedicar a la predicació amb general
aplaudiment i gran aprofitament. Va deixar grats
records en els pobles que va evangelitzar, captant
les simpaties de tots per l’afabilitat del seu caràcter.
Va ser director del Seminari Seràfic de la Província
de la Preciossísima Sang, de València, mentre va
estar a Oriola i l’Olleria.
Purificat per llarga i dolorosa malaltia, després
de rebre els sagraments, va entregar la seua ànima
a Déu el 29 d’octubre de 1900, a l’edat de 32 anys i
16 de vida religiosa.
Destinat pel P. Lluís Amigó al quefer de la
formació dels primers Terciaris Caputxins, va
exercir el seu ministeri escassament durant el curt
temps que aquests van estar en la Cartoixa del Puig
(València). Cfr. València, P. Eugenio de: Necrologio
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de los Frailes Menores Capuchinos de la
Provincia de la Preciosísima Sangre de Cristo.
Edicions Setmana Gràfica, València, 1947, pàgina
271. I Florecillas de San Francisco. València, I
(1990), 368.
CALVO I VALERO, VICENTE
Va nàixer a Sevilla el 10 de maig de l’any 1833.
Va cursar els seus estudis de Filosofia en el Seminari
Conciliar, i Sagrada Teologia en la Universitat. Tot
just acabats els estudis va ser nomenat rector de
Santa Maria de les Neus i Catedràtic Auxiliar de
Teologia en la mateixa universitat Sevillana.
Nomenat canonge de Cadis el 1865, va ser
proposat posteriorment per a la mitra de Santander
i consagrat en la catedral de Cadis el 28-10-1875.
Va ser un gran propulsor del Seminari en la
diòcesi muntanyesa. A la seua iniciativa es deu la
fundació del Col·legi Pontifici Espanyol de Roma i la
restauració de diverses Ordes Religioses, entre elles
les dels Caputxins, en la seua diòcesi muntanyesa.
El 27 de març de 1884 va ser preconitzat per Sa
Santedat Lleó XIII a Bisbe de Cadis, en la diòcesi de
la qual va fer la seua entrada el 29 d’octubre d’aquest
any. La seua gran obra en la nova diòcesi va ser la
creació d’un Seminari Conciliar nou. Home d’una
encantadora afabilitat, i d’una sòlida disciplina
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mental, igual que d’una caritat sense límits, va
entregar el seu esperit al Senyor el 27 de juny de
1898 a Cadis. La divisa del seu escut, i lema de la
seua vida, era: “O valdre o morir” (Cfr. Estatutos de
la Catedral. Santander, 1969, pàgina 9).
COVA SANTA
Santuari situat en l’interior de la Cova Santa,
terme d’Altura (Alt Palància), província de Castelló,
a 830 metres d’altitud, al costat de la carretera de
Sogorb a Casinos, distant 12 quilòmetres del poble
d’Altura i 15 de la ciutat de Sogorb.
La imatge de la Mare de Déu de la Cova Santa és
un baix relleu en algeps, de 20 centímetres d’altura
per uns 10 d’ample. La tradició atribueix el seu
origen a Fra Bonifacio Ferrer, que va ser prior de
la veïna cartoixa de Vall de Crist. La imatge va ser
trobada per un pastor en l’interior de la cova, abans
anomenada del Latonero, al començament del segle
XVI.
El 1955 Sa Santedat Pius XII va declarar la
Mare de Déu de la Cova Santa patrona de les
societats espeleològiques d’Espanya. El santuari i
l’hostatgeria annexa, des dels temps del Venerable
P. Lluís Amigó han estat regentats pels Pares
Carmelites Calçats, actualment està a càrrec de
personal seglar depenent d’un Patronat d’Altura.
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El Santuari de la Cova Santa és un molt reconegut
centre de pelegrinatges marians, de tot això donen
fe els innombrables exvots dipositats allí mateix i
l’extraordinària pietat dels pobles comarcans (Cfr.
Enciclopedia de la Región Valenciana Editorial
Graphic, S.A. València, 1973. Tom III, pàgina 297. I
Morro, Pedro: Dom Bonifacio Ferrer. Tipografia
M. Tenas. Sogorb, 1955, pàgines 100-108).
EL PUIG
El Puig és una població situada al nord de la
ciutat de València, de la qual dista 12,2 quilòmetres,
en la comarca anomenada l’Horta. Es troba
reclinada sobre un xicotet turó d’uns cinquanta
metres d’altitud. Del poblat, en el qual s’han trobat
vestigis de l’edat de bronze i de la cultura ibèrica
i romana, sabem que el 1900 comptava amb 1.923
habitants, el 1950 en tenia 3.390, i el 1970 arribava
ja als 4.497 habitants.
En el seu territori es troben enclavats el Monestir
del Puig, dedicat a Santa Maria i la Cartoixa del Puig,
anomenada Ara Christi, que convé no confondre.
El Monestir de Santa María data del segle
XIII, es troba dins del poble, és regentat pels Pares
Mercedaris, és l’única parròquia del poble i és una
joia d’art que constitueix el centre i altar major de la
Regió Valenciana.
