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Francesc Coll, Apòstol de la Paraula  

Cronologia de la causa de Canonització 

de Francesc Coll i Guitart 

 
Fa molts segles que l’Església té un gran interès a esbrinar tot el que es refereix a la vida, virtuts, 
fama de santedat i signes sobrenaturals de les persones proposades per a ser canonitzades, encara 
que en èpoques del cristianisme primitiu, per als màrtirs no calia cap procés pròpiament dit. 
 
 
Passos en el procés oficial de la causa dels sants  
 

1. Servent de Déu. Aquest títol es dóna a la persona que hom desitja canonitzar i entorn de la 
qual s’obre un procés. 

 
2. Venerable. Amb aquest títol es reconeix que aquesta persona va practicar les virtuts en un 

grau heroic.  
 
3. Beat. Títol que es concedeix pel procés anomenat de «beatificació». A més de les seves 

característiques personals de caritat i virtuts heroiques, provades per mitjà d’un examen 
atent dels seus escrits, si en té, i de testimonis orals, es requereix un miracle obtingut per la 
seva intercessió. Aquest miracle ha de ser provat per mitjà d’una instrucció canònica espe-
cial, que inclou el parer d’un comitè de metges, de teòlegs, cardenals i bisbes consultors. 
El miracle no és requerit si la persona ha estat reconeguda màrtir. Els beats són venerats 
públicament per les esglésies particulars.  

 
4. Sant. Amb la canonització, el beat és reconegut com a sant. Per a la canonització cal un 

altre miracle atribuït a la intercessió del beat i produït després de la beatificació. Les moda-
litats de verificació del miracle són iguals que en la beatificació. Mitjançant la canonitza-
ció es concedeix el culte públic a l’Església universal. Se li assigna un dia de festa i se li 
poden dedicar esglésies i santuaris.  

 
 



Cronologia de la causa de canonització 
de Francesc Coll i Guitart 

 
A. Causa de beatificació  
 
1927 
En les Actes del X capítol general, celebrat el mes de juny a la casa mare, a Vic, queda cons-
tància del següent: 
5è. S’acordà introduir la causa de beatificació del nostre respectable P. Coll.  
 
1928 
La germana Antònia Gomà, priora general, comença les gestions amb vista a la introducció de 
la causa de Francesc Coll i Guitart, fundador de les dominiques de l’Anunciata. 
Consulta el bisbe de Vic, Mons. Joan Perelló i Pou, i el mestre de l’Orde, l’avui beat Bonaven-
tura García Paredes, per tenir una entrevista amb el vicari general del bisbat, Dr. Jaume Serra, 
amb el canonge Jaume Collell i amb Josep Galobardes. Tots tres prometen treballar amb afany 
per la justa causa per a glòria de Déu i honor del gran apòstol del segle XIX. 
El Dr. Jaume Collell, terciari dominic, acull la idea amb molta alegria, ja que de petit havia   
estat el seu escolà predilecte i coneixia prou bé les seves virtuts i la fama de santedat de què 
gaudia en tots els pobles. 
Alegria de la congregació i sondeig a altres bisbes i preveres. 
Postulador de l’Orde, fra Francesco Maria Guerrini.  
 
1929 
Primer moment: localització de testimonis de vista, d’oïda i de fama, que n’han vist, sentit o 
sabut alguna cosa a través d’altres persones.  
El P. Lesmes Alcalde i les germanes Miralpeix i Riera continuen visitant els bisbats de Barce-
lona i Girona, i després els de Lleida i Urgell.  
En totes les poblacions visitades troben testimonis de vista i oïda, i queden convençuts que un 
núvol tan gran de testimonis i documents, portaà ben de pressa a la desitjada beatificació. 
El 15 de febrer donen per acabada la recerca de documents i testimonis, i tot seguit el P. Les-
mes escriu al postulador general de Roma, comunicant-li que donen per acabades les diligènci-
es de recerca de documents i testimonis, i pregant-li que, com més aviat millor, enviï el que cal 
al senyor bisbe per a constituir el tribunal, perquè en un sol mes han mort cinc testimonis de 
vista. 
El dia 28 de febrer, la priora general rep una postal de Roma comunicant que tant la vida del P. 
Coll com la resta d’escrits ja estan traduïts a l’italià, i que, un cop revisats, esperen poder-los 
enviar ben aviat. 
A mitjan abril arriben de Roma els articles signats pel postulador. 
 
