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BEAT
MARIÀ MULLERAT SOLDEVILA
Sobtadament, a la matinada del dia 13
d’agost, es presentaren els milicians a
casa seva i, sense cap advertiment ni
conside
ració, escorcollaren totes les
habitacions i dependències de la casa.
Trasbalsats, plens de dolor i de por, els
familiars de Marià Mullerat veieren com
l’obligaven a firmar uns documents amb
la finalitat de treure els diners que tenia
dipositats al banc.
En aquell escorcoll general, els milicians
llençaren pels balcons totes les imatges
de sants que trobaren a les habitacions.
Després, al carrer, els calaren foc.
Un dels milicians, que veié en una
habitació les imatges del Sant Crist, de la
Mare de Déu dels Dolors i de la Soledat de
Maria, s’adreçà als altres dient: «Això ja
està tot», amb la intenció de fer-los creure
que ja ho havia mirat i que no hi havia res
que valgués la pena d’ésser cremat. Així
fou com aquelles venerades imatges es
pogueren salvar. Avui encara se’ls guarda
la mateixa devoció, com s’havia fet en
companyia de Marià Mullerat.

Marià Mullerat. Foto: Arxiu Parroquial

BIOGRAFIA
EI doctor Marià Mullerat i Soldevila,
metge de la vila d’Arbeca, fou immolat
el dia 13 d’agost del 1936. Van ser partí
cips en la mateixa dissort Josep Sans i
Balcells, cosí de la seva esposa, i quatre
veïns més del mateix poble: Llorenç

Advertit, Marià Mullerat, que havia d’anar
amb aquells milicians, besa devotament
el Sant Crist i acaricia la seva filla petita,
que era en braços de la seva mare. En
acomiadar-se de la seva esposa, li digué:
«Dolors, perdona’ls com jo els perdono.» I
se l’endugueren per conduir-lo a la mort.

mort.

La biografia es completa a l’entrevista
feta a una de les filles, l’Adela.

Segarra i Pau, Manuel Pont i Gras,
Joan Gras i Navés i Llorenç Vidal i
Ximenos. Tots ells foren conduïts a la
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Reportatge gràfic
Itinerari de la beatificació

GOIGS EN LLOANÇA DEL BEAT MARIÀ MULLERAT

Us bressà Santa Coloma
de Queralt en bona llar;
de virtuts notable aroma
senyalava un fill preclar.
De bondat sou meravella,
alt honor dels Mullerat...

Tot Arbeca en ple us rebia
com a metge i com a amic:
quin puntal de bonhomia
tant pel pobre com pel ric!
A la vida que s’estella,
gest ocult, feu caritat...
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Entrevista:

A cura de M. Carme Llobera Sorribes
El proppassat 23 de març a la catedral de
Tarragona va ser beatificat el Dr. Marià Mullerat
i Soldevila que fou metge i alcalde d’Arbeca i
que rebé el do del martiri el 13 d’agost de l’any
1936. Així ho va declarar el cardenal Giovanni
Angelo Becciu, prefecte de la Congregació per les
Causes dels Sants i representant del Sant Pare.
L’endemà, a Arbeca, missa d’acció de gràcies per
la beatificació presidida pel senyor Arquebisbe
Jaume Pujol.
Marià Mullerat i Soldevila va néixer a Santa Coloma
de Queralt el dia 24 de març de 1897. Conegué
la jove arbequina Dolors Sans i Bové amb qui va
contreure matrimoni a Arbeca el 14 de gener
de 1922. Del matrimoni nasqueren cinc filles, la
primera va morir poc després d’haver nascut.
La M. Dolors, la Josefina, l’Adela i la M. Montserrat
han treballat incansablement per donar a conèixer
el testimoni martirial del seu pare, tot promovent
el procés de beatificació iniciat al 2003.