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La cartoixa d’Ara Christi, en canvi, apartada de la
població, té el seu origen en el segle XVI a causa dels
cartoixans depenents de Portacoeli. La cartoixa, que
a partir de la desamortització de 1835 quasi es va
convertir en munt de ruïnes, va vindre a constituir,
del 14 del mes d’abril de 1889 fins al 31 d’octubre
del mateix any, el bressol de la naixent Congregació
de Terciaris Caputxins. En l’actualitat la cartoixa
és possessió particular (Cfr. Gran Enciclopedia
de la Región Valenciana. Edicions Graphic, S.
A. València, 1973. Tom IX, pàgines 196 i següents.
Vegeu també: Ramo, Mariano: Mensaje de Amor y
de Redención. Edicions Doménech. València, 1973.
Tom I, pàgines 153-154).
FERRER, BONIFACI
Jurisconsult espanyol i religiós de la Cartoixa,
germà de Sant Vicent Ferrer, va nàixer a València el
1350 i va morir el 29 d’abril de 1417.
Casat amb Jaqueline Despont, van nàixer
d’aquest matrimoni onze fills, quatre barons i set
dones. La mort de la seua esposa, de les seues set
filles i dos fills, la pèrdua del seu senyoriu d’Almenara
(Castelló) alienat per a pagar les despeses d’un
llarg procés, del qual va resultar ser innocent, i els
consells del seu germà, el van portar a abraçar la
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vida religiosa en la cartoixa de Portacoeli, distant 22
quilòmetres de València capital.
El 1396 ingressa en la Cartoixa i tres anys més
tard és nomenat el seu Prior. Benet XIII li va oferir
el cardenalat, que no va acceptar, i al poc va haver
de tornar a la cort papal per haver sigut nomenat
Nunci en la cort de Carles VI de França. Nomenat
visitador de la seua Orde, no va arribar a exercir el
càrrec, ja que va ser elegit General dels Cartoixans.
Va assistir al Concili de Perpinyà, va ser
Compromissari a Casp, i va treballar incansablement
per la unitat de la seua Orde i de l’Església. Acabat
el Cisma d’Occident va abandonar el generalat i
es va retirar a la cartoixa de Vall de Crist, junt a
Sogorb, on va viure els seus darrers anys dedicat a
la formació dels novicis i al treball manual. Fruit
d’aquest és el bell relleu en alabastre de la Mare
de Déu de la Cova Santa. Venerat com un sant, les
seues despulles van quedar abandonades arran
de l’exclaustració de 1835, entre les ruïnes de la
cartoixa de Vall de Crist, fins a 1917.
Les seues despulles van passar a descansar en
el Santuari de la Cova Santa, al terme d’Altura i
a 12 quilòmetres de Sogorb, fins a la Guerra Civil
Espanyola de 1936-1939, en què van ser cremats
en la plaça del santuari (Cfr. Morro, Pedro: Dom
Bonifacio Ferrer. Tipografia M. Tenas. Sogorb,
Castelló, 1955).

Casa noviciat de Sant Josep, Godella (València).
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GEA GREGORIO
Gregorio Gea naix a Mislata (València) el 18
d’abril de 1831. Abans de complir els tretze anys la
pobresa el porta a entrar com a aprenent en un taller
de fusteria. Es casa amb Josefa Carsí i Lerma, dona
de gran virtut. Estableix el seu taller de fusteria a
Mislata i deu anys després a València, en el carrer
del Pilar. Allí la convivència amb altres treballadors
determina la polarització de totes les seues activitats
en el món vital de la recristianització de l’obrer.
Discutia amb els seus companys fins que
els convencia de les falsedats de les seues idees
irreligioses i desarrelava dels seus esperits les
teories que falsos apòstols i nefandes amistats
difonien entre els treballadors.
Experimentava gran consol quan visitava la
presó. Es passava llargues hores parlant amb els
presos, en els quals dipositava els primers gèrmens
de la fe.
El 1864, i amb els seus primers estalvis, adquireix
una casa en el carrer Beneficència, de València; la
destina a albergar seminaristes pobres. La va titular
Col·legi Sant Francesc, i va aconseguir reunir allí a
més de noranta seminaristes. La revolució de 1868
acabaria amb la pròspera obra i Gea, i família, seria
perseguit, empresonat i desposseït dels seus béns.
A ell es deu la fundació de la germandat del
Santíssim Sagrament, secció de l’Escola de Crist, i el
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Patronat Obrer de València. “Era plàcidament greu
i senzillament rialler, circumspecte i mesurat de
gestos, servicial i complaent de caràcter i, sobretot,
espill de bons costums i zelosíssim d’obres catòliques
de propaganda.”
Morirà de càncer, el 4 de febrer de 1886 (Cfr.
Gea y su Obra. Edicions Gràfiques del Patronat.
València, 1944).
GODELLA
Alqueria àrab amb el nom de Godayla o Godeyla,
és un municipi situat en l’Horta de València, al NW
de la capital, de la qual dista 4’8 quilòmetres.
La població, al llarg del segle, ha experimentat
un creixement uniforme.
En el cens de 1910 tenia 2.700 habitants, el 1940
va aconseguir els 4.574, el 1960 els 5.177, i en el cens
de 1981 inclou 7.873 habitants.
El poble, molt ben comunicat, s’alça sobre dos lleus
tossals i hi abunden les cases amb jardí i els xalets
construïts per famílies acomodades de València, que
van escollir Godella com a zona residencial.
