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Joan Roig i Diggle,
més a prop dels altars
El procés de beatificació del màrtil barceloní arriba
a la Congregació per a la Causa dels Sants
La causa de beatificació del servent de Déu Joan Roig i Diggle avança a
bon ritme. El 19 de maig de 2006 l'Associació d'Amics de Joan Roig va
lliurar a la Congregació vaticana per a la Causa dels Sants la positio, que
és com es coneix en l'argot vaticà el document on es recull informació
detallada sobre la vida i martiri del candidat a la beatificació. S'iniciava
així una nova etapa en el procés de beatificació d'aquest jove màrtir
barceloní assassinat l'any 1936 per motius de fe. Ara seran els teòlegs, i
més tard el Col·legi de Cardenals, els encarregats d'estudiar-ne la causa.
Si, com s'espera, no hi troben objeccions i el Papa finalment dóna el seu
vistiplau, Joan Roig serà declarat beat.
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L'evidència del martiri de Joan Roig i Diggle
fa pensar que la seva beatificació només
és qüestió de temps. en teoria ja es donen
tots els requisits perquè el jove barceloní
sigui declarat beat: testimonis eloqüents
de la seva vida i el seu martiri, i l'existència
d'una certa devoció pupular al voltant de
la seva persona. El procés preveu algunes
etapes que encara s'han de cobrir. Des del
19 de maig de 2006, després d'haver-se
tancat durant el 2002 el procés diocesà i
d'haver-se elaborat la positio, la causa ha
passat a la Santa Seu, on ha de ser
estudiada, per un grup de 40 teòlegs. La
positio recull, a més dels testimonis directes
de les persones que el van conèixer, els
principals aspectes de la seva vida, les
seves virtuts i els seus escrits.

president, Ramon Santos, i el secretari,
Francesc Figueras, juntament amb Mon.
Felip-Juli Rodríguez, rector de la parròquia
de Sant Pere del Masnou, a la qual pertanyia
Joan Roig quan va ser assassinat. Ara els
procés del jove màrtir barceloní és a l'arxiu
de la Congregació per a la Causa dels
Sants. "Per la nostra part - explica Francesc
Figueras- només resta esperar i pregar a
Joan Roig, com ja ho està fent molta gent."
La vida i el testimoni martirial de Joan Roig
i Diggle, conegut com a John entre els seus
familiars i amics, és molt semblant a la d'un
altre jove català, el beat Francesc Castelló
i Aleu, que a Lleida ha esdevingut ja
l'apòstol dels joves. Amb només 19 anys
i després de viure una infantesa i
adolescència amarada de Déu, Joan Roig
va rebre l'any 1936, coincidint amb l'esclat
de la guerra civil, la "corona del martiri".
Va ser afusellat el 12 de setembre perquè
professava la fe catòlica. Un dels seus
botxins, que anys més tard es va convertir,
ha deixat constància fefaent durant el

L'encarregada de lliurar la positio a la
Congregació per a la Causa dels Sants ha
estat l'Associació d'Amics de Joan Roig,
principal impulsora del procés. El 19 de
maig passat van viatjar a Roma el seu

El President de l’Associació i el Sr. Rector de la Parròquia de Sant Pere del Masnou, acompanyats
pel Postulador de la Causa a Roma P. József Ruppert, en el moment de lliurar la “Positcio” al Relator
Mns. José Luís Gutiérrez en la Seu de la Congregació per a les Causes dels Sants al Vaticà.
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procés diocesà de beatificació del seu
coratge i la seva fortalesa, especialment
amb les paraules que va pronunciar poc
abans de morir: "Que Déu us perdoni com
jo us perdono."

Per petició del cardenal Ricard M. Carles,
actualment arquebisbe emèrit de Barcelona,
la difunta Rosa Deulofeu, delegada
diocesana de joves, va exercir com a
presidenta de l'Associació d'Amics de Joan
Roig fins a la seva mort. Ella va ser una de
les grans impulsores del procés de
beatificació. Com explica Figueras, membre
també de la Delegació de Joventut de
Barcelona, "Rosa Deulofeu va quedar molt
impactada pel testimoniatge personal de
Joan Roig. Va potenciar i divulgar de valent
la seva figura perquès estava convençuda
que podia ser una eina privilegiada per
ajudar la pastoral juvenil de la diòcesi".
La devoció a aquest jove servent de Déu
ha anat creixent de mica en mica, amb
molta naturalitat. Al municipi on va viure
els últims anys de la seva curta però intensa
vida encara hi ha gent que el recorda
agenollat hores i hores a la capella del
Santíssim de l'església parroquial. "Era
humà com tothom -afirma Figueras-, però
la seva força era l'Eucaristia i la pregària
personal."