Adela Mullerat a l’ indret del martiri del seu pare. Foto de
Montserrat Segarra

Les meves germanes diuen que li van exigir que
firmés uns documents per poder treure diners del
banc. Li van dir: “Aquesta no és la teva signatura.
Si no ho fas bé, et volarem la tapa del cervell!.”
Llavors, ell els va dir: “Com voleu que em surti
bé, dret?” Per tant, van portar-li una cadira i va
signar. La mare i la resta dels familiars estàvem
consternats.
Amb nosaltres també hi havia la tieta Montserrat
Sans, dominica de l’Anunciata, que era germana
de la mare. Tot just començar la guerra va haver
de marxar del convent del Guinardó. Es va salvar
perquè es va refugiar a Barcelona a casa del que
després seria el meu marit, Josep Segarra Sans.
3. A partir d’aquest moment, com van encarar
el dol per la mort del pare, la subsistència
familiar...
Recordo que es va fer un funeral per al nostre
pare. Després, cinc persones van anar a l’Abadia
per explicar al Sr. Rector, que en aquell moment
era Mn. Josep Escalé, la vida humana i espiritual
de Marià Mullerat. Els que hi van anar, van ser:
Mn. Lluís Carreras Sans, Mn. Josep M. Abelló, el
Sr. Josep Serra (secretari de l’Ajuntament), Delfí
Sans Boldú (el padrí) i Dolors Sans Bové (la nostra
mare).
Per tal d’alleujar la mare de la feina amb les filles,
les dues grans, la M. Dolors i la Pepita, van anar
a Santa Coloma de Queralt, a casa del tiet Joan,
germà del pare, que també era metge. Per a elles

Montserrat, Adela, Dolors i Josefina, filles del beat Marià.
Foto de Montserrat Segarra

1. Quins records té del seu pare, tot i que era
molt joveneta quan va morir?
Em recordo que m’ensenyava a llegir.
En una ocasió, li vaig dir que un senyor m’havia
“ratat”; ell ja va entendre que volia dir que
m’havia retratat. Es tracta d’una foto que
conservo de quan era petita i anava al col·legi de
les Germanes Dominiques d’Arbeca. De les nenes
que hi surten soc la que estic més ben posada,
amb el vestit arreglat i una bonica postura.
2. Com van viure, la seva mare i germanes, la
mort tràgica del seu pare?
Situem-nos al 1936. Veig a la porta de l’habitació
la besàvia que ens diu: “Aixequeu-vos, nenes, que
hi ha uns milicians que venen a buscar el vostre
pare.” Aquella situació em va trasbalsar com a
una persona gran.
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procuro imitar-lo, però no puc contestar pel que
fa als altres familiars.
6. Com neix i evoluciona la idea de la beatificació
del seu pare.
Les germanes Mullerat vam pensar que calia
que perdurés la memòria del nostre pare com a
exemple a imitar i a seguir. A més a més, altres
persones el recordaven perquè l’havien conegut,
com ara Mn. Jaume Ciurana Sans, amic de la
família, que ens va ajudar en els inicis del procés.
En aquell temps, les germanes, acompanyades
per Mn. Blasi Quintana Argilés, vam anar a
veure l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Lluís
Martínez Sistach, el qual ens aconsellà de crear
una associació (“Amics de Marià Mullerat”) i de
publicar i repartir fulletons on es donés a conèixer
la seva vida i obra, i així ho vam fer. L’associació
va ser presidida per Jesús Elies, veí d’Arbeca.
L’any 2003 es va iniciar el procés de beatificació,
el qual no va culminar fins al 2019. Una llarga
espera en què es va fer molta feina i un procés
en el qual hi van participar i col·laborar moltes
persones, ja sigui econòmicament o amb l’estudi
de la seva vida. En aquest últim aspecte, entre
altres, hi destaquen el P. Cardona, caputxí, i el P.
Vito, dominic.
7. Què els suposa el fet que el seu pare sigui un
beat de l’Església catòlica?
Estem contentes i satisfetes que en el si de
l’Església s’hagi reconegut l’espiritualitat del
pare, les seves bones obres i el sacrifici per la fe.
Desitgem que esdevingui un exemple per a totes
aquelles persones que coneguin la seva vida i obra
i la vulguin imitar.
8. Quina valoració fan dels actes de la
beatificació tant de Tarragona com d’Arbeca i
de Santa Coloma?
L’acte de beatificació que tingué lloc a la
Catedral de Tarragona el 23 de març de 2019 va
ser impressionant. S’ha de viure per poder-ho
explicar. La catedral estava plena de gent. Va ser
una celebració emotiva i solemne.
Els familiars van acompanyar les relíquies amb
palmes i llums, i es va descobrir una gran imatge
de Marià Mullerat en un dels pilars de la catedral.
En la missa hi van participar l’aleshores arquebisbe
de Tarragona, Jaume Pujol Balcells, el cardenal
Becciu, representant del Papa, tots els bisbes de
Catalunya, l’abat de Poblet i el de Montserrat,
entre altres.
A Arbeca també es va fer una missa d’acció de
gràcies l’endemà, el 24 de març (dia en què va
néixer Marià).
Prèviament s’havien fet unes conferències sobre
Marià Mullerat a Arbeca i a Santa Coloma de
Queralt, per donar a conèixer la seva vida i obra.
Tothom en va quedar molt content.
Donem gràcies a Déu per haver arribat a la
culminació del procés i poder-lo veure als altars.