El clima és mediterrani, amb hiverns temperats i
estius calorosos. Les pluges, si bé escasses es donen
especialment a la primavera i la tardor. El cultiu
cacterístic és d’hortalisses, taronges, tabac, dacsa,
creïlles i altres fruits de l’horta.
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A la tradicional indústria de ventalls i productes
d’artesania s’uneixen actualment les modernes de
mobles, maquinària i teixits.
En els afores es troba el Seminari de Sant Josep i
les Escoles Professionals Lluís Amigó. Si bé separats
per la carretera que va de Burjassot a Torres Torres,
formen un únic centre educatiu que s’assenta sobre
un terreny de set hectàrees i serveix a un alumnat
de prop de 3.000 estudiants.
En el Seminari Sant Josep va passar els seus
últims dies el Serf de Déu P. Lluís Amigó. En les
estances que ell ocupava s’ha instal·lat un museu
amigonià, i l’habitació en què va morir conserva
la peculiar disposició que tenia el dia de la seua
mort. Des del Seminari de Sant Josep s’impulsa la
propaganda sobre el Venerable i es porta la seua
Vicepostulació.
LLEVANERAS, JOAQUÍN DE
Joquín Vives i Tutó, germà de qui fora cardenal
i dos anys major, va nàixer el 1852 a Sant Andreu
de Llevaneras, Barcelona. Orfe de pare i mare, als
17 anys ingressa en els Caputxins. Va fer el noviciat
a Guatemala, on s’havia refugiat un grup de
Caputxins espanyols dels expulsats dels convents
per la revolució.
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En restablir-se l’Orde a Espanya, el P. Joaquín
de Llevaneras va ser el quart Comissari Apostòlic
(1881-1885), i quan va ser suprimit el Comissariat
i fundada la Província del Sagrat Cor, de tota
Espanya, va ser el Primer Ministre Provincial.
Va ser sempre Superior del districte Nullius que
comprenia la residència de Madrid, el convent del
Pardo i el Col·legi de Lecároz, Navarra, del que va
ser fundador i organitzador.
Anys després es va desfer de tots els càrrecs i
va fixar la seua residència a Roma, al costat del seu
germà el Cardenal Vives i Tutó. Va ser consultor del
Sant Ofici i membre de la Comissió Cardenalícia de
la Preservació de la Fe. Va ser molt estimat i amic
dels papes Pius X i Benet XVI, per manament del
qual residia a Roma, fins i tot després de la mort del
seu germà el cardenal.
Va rebre de la Santa Seu, en diferents ocasions,
comissions reservades d’assumptes que interessaven
a Espanya. Va fer un viatge a Filipines i Carolines,
on ell va fundar les missions quan Lleó XIII va
resoldre a favor d’Espanya el conflicte entre el
govern espanyol i l’alemany sobre aquells territoris.
El 13 de juny de 1923 moria en el convent caputxí
de Sarrià (Barcelona). Cfr. Barcelona, P. Antonio
de: El Cardenal Vives i Tutó. Impr. N. Poncel.
Igualada, 1916. I Florecillas de San Francisco,
València, 24 (1923), 164-165 i 187-192.
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LLEVANERAS, JOSÉ CALASANZ DE
José Vives i Tutó, com a caputxí, José Calasanz de
Llevaneras, va nàixer a Sant Andreu de Llevaneras
(Barcelona), el 15 de febrer de 1854. Als quinze anys
decideix ingressar caputxí, per a la qual cosa ha de
traslladar-se a Guatemala, on fa el noviciat i dos
anys de filosofia.
El 7 de juny de 1872 els caputxins van ser
expulsats de Guatemala, traslladant-se a Califòrnia
i després a Tolosa (França) on fra José Calasanz de
Llevaneras prossegueix els seus estudis sacerdotals.
El juny de 1875 marxa cap a l’Equador, havent de
retornar poc després malalt a Tolosa, on és ordenat
sacerdot el 26 de maig de 1877.
El P. José Calasanz a continuació és nomenat
Director del convent de Perpinyà, d’Igualada
(Barcelona), i des de 1885, a Roma, Visitador de les
Províncies d’Espanya. Sempre malaltís i sempre
incansable va treballar extraordinàriament per
la supressió del Comissariat Apostòlic d’Espanya.
Nomenat Definidor General i Consultor de diverses
Congregacions romanes, va desenvolupar una
incansable labor en el Concili Plenari Llatinoamericà.
El 19 de juny de 1899 és nomenat Cardenal. A
partir de llavors la seua vida segueix els avatars
dels pontificats de Lleó XIII i Pius X. Nomenat
Prefecte de Religiosos exerceix una gran labor en
pro dels Seminaris.
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Home de profunda vida interior i d’oració, devot
de l’Eucaristia i de la Mare de Déu, i d’una gran
senzillesa de cor, va deixar innumerables escrits que
traspuen aquesta vida interior.
El 7 de setembre de 1913 moria plàcidament
a Muntanya Porzio Cató, en la campinya romana,
i el seu cadàver va ser soterrat en el cementeri de
Camp d’Estiu, a Roma (Cfr. Barcelona, P. Antonio
de: Cardenal Vives i Tutó. Impremta N. Poncel.
Igualada, 1916).
MASSAMAGRELL
Massamagrell, el nom del qual possiblement
provinga de Hassam-Agrell, va ser originàriament
una alqueria àrab concedida per Jaume I a Sancha
Pérez d’Aguilar el 1238, si bé alguns volen remuntarla a època romana.