Testimoni impactant
Per a Francesc Figueras, el testimoni
d'aquest jove nascut a Barcelona, però
etablert mé tard al Masnou, és un exemple
impactant de l'Evangeli viscut en
profunditat: "Va ser un jove entusiasta,
lluitador, que desitjava amb deler que la
gent pogués viure l'experiència de conèixer
Crist. A través de l'Eucaristia i la pregària
personal, ell trobava forces per viure el dia
a dia i les adversitats. Joan Roig pot ser
un dels líders que necessita la joventut
actual."
En els últims anys, donar a conèixer la vida
i el testimoni d'aquest màrtir ha esdevingut
un dels reptes de la Pastoral de Joventut
de la província eclesiàstica de Barcelona.

Moment en que l’oficial de la Congregació emet el comprovant d’enregistrament de la “Positcio”.
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Document d’entrada al registre de la Positcio.

Si us considereu amic o amiga de Joan Roig i Diggle...
Si el jove màrtir Joan Roig i Diggle us desperta simpatia...
Si necessiteu l’ajuda del Cel, i voleu encomanar-vos a en Joan Roig...
Si voleu estar al corrent del que va fent l’Associació...
Dirigiu-vos a:
Amics de Joan Roig i Diggle (Parròquia de Sant Pere)
Pl. de l’Església, núm. 5 - 08320 El Masnou
Apartat de correus 12.136
08080 Barcelona
5

Relació de membres de la Junta
President Ramon Santos Iriarte
Secretari Francesc Figueres
Tresorer Ferran Cambon
Vocals Montse Huntelhoner
Jordi Mayol
Francesc Terrades
Jean Olivier
Miquel Álvarez
Consiliari Mn. Felip-Juli Rodríguez
Consell d’Honor Mn. Joan Guardiola i Blanch
Enric Roig i Bach
Dolors Casanovas i Cortés
Manuel Rucabado i Verdaguer
Antoni Mayor Cladera
Antoni Pujol i Isern
Jaime Millet i Martí
Pere Bertran i Torner
Josep Pujadas i Rosell
Joan Oliveras i Puigvert
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PREGÀRIA
O Senyor, que ens heu donat com a exemple de
vida cristiana el màrtir i apòstol JOAN ROIG i
DIGGLE; us demanem per la seva intercessió
que ajudeu tots els joves, especialment del
Maresme, on ell exercí amb tant de zel el seu
apostolat, a trobar en Crist la força i el sentit de
la vida perquè siguin també testimonis d’un
cristianisme plenament viscut.
Us preguem també, Senyor, que ens concediu el
goig de veure honorada l’Església amb el
reconeixement de la santedat del vostre servent
JOAN. Confiant en la seva protecció, us
supliquem el vostre ajut en les nostres necessitats.
Amén.
Parenostre, Avemaria i Glòria.
Oració per a ús privat. Amb llicència eclesiàstica.
Envieu informació sobre gràcies que s’atribueixin a
la intercessió de Joan Roig i per qualsevol ajuda
material o espiritual.
Amics de Joan Roig i Diggle
Parròquia de Sant Pere
Plaça de l’Església, 5
08320 El Masnou

JOAN ROIG i DIGGLE
12-5-1917

12-9-1936

En Joan Roig i Diggle va néixer a Barcelona el 12 de maig de 1917, fill de pare català
i mare anglesa; batejat a la parròquia de la Concepció. Més tard estudia al Col·legi dels
Germans de les Escoles Cristianes (La Salle) del carrer Comtal i, pel batxillerat, a
l’Escola Pia del carrer Diputació.
L’any 1934, Joan Roig ha de deixar els estudis per posar-se a treballar. La família va a
viure al Masnou. El noi es col·locà de dependent en un magatzem de teixits i estudia als
vespres per acabar el batxillerat ja que volia cursar la carrera de Dret. Al Masnou
ingressa en el Grup “Mar Blava” de la Federació de Joves Cristians; se’l nomena vocal
de Pietat i delegat dels Avantguardistes.
Jove de vida cristiana profunda, autèntic àngel de la guarda dels avantguardistes. Escriu
sobre temes apostòlics i socials en el butlletí del Grup i a Flama, publicació de la FJC
de Catalunya. Enamorat de l’Eucaristia i sota la direcció espiritual dels mossens Pere
Llumà i Pere Tarrés, anava creixent en virtuts segons els testimonis (alguns encara
vivents) d’aquella època.
La persecució religiosa, desencadenada l’estiu del 1936, el va portar al martiri prop del
cementiri de Santa Coloma de Gramenet el 12 de setembre de 1936, per “creure en
Jesucrist, ser cristià i proclamar ben alt i cantant la seva fe incommovible”.
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