
Un jove que visqué prop de Déu

PREGÀRIA PER A LA DEVOCIÓ PRIVADA

Joan Roig i Diggle

Senyor i Déu nostre, ajuda totes les persones 

i especialment els joves a trobar en Jesús el sentit 

i la força de la vida, i que com el Beat Joan Roig, 

màrtir, siguin veritables deixebles seus i testimonis 

del seu Amor; i així, impulsats per la gràcia de 

l’Esperit Sant, treballin constantment per 

l'evangelització i la transformació del món.

Et demano que beneeixis l’Església de Barcelona 

amb la canonització del beat Joan i que per la 

seva intercessió em concedeixis, si és la teva 

voluntat, el següent favor… (demani's). Amén.

Parenostre, Avemaria i Glòria

Joan Roig (a dalt a la dreta) 
amb el seu grup de catequesi



1917  Neix a Barcelona, fill de pare 
català i mare anglesa, i és batejat a
l’església de la Immaculada Concepció.

Alegria davant les adversitats  El 1934 la família pateix un 
fort revés econòmic i cal que en Joan, amb 17 anys, es posi a 
treballar. Tot i veure truncades les seves il·lusions de futur, 
no manifesta cap queixa, i alterna amb alegria la feina amb 
l’estudi nocturn. 

Fe i apostolat  Es traslladen a viure a El Masnou, on en Joan 
comença a viure a fons la seva fe i la seva relació amb Déu. 
Allí dóna catequesi als infants de la parròquia de Sant Pere i 
s’integra a la Federació de Joves Cristians de Catalunya, on 
troba una comunitat i una missió: portar Jesús als altres. 

Biografia
«God is with me!» 
Quan els milicians el van anar a buscar a casa en Joan va anar ràpidament a 
l’habitació a consumir les sagrades formes que tenia reservades amb permís 
del seu Director Espiritual. Després anà cap a la seva mare i li digué 
serenament: “Deixa’ls per mi. No et preocupis. God is with me!”
Amb aquesta confiança en Déu i aquesta fe en l’eucaristia va viure i va morir 
el jove John, com li deien familiarment.
 

«Va morir predicant, 
dient que em perdonava» 
Aquell jove ros era un valent... va morir predicant, dient que em perdonava 
i que pregaria a Déu perquè també em perdonés. Quasi em va commoure.”

           — Paraules d’un membre del grup que el va assassinar

Qui va ser en Joan Roig i Diggle? 
Un jove normal, estudiant i treballador, que no es va aturar 
davant cap obstacle per transformar el món amb l’Amor 
de Déu, fins a donar la seva pròpia vida en martiri. 

I com ho va fer? Sent un veritable amic de Jesús i 
un enamorat de l’eucaristia 

Sensibilitat social  Es desperta en ell una gran sensibilitat 
social. Estudia, viu i difon la doctrina social de l’Església, 
convençut que és l’únic camí vàlid per combatre les 
desigualtats i promoure la dignitat de totes les persones. 
Dedica els diumenges a visitar malalts i pobres.

Valentia i entrega   El 1936 esclata la Guerra Civil 
espanyola i s’intensifica la persecució religiosa. En Joan és 
conscient que molts cristians seran martiritzats i anima als 
joves cristians a estar preparats pel que Déu tingui previst i 
a confiar en els fruits d el’entrega. Tot i el preill que això suposa, 
en Joan decideix no amagar-se per quedar-se amb la seva 
mare i germanes i seguir treballant per mantenir la família. 

Martiri  La nit de l’11 de setembre un escamot es presenta 
a casa d’en Joan. Providencialment, pot combregar abans de 
ser capturat. Als seus 19 anys, accepta serenament la 
Voluntat de Déu, oferint la seva vida pels seus 
compatriotes i perdonant els seus botxins.

Beatificació de 
Joan Roig i Diggle
El pròxim 7 de novembre de 2020 serà beatificat a la basílica 
de la Sagrada Família de Barcelona un jove de 19 anys.