La població, molt ben comunicada, es troba a
13 quilòmetres de València ciutat, i al nord-est
d’aquesta. Situada a 15 metres sobre el Mediterrani,
limita al nord amb Rafelbunyol i la Pobla de Farnals,
al sud amb Massalfassar i Vistabella, al sud-oest
amb Museros i a l’est amb el mar.
L’any1850 tenia Massamagrell 1.207 habitants;
el 1900 en tenia 2.613; l’any 1950 en tenia
4.294, i va arribar el 1970 als 8.985 habitants.
En èpoques pretèrites, pel seu terreny un tant
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pantanós, es cultivava l’arròs. En l’actualitat el
cultiu predominant és el taronger, alternant amb
hortalisses, dacsa i lleguminoses.
En el seu territori, i a un quilòmetre escàs, es
troba el convent de Santa Maria Magdalena, fundat
el 1596 per Sant Joan de Ribera i regentat, des de
sempre, pels Pares Caputxins. Actualment, al seu
costat, en l’anomenada La Montanyeta, s’ha alçat
un bell col·legi (Cfr. Moreno, D. i Lleó, M.: Història
de Massamagrell. Impremta Marí Montañana.
València 1977).
MASSAMAGRELL (La Magdalena)
Al sud-oest del poble de Massamagrell, a un
quilòmetre escàs del centre, en el lloc anomenat Les
Llomes, es troba situat el convent de Santa Maria
Magdalena dels Pares Caputxins. Va ser fundat
per Sant Joan de Ribera el 1596 i sempre ha sigut
considerat per aquesta Orde com el més important
de la Província Caputxina de la Preciosíssima Sang,
de València.
Segons el senyor José Sanchis Sivera, en el
segle XVI existia ja en el mateix lloc una ermita
dedicada a Santa Maria Magdalena, en la qual feia
vida de penitència la Venerable Dominga de Torres,
Terciària Dominica.
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En aquest convent radicava el noviciat de l’Orde
fins a l’exclaustració el 1837. Acabada l’exclaustració,
i reobert el 4 d’octubre de l’any 1879, el primer
Guardià va ser el P. Estanislao de Reus, i va tornar a
tindre la seua antiga importància novament quan es
va instal·lar el noviciat que servia per a tot Espanya,
així com el Seminari Seràfic Missional.
Pel convent han passat, a més de Sant Joan de
Ribera, el seu fundador, Sant Llorenç de Brindis,
el beat Diego José de Cadis i els Serfs de Déu Pare
Francisco d’Oriola i Pare Lluís de Massamagrell.
És centre de pelegrinatge en les festes dels
Sants Reis, Divina Pastora, Tres Avemaries, Sant
Francesc, Santa Maria Magdalena i en el jubileu
de la Porciúncula. En l’actualitat el convent es
troba totalment restaurat. (Cfr. Moreno, D. i León,
M.: Història de Massamagrell. Impremta Marí
Montañana. València, 1977, pàgina 117).
MÉNDEZ, JOSÉ (P. JOSÉ M. DE SEDAVÍ)
Glòria immarcescible de la Congregació de
Terciaris Caputxins i braç dret del P. Lluís Amigó
en la consolidació de l’Institut, el P. José María,
en el segle José Méndez, havia nascut a Sedaví
(València) el 15 de juny de 1855. Sentint la crida a
l’estat sacerdotal, va cursar la carrera eclesiàstica
en la Universitat Pontifícia de València en aquells
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temps coincidents amb els estudis dels més tard
bisbes Castellote i Peris Mencheta, del seu futur
rector, el senyor Nicolás David, i dels eminentíssims
cardenals Benlloch, Reig, que va ser Arquebisbe
Primat d’Espanya, i d’altres, dels quals era molt
estimat.
Ordenat sacerdot, va celebrar la seua primera
missa el dia 29 de setembre de 1880 en la parròquia
de Sant Bartomeu de València, completant
posteriorment amb gran brillantor els estudis de
doctorat, un títol que no va voler posseir per vertader
esperit d’humilitat.
Nomenat Coadjutor de Torrent, va portar
endavant en aquesta població una tasca
meritíssima, de manera especial durant el còlera
de 1885, circumstància en la qual va realitzar fets
tan heroics que van reportar gran estima entre els
torrentins, fins a l’extrem que alguns veïns, al pas de
D. José Méndez, s’agenollaven en prova de veneració
i agraïment. Anys després, Torrent l’anomenava el
seu fill adoptiu.
Després de fundar en l’esmentada població la
Congregació Dels Lluïsos i la de Filles de Maria,
l’Obra de l’Apostolat de l’Oració, la Cooperativa
de llavors i adobs de la Caixa d’Estalvis, el Cercle
Catòlic d’Obrers, i la banda de música del Patronat,
va ingressar en l’Institut de Terciaris Caputxins el
maig de 1889, quan només havia transcorregut un
mes de la seua fundació.
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En la Congregació, de la qual va ser un fermíssim
sosteniment i suport, va ser Comissari (1890-1896) i
primer Provincial (1896-1899) i, ja aprovat l’Institut
per la Santa Seu, dues vegades Superior General
(1902-1908 i 1914-1920).
