Sábado 6 de febrero 2016. Pont de Molins.
HOMENAJE AL BEATO ANSELMO POLANCO,
OBISPO DE TERUEL EN El 77º ANIVERSARIO
DE SU MARTIRIO

El Monumento con sus leyendas, en tiempos de gloria, honrado por religiosos
agustinos.

HOMENATGE AL BEAT ANSELMO POLANCO
BISBE DE TERUEL
6 de febrer 2016
El beat Fra Anselmo Polanco, bisbe de Teruel, va ser assassinat el 7 de febrer de 1939
a les afores de Pont de Molins, (Empordà) per les tropes que comandava Lister,
coronel de l’exèrcit republicà, abans de pasar vençudes a Franca.
El desembre de 1937, en entrar l’exèrcit republicà a Teruel detingueren el senyor
bisbe que estava acompanyat de famílies refugiades, als baixos de la Catedral, per
salvaguardar-se de les bombes. El bisbe Polanco abans s'hauria pogut salvar, però es
negà marxar de la Ciutat, per donar consol a les famílies dels diocesans atemorides.
Un brutal milicià arrencà el pectoral del senyor bisbe, amb greus insults a la creu. Fra
Polanco el van portar presoner a Valencia i després a Barcelona. Finalitzada la batalla
de l'Ebre i iniciada la alliberació de Catalunya, en arribar les tropes nacionals prop de
Barcelona, els rojos en lloc de deixar en llibertat el bisbe, el portaren detingut fins als
Pirineus.
En arribar les tropes nacionals a Figueres, Companys i el govern roig fugiren vençuts
per La Vajol, i Lister i els seus passaren també a Franca. Prèviament cometeren un gran
crim. Assassinaren el bisbe Polanco, intentaren cremar el seu cos i assassinaren oficials
i quaranta soldats presoners de guerra.
Alliberada Catalunya, les despulles del senyor bisbe van ser portades a Teruel, on Ii han
erigit un magnífic monument. Els soldats assassinats, entre ells hi havia italians, van ser
enterrats al cementiri veí de Terrades, d'on s'han rebut records emotius de famílies
italianes.
Més endavant, el Cos d'Enginyers de l’Exèrcit Espanyol construí un monument al bisbe
Polanco al mateix lloc on va ser assassinat..
El lloc s'anomena Barranc de ca'n Tretze. El monument dissenyat amb pedra ferrenya,
adossat a la muntanya, ha estat profanat diverses vegades amb pintades insultants pels
que odien la veritat històrica. Fins trencaren la creu de pedra que presidia el
Monument. Hispania Martyr amb fe i entusiasme ha esborrat les injuries sacrílegues al
Monument i ha construït una nova creu que per prudència només col·loca els dies de
la Trobada.
Pel proper 6 de febrer Hispania Martyr, com cada any, ha organitzat una Trobada
d'amics de Fra Polanco . Es recordarà també en aquesta festa, els pobres soldats occits,
I especialment pregarem pels màrtirs de la nostra terra. En primer IIoc pels quatre

bisbes assassinats a Catalunya; el de Barcelona. el de Lleida, el bisbe auxiliar de
Tarragona i el de Segorbe.
També recordarem els sacerdots màrtirs de la diòcesi de Girona pendents de
beatificació i tots els sacerdots, religiosos, religioses, pares de família, senyores i
joventut cristiana. màrtirs de la Fe.
Per ells, després, es celebrarà una eucaristia en el Santuari de Nostra Senyora de la
Salut, a dos passos del Monument. Santuari que es salvà providencialment de ser
destruït al final de la persecució religiosa.
L’exèrcit republicà utilitzava els santuaris de l'Alt Empordà, tots profanats, per
magatzem de material de guerra procedent del port de Marsella. Els rojos abans de
marxar a Franca volien fer explotar el material de guerra dipositat al Santuari i
estengueren una metxa fins a uns metres de la porta del carreró Un soldat anònim s'ho
mirava d'amagat, En marxar els milicians corregué immediatament a apagar la metxa i
salva el Santuari de la ruïna.
Avui, cantem amb fe a Maria, reina deis màrtirs:
Un bell Santuari /s'alça a l’Empordà /
si voleu pujar-hi / donem-nos la ma.
Salut us demana / el poble fidel /
i fent la sardana / guieu-nos al cel.
Feu que Catalunya / retorni a Déu /
si de Crist s'allunya / Catalunya adéu.
Francesc A. Picas
La Creu del Monument de Pont de Molins destrossada el 2013
Creu enlairada
al cim de la vall,
de pedra picada,
avui ets aterra
a cops de magall.
El foc resistires
en L’estiu fatal.
Nova Creu de fusta
alcem triomfant,
Cantem al·leluia!
El bé sobre el mal.
La Fe d’aquets màrtirs
és guia i mirall,
Senyor perdoneu-los,
al cim de la vall.

els que et picolaren
mai més tornaren?,
Creu Santa. perdona'ls,
no saben que fan
Anna Mª Picas