va suposar un cert trasbalsament: van haver de
marxar de casa, canviar de poble i de família.
La Montserrat i jo ens vam quedar amb la mare.
La mare era molt bona i ajudava a tothom qui
podia. Tenia do de gents i tothom l’estimava.
Amb la mare vam anar moltes vegades al Pla
per veure si trobàvem restes familiars. Vam
trobar ossos carbonitzats, les capsetes de donar
injeccions, la clau de casa i el santcrist que
portava a la butxaca, que ara forma part d’un
reliquiari.
4. El seu pare era un home estimat i recordat a
Arbeca i als pobles veïns. Per què?
Marià Mullerat era metge d’Arbeca, Puiggròs i la
Floresta. Va ser un bon metge, tenia cura dels
seus malalts i, en cas de necessitat, els ajudava
també econòmicament. En ocasions, els deixava
els diners sota el coixí perquè poguessin comprar
els medicaments que ell els havia receptat.
Sempre que havien d’anar a l’hospital, el pare
els acompanyava amb el seu cotxe i procurava
que els atenguessin gratuïtament.
Es va preocupar per les germanes dominiques
filles d’Arbeca que vivien fora per saber si
estaven bé, i això ho feia escrivint als metges
dels pobles on vivien.
Com a alcalde, va millorar molt el poble. Va
restaurar una creu de terme molt maca i artística.
Va fer les voreres, molt necessàries. Va fer pujar
l’aigua del Mòdol, del canal, cap al poble per
abastir la vila. Va fer refondre les campanes
de l’església per fer-les noves. A l’ajuntament
–llavors situat a la Plaça Major–, també n’hi va
posar una. Va recuperar el Ball de Valencians.
Va fer construir la caserna de la Guàrdia Civil
i tenia el projecte de fer també unes escoles
públiques, però ja no ho va poder aconseguir.
Va restaurar la festa de Santa Madrona, patrona
de l’ajuntament, i hi va entronitzar el Sagrat
Cor.
Va ser també un dinamitzador i promotor
cultural, sobretot gràcies a la creació de L’Escut,
una publicació local quinzenal que ell dirigí i
que encapçalava amb el lema “Defensor de tota
sana ideologia”. Era un periòdic obert a tothom
que defensava uns principis morals, fraternals i
progressistes.
En definitiva, era un home d’una gran vàlua,
amb inquietuds socials i intel·lectuals i amb
valors morals i espirituals ben arrelats. Era molt
agradable i la gent se l’estimava.
5. Un home culte i de conviccions cristianes
profundes. Les filles, nets i netes, besnets...
es pot dir que us hi heu emmirallat?
Quina pregunta més maca! Però difícil de
contestar. En un mirall et mires i et veus allí
exactament tal com ets. Emmirallar-se en una
persona excepcional pels fets admirables de la
seva vida..., pot ser que no arribem a tant! Jo
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