Va ser proposat Bisbe de Terol, però no es va poder
aconseguir l’acceptació per la seua part. El Pare José,
va morir santament a Godella (València) el 30-X1928, als 73 anys d’edat i 40 de religió (Cfr. Guillén,
J. I Roca, T.: Necrologio de la Congregación de
Terciarios Capuchinos. Edicions S. Catòlica.
Vitòria, 1954, pàgines 241-242).
MOLINER, JOSÉ (P. FRANCISCO DE SUERAS)
José Moliner Montoliu va nàixer el 19 de març
de 1834 en el poblet de Sueras (Castelló). Va
ingressar en el Seminari de Sogorb on, després de
cursar brillantment els seus estudis, va ser ordenat
sacerdot per Mons. Domingo Canubio, Bisbe de la
diòcesi.
Va exercir successivament el seu ministeri
sacerdotal, a partir de 1860 en què va ser ordenat, als
pobles de Pavia, Figueres, la Font de la Reina, Puçol,
Cortes de Pallás, Bugarra, Paterna, Benimàmet
i Massamagrell. Era vicari d’aquest últim poble
quan va decidir seguir les empremtes del P. Amigó.
Efectivament, el P. Francisco María de Sueras, que
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aquest era el seu nom en religió, va ser el primer
que va vestir l’hàbit de la Congregació de Terciaris
Caputxins en la memorable data del 12 d’abril de
l’any 1889.
Primer al Puig, i després a Torrent, al Cabanyal
i a Yuste (Càceres), del qual Reial Monestir va ser
Superior, el seu alt exemple va animar els altres
religiosos a seguir endavant en l’apostòlica i
redemptora missió empresa.
Sacerdot pobre i humil, i extremadament parc
en l’atenció de la seua persona, va ser el primer
a ingressar en la Congregació i el primer que va
a morir en aquesta. La seua mort va succeir en el
Reial Monestir de Yuste en la freda matinada del
9 de desembre de 1899 (Cfr. Guillén, J. I Roca, T.:
Necrologio de la Congregación de Terciarios
Capuchinos. Edicions S. Catòlica. Vitòria, 1954,
pàgines 274-277).
MONESCILLO, ANTOLÍN
Va nàixer a Corral de Calatrava (Ciutat Real) el
2 de setembre de 1811. Als dotze anys va començar
els seus estudis en Toledo i els va continuar amb
gran aprofitament fins que va obtindre els graus de
llicenciat i doctor en Teologia. Va exercir diverses
càtedres en el Seminari de Toledo. El 1847 és
nomenat Vicari General d’Estepa i cinc anys més
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tard esdevindrà canonge a la ciutat de Granada, i
poc després a Toledo amb la dignitat de Mestrescola.
Va ser Bisbe de Calahorra-La Calzada el 1861 i,
quatre anys més tard, va ser de la diòcesi de Jaén.
Va formar part de les Corts Constituents de
1869, si bé en successives Corts va romandre
allunyat de la política. A l’octubre fa la seua entrada
en la Seu Arquebisbal de València, on el 1884 és
elevat a la dignitat cardenalícia. A l’agost de 1892,
i per indicació del mateix Lleó XIII, passa a la Seu
Arquebisbal de Toledo. En els seus últims anys va
evolucionar cap al partit dels tradicionalistes.
Després d’un greu accident, patit el 1894 morirà
l’11 d’agost de 1897. D’una cultura extensa i gran
mestre de la llengua castellana, es va revelar també
com a gran orador i gran apologeta i defensor de la
religió. (Cfr. Diccionario Espasa. Fills de J. Espasa,
Editors. Barcelona, tom XXXVI, pàgina 129).
MONTIEL
Monestir construït a mitjan segle XIX,
concretament el 1851, en la falda oriental de
la muntanya del mateix nom en la població de
Benaguasil (València) al costat d’una ermita
neoclàssica dedicada a la Mare de Déu de Montiel.
Segons la tradició, la venerable imatge, tallada
en alabastre, va ser trobada el 1620 pel pastor
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Graciano. El batle (jutge de pau) Francisco Crespo
la va portar a València perquè havia sigut trobada
en terra de patrimoni reial, i més tard tornada a la
població, la qual li va erigir una ermita.
El monestir va ser fundat pel caputxí Ambrosio
Roda (P. Ambrosio de Benaguasil) el 1851 i allí va
reunir un grupet d’ànimes devotes per tal d’ocuparse del monestir i del culte del santuari. Expulsades
durant les guerres carlines, concretament el 24
de febrer de 1855, van retornar algunes d’elles al
Santuari, el 1881.
Novament expulsades el 1931, la casa es va
enfonsar, i va ser reconstruïda i ampliada entre
1946 i 1961.
En l’actualitat és centre de pelegrinatges, focus
d’espiritualitat i casa origen de les Terciàries
Caputxines fundades pel Serf de Déu P. Lluís Amigó
l’11-05-1885 (Cfr. Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana. Edicions Graphic, S.A. València, 1973,
tom VII, pàgina 206. I Ramo, Mariano: Mensaje
de Amor y de Redención. Edicions Doménech.
València, 1973, tom I, pàgines 94 i següents).
L’OLLERIA
Inclosa dins del terme particular de Xàtiva fins
al segle XVI, inicialment l’Olleria era una alqueria
musulmana. Es troba enclavada en la comarca de la
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Vall d’Albaida i província de València, al sud de la
capital, de la qual dista 73 quilòmetres.
La seua població, que va romandre estancada
durant la primera meitat del segle XX (tenia 3.777
habitants el 1900 i el 1950 no sobrepassava els
4.212), ha anat creixent últimament fins arribar a
5.750 habitants a finals de 1970.
En la part de l’Olleria, al peu de la muntanya,
sobre la qual transcorre un portet de 425 metres
d’altitud que comunica l’Olleria amb Canals, es
troba el convent dels Pares Caputxins fundat el
1601, sobre una xicoteta ermita dedicada als sants
Abdó i Senent, davant del qual s’alça un monument,
entre xiprers, a la Immaculada Concepció.
És un terreny de secà, el principal producte del
qual és la vinya, l’olivera, la garrofera i els cereals.
Actualment la seua principal riquesa econòmica la
constitueix la indústria, especialment de vidre (Cfr.
Gran Enciclopedia de la Región Valenciana.
Edicions Graphic. València, 1973, tom VIII, pàgines
72-73).
ORIOLA
Oriola —l’antiga Oriola dels Romans, Aurariola
dels Visigots i Oleza de Gabiel Miró— es troba
situada en la comarca del Baix Segura, de la qual
és la seua capital, i al sud de la província d’Alacant
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de la capital de la qual dista 59 quilòmetres i 245 de
València ciutat.
Enclavada en una vall, quasi totalment
horitzontal, les terres de regadiu feliçment són
molt fèrtils, mentre que les de secà, pel seu clima
qualificat com estepari, produeix una vegetació
estepària d’arços i margalló.
La seua població el 1900 era de 28.550 habitants,
va arribar el 1950 a 44.979 i el 1970 sobrepassava
els 51.000 habitants, repartits entre la capital i
les seues masies i els seus nombrosos llogarets
disseminats en el seu terme.
El convent dels Pares Caputxins va ser fundat el
8 de gener de 1611, si bé l’actual és fundació de 15 de
juny de 1619, sent titular de l’església el Santíssim
nom de Jesús. En l’actualitat ha desaparegut en
benefici de moderns grups de vivendes (Cfr. Gran
Enciclopedia de la Región Valenciana. Edicions
Graphic, S.A. València, 1973, tom VIII, pàgines 105111.)
ORIOLA, FRANCISCO D’
Francisco Simón Ródenas, nascut el 2 d’octubre
de 1849 en el poblet de La Aparecida, distant mitja
llegua d’Oriola (Alacant), va fer els seus estudis en
el Seminari oriolà. Després d’haver consultat la
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seua vocació amb Sant Antoni Maria Claret, el 22 de
maig de 1875 va rebre l’ordenació sacerdotal.
No pareixent-li l’estat eclesiàstic suficientment
indicat per aconseguir la perfecció que desitjava, i
òrfena llavors Espanya de ordes religioses, passà a
França, on va vestir l’hàbit dels trapencs en la ciutat
de Dax. Però, entenent que no era aquella la seua
vocació, es va acomiadar dels trapencs i va anar a
sol·licitar l’hàbit en el convent caputxí de Baiona.
Després de profés, i ja a Espanya, la major
part de la seua vida religiosa la va passar a La
Magdalena, Massamagrell, i a l’Olleria. De 1891 al
1899 ho va passar misionant a Colòmbia. Al maig de
1900 viatjà a la Guajira com a Custodi de la Missió,
i el 1904 és elegit Bisbe de Santa Marta (Colòmbia).
En la seua diòcesi, tan extensa com una
quarta part d’Espanya i escassíssima de clero, va
desenvolupar una ingent labor. Religiós d’una vida
profundament ascètica, va dedicar sempre moltes
hores al ministeri de la confessió.
La seua falta de salut el va portar a renunciar a
la seua diòcesi el 1912. Va dormir plàcidament en el
Senyor el matí del 22 d’agost de 1914. Tingut per tots
com un sant, el seu procés de beatificació es troba
incoat (Cfr. València, P. Eugenio de: Necrologio
de los Frailes Menores Capuchinos de la
Provincia de la Preciosísima Sangre. Edicions
Setmana Gràfica. València, 1947, pàgines 271-272,

232
i també Florecillas de San Francisco, València,
XV (1914), 298-303).
PEGO, ÁNGELA DE
Als 17 anys va ingressar en el Santuari de la Mare
de Déu de Montiel, Benaguasil, on diverses joves,
desitjoses de santificació, s’havien reunit formant
el nucli de l’Institut, al qual la Santíssima Mare de
Déu es va dignar donar per bressol el seu venerat
santuari. Poc de temps després va tindre el dolor de
veure’s foragitada per la revolució, juntament amb
totes les seues companyes del sant retir que havia
triat, i obligada a tornar a casa dels seus pares.
Com no podia satisfer els vehements desitjos que
tenia de salvar ànimes, tot just complits els vinti-un anys es va agregar a una Missió que anava a
Fernando Poo, creient que el Senyor la cridava a
tindre cura d’aquella porció de la seua vinya; però
no ben transcorregut un any, després de patir
immensos treballs i penalitats, va haver de tornar
novament a casa dels seus pares.
Més tard, quan es va encendre a Espanya la
guerra civil, es va oferir voluntària per a cuidar
dels ferits, i a costa de grans sacrificis va exercir la
tan caritativa missió fins que es va restablir la pau.
Quan es va tornar a formar novament en el Santuari
de Montiel l’Institut de les religioses Terciàries
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Caputxines, la Mare Ángela de Pego, que mai havia
pogut oblidar la seua amada Congregació, va volar
ràpidament a reunir-se amb les seues volgudes
germanes, investint el sant hàbit el dia 20 de gener
de 1881.
L’any1885, quan el còlera morbo assolava
Espanya, va ser enviada per les seues Superiores,
amb altres tres germanes a fundar un asil on acollir
els pobrets xiquets que l’epidèmia deixava en trista
orfandat; però als pocs dies de la seua arribada va
haver de passar per la terrible prova de veure morir,
víctimes del còlera, les seues tres Germanes en la
fe i, atacada per aquesta malaltia va haver de ser
atesa en una casa particular, on la van cuidar fins al
seu total restabliment.
Durant alguns anys va exercir el càrrec de
Superiora de l’Asil, i després va continuar vivint-hi
fins al moment en què el Senyor es va dignar cridarla al seu si per a donar-li la corona de justícia que
les seues virtuts mereixien. Era el dia 24 d’agost de
1903 (Cfr. Florecillas de San Francisco, València,
IV (1903), 319-320).
SOGORB
Ciutat de la província de Castelló, situada en
la Vega del Palància i a 54 quilòmetres de València
capital, al costat de la carretera de Sagunt-Burgos.
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Segóbriga és una ciutat antiquíssima i preromana.
Des de l’any 22 a. de C. fins a Tiberi va encunyar
xicoteta i mitjana moneda de bronze. Va conservar
la seua importància en el període d’ocupació goda
amb la seua pròspera seu episcopal, sufragània de
la de Toledo, i d’origen quasi apostòlic.
Sogorb ciutat, segons el cens de 1910, tenia
llavors 7.321 habitants, i segons el cens de 1920
ascendia només a 6.748, i la diòcesi per aquesta
última data comptava amb un cens de 90.000
ànimes. En l’actualitat Sogorb ciutat quasi no ha
variat, perquè compta amb uns 7.540 habitants.
Com a diòcesi, el primer bisbe que es coneix de
ciència certa va ser Pròcul, anterior al 589, si bé
indubtablement no és el primer de l’episcopologi
sogorbí. Des de 1245 fins a 1571 la diòcesi va ser
unida a la d’Albarrasí, de la qual va ser separada en
l’última data.
En l’actualitat, la diòcesi, d’acord amb l’última
estructuració de l’any 1957, es denomina de SogorbCastelló i ocupa la major part d’aquesta província
civil, la importància de la qual i la del bisbe residirà
primordialment a Castelló capital.
L’estat de la diòcesi segons dades de 1966, és
el següent: extensió territorial, 4.643 quilòmetres
quadrats; població, 285.000 habitants. Sacerdots
en actiu, 164; cases de Religioses, 54. (Cfr. El
Diccionario Espasa. Impremta H. de J. Espasa,
Editors. Madrid, tom LIV, pàgines 1.459 i següents.
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I Llorens, P. L.: Episcopologio de la diócesis
de Segorbe-Castellón, Edicions C.S.I.C. Madrid,
1973).
SOLSONA
Ciutat de la província de Lleida, al nord-est de
la capital i en el límit quasi amb la de Barcelona.
Dista 52 quilòmetres de Manresa i altres tants
d’Andorra. L’antiga Setelvis romana va ser cap de
la Lacetània, regió característica, segons Titus Livi,
per la brutalitat de costums i ànim guerrer.
Ciutat fortalesa que va tindre gran importància
durant els llargs segles de l’Edat Mitjana, i que fins
i tot va arribar quasi al segle XX. En el segle XIX
va ser centre de dures lluites durant la guerra de
la Independència (1888) i primera guerra Carlina,
arribant a tal punt de desolació que el 1837 es va
veure reduïda a setanta cases, de les quals tan sols
huit o deu restaven en perfecte estat de conservació
El 1910 comptava amb un cens de 2.481
habitants, i el 1920 va arribar a 2.687. En l’actualitat
difícilment els supera, fent la impressió d’una ciutat
medieval. Seu episcopal des de 1593, és diòcesi
sufragània de la de Tarragona i comprén la part NW
de la província de Barcelona i la regió oriental del
centre de la de Lleida, així com una parròquia de la
província de Girona. El 1926 ocupava una superfície
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de 4.000 quilòmetres quadrats i comptava amb uns
118.000 habitants, tenia 150 parròquies, 13 convents
d’homes i 35 de dones.
De 1851 a 1895 la diòcesi va ser administrada pel
Bisbe de Vic. Usen el català com a llengua materna
(Cfr. Diccionario Espasa. Impremta Fills de J.
Espasa, Editors. Madrid, 1928, tom LVII, pàgines
206 i següents).
TORRENT
Ciutat al sud de València capital, a 9 quilòmetres
d’ella es troba enclavat en la comarca anomenada
L’Horta. L’origen de l’actual Torrent bé poguera
ser àrab, tanmateix s’han conservat vestigis de
nombroses viles rústiques romanes.
És el municipi, després de València de major
creixement brut en els últims vint anys. La seua
evolució demogràfica és la següent: el 1950 era de
15.974, i el 1970 comptava amb un cens superior a
39.886 habitants, sent el 1979 de 46.686 habitants.
El convent de Mont-Sió, alçat pels frares
alcantarins sobre una primitiva ermita de finals del
segle XVI dedicada a la Mare de Déu de la Soledat,
Sant Antoni i Sant Roc, està en la part més alta de
l’actual nucli urbà. El convent de Mont- Sió va ser
consagrat el 1605 i exclaustrat el 1837. Des de 1842
fins a 1889 l’edifici va servir de Casa de Beneficència,
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Caserna de la Guàrdia Civil i escola, ocupant-lo
finalment els Religiosos Terciaris Caputxins, als
quals l’Ajuntament, el 1926, atorgaria la propietat
del convent a perpetuïtat.
En l’actualitat ha esdevingut un nou i funcional
col·legi de primera i segona ensenyança, amb un
pavelló de Comunitat de bell aspecte modern. (Cfr.
Gran Enciclopedia de la Región Valenciana.
Editorial Graphic, S.A. València, 1973, tom XI,
pàgines 274-278).
VALÈNCIA
València, tercera aglomeració urbana d’Espanya,
s’estén sobre un pla al·luvial en la conca baixa del
riu Túria, pròxima ja a la seua desembocadura en el
Mediterrani.
Fundada l’any 138 a. de C. Per Dècim Juni
Brut, cònsol a Espanya. La ciutat va tindre una
gran importància en els segles medievals. D’una
pròspera cultura aràbiga, va ser conquerida per al
món cristià, primer pel Cid el 1904 i posteriorment,
i definitivament, per Jaume I el Conqueridor el
1238. El 1609, l’expulsió dels moriscos va significar
un gran trencament per a la economia de la regió
llevantina.
L’evolució demogràfica de la ciutat es palesa en
els censos següents: El 1857 compta amb un cens de
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106.435 habitants; el 1877 tenia un cens de 143.861;
el 1900 ascendeix a 213.550; el cens de 1970 en
dóna un total de 653.690 habitants, i la província en
aquesta mateixa data, indica un c ens de 1.767.325
habitants.
L’arxidiòcesi valentina sembla d’origen apostòlic,
concretament de Sant Pau, si bé l’única cosa certa és
el martiri de Sant Vicent l’any 304 i l’organització
pel seu bisbe d’un Concili l’any 546.
En l’actualitat, i després del reajustament de
1973, l’arxidiòcesi ocupa tota la província civil de
València, a més de setanta-cinc municipis de la
d’Alacant. En total, 13.060 quilòmetres quadrats,
amb una població de fet de dos milions d’habitants,
atesos per un total de sacerdots i religiosos
dedicats al ministeri pastoral de 1.610 (Cfr. Gran
Enciclopedia de la Región Valenciana. Edicions
Graphic, S.A. València, 1973, pàgines 63-137. I
Diccionario Espasa. Ediciones Fill de J. Espasa,
Editors. Madrid, 1930, tom LXVI, pàgines 571 i
següents).
VALÈNCIA, P. JAVIER MARÍA DE
Va ser el P. Javier María de València una de les
pedres bàsiques de l’Institut de Terciaris Caputxins.
Nascut a València el 1867, de família distingida i
gran renom en el comerç, al qual va dedicar les seues
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activitats en la seua primera joventut, fins a l’any
1889, en el qual va vestir l’hàbit de la Congregació,
el dia 19 de maig. Dotat de qualitats excepcionals, va
ser designat pel Serf de Déu a l’exercici de missions
delicades que va portar a feliç terme.
Durant molts anys va ser procurador de l’Escola
de Reforma de Santa Rita. El 1910, pensionat pel
Govern espanyol, va realitzar un viatge d’estudis,
inherents a la missió especial, per Anglaterra,
França i Bèlgica. Ordenat sacerdot el 1911, el P.
Javier va romandre amb Lluís Amigó fins al 1912, en
què va ser nomenat Director de l’Escola de Reforma
de Santa Rita, i successivament Mestre de novicis i
Superior de Godella.
Escollit Conseller en el III Capítol General, va
ser elevat en el IV Capítol a la suprema jerarquia
de la Congregació i reelegit en el V Capítol, i va
morir a Godella durant el seu mandat, el dia 20
de setembre de 1927. Durant el seu Generalat
es van obrir les cases de Saragossa, Burjassot i el
Reformatori de Madrid; el Serf de Déu va consagrar
l’església de Godella, en la construcció de la qual,
part tan destacada va tindre el P. Javier; va quedar
trasplantada la Congregació en l’estranger amb la
fundació de Galatone (Itàlia); i es va donar el primer
impuls a l’especialització psicopedagògica del
personal educador en l’Institut amb la participació
dels religiosos en el curset celebrat a Madrid el 1926.
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Intel·ligent, dotat de tracte afable i hàbil per la
seua educació en els negocis, el P. Javier va fer tot
allò que li va ser encomanat i va saber en benefici
de la Congregació. Va fomentar l’observança regular
tant com va procurar l’expansió de l’Institut. Va ser
molt bon religiós i devotíssim de la Mare de Déu
Santíssima. (Cfr. Guillén, i Roca, T.: Necrologio
de la Congregación de Terciarios Capuchinos.
Edicions S. Catòlica. Vitòria, 1954, pàgines 201-204).

Mapa d’Espanya.

Mapa de la província de València. Detall.
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