1930 
Procés diocesà 
El 3 de març s’inicia a Vic el procés informatiu per a la causa de beatificació. Es constitueix el 
tribunal eclesiàstic a l’oratori privat del palau episcopal. Tots els membres del tribunal presten 
el degut jurament. El dia 10 es continua a la casa mare. Després d’entonar el «Veni Creator» es 
llegeix el document d’obertura i passen a jurar els primers testimonis que declararan a continu-
ació. 
La germana Agnès Pujols ha vingut d’Amèrica expressament per declarar. Seria llarg enumerar 
la llista de testimonis. Vint-i-quatre fins al desembre, amb unes cent trenta sessions en total.  



 
1931 
Continuen les declaracions de testimonis. 
Treball dels amanuenses per a fer les còpies. Són presentats els 21 documents relacionats amb 
el servent de Déu. 
El 30 de novembre s’acaba la primera part del procés informatiu. 
Falta encara el procés de Non Cultu, és a dir, que no se li dóna culte, i, segons els cànons, reu-
nir tots els escrits, tant públics com particulars, sobre el servent de Déu. 
El 16 de juliol el tribunal eclesiàstic es torna a reunir per obrir el procés de Non Cultu, amb les 
mateixes formalitats que l’anterior. 
Des del 16 de juliol tenen lloc les sessions i declaracions, fins al 30 d’octubre, que s’acaba 
amb la sentència del tribunal. 
El dia 28 d’octubre es fa el reconeixement del sepulcre del servent de Déu, a l’església de la 
casa mare.  
 
1933 
12 de gener: Compulsació de les còpies, a la sessió novena. 
Els escrits reunits són enviats a la Sagrada Congregació. 
 
1935 
Sagrada Congregació 
El nou postulador, Benito Lenzetti, O.P., comunica a la priora general, Mercè Miralpeix, que 
el procés informatiu i el procés de Non Cultu estan a la Cancelleria de la Congregació de Ritus 
per a ser traduïts a l’italià. La causa ha estat confiada al cardenal Pedro Segura Sáenz. Demana 
a les germanes que encomanin l’afer a Déu. 
Visita de la priora general a la Sagrada Congregació de Ritus per interessar-se pels treballs del 
procés.  
Es demanen cartes postulatòries als bisbes d’Espanya, França i Amèrica que tenen relació amb 
les germanes; que les enviïn directament a la Postulació, no a la Sagrada Congregació de     
Ritus. 
Aprovació dels escrits de Francesc Coll i documentació presentada. 
Decret que marca la introducció oficial de la causa. 
Se signen les cartes postulatòries. 
 
1938 
El cardenal Segura renuncia al seu càrrec i és substituït pel cardenal Rossi. 
 
1940 
El procés segurament no es tancarà fins que no s’acabi la Segona Guerra Mundial. 
 
1941 
El 19 de febrer s’introdueix el procés apostòlic. El 8 d’octubre és constituït el tribunal. 
 
1943-1945 
El procés apostòlic es desplega a Vic. 
 
1945 
25 de maig: les restes mortals del servent de Déu són reconegudes. Presideix l’acte el bisbe de 



Vic. Els ossos, segons els metges, estan intactes i ben conservats. 
3 d’agost: clausura del procés i entrega del material al P. Severino Álvarez, O.P., que al seu 
torn l’ha de lliurar al nunci del papa a Espanya, Mons. Gaetano Cicognani.  
1951 
El 2 de desembre es publica el decret de validesa dels processos ordinari i apostòlic. 
 
1963 
El P. T. Piccari, O.P. és el nou postulador general de l’Orde.  
El material preparat està gairebé per a anar a la impremta.  
 
1964 
S’estudia la curació de Justa Barrientos després d’invocar el Senyor per intercessió del P. 
Coll. 
 
1967 
El P. Innocenzo Venchi, secretari de la postulació de l’Orde, defensa la tesi doctoral en teolo-
gia sobre la veracitat de la biografia del P. Coll, escrita pel P. Lesmes.  
 
1968 
El 10 d’octubre té lloc la sessió preparatòria sobre les virtuts heroiques del  P. Francesc Coll.  
1970 
El 4 de maig surt el decret solemne (super virtutibus) del papa Pau VI proclamant l’heroïcitat 
de les virtuts del servent de Déu i donant-li el títol de venerable.  
 
1973 
Procés diocesà sobre el miracle  
El suposat miracle presentat és la curació miraculosa de Justa Barrientos, l’1 de gener de 
1959, a l’hospital de Sama de Langreo, d’una peritonitis aguda amb lesions intestinals 
d’extrema gravetat, i regeneració d’una bona part del còlon descendent, totalment destruïda. 
El 16 d’abril de 1973 s’obre el procés a Oviedo i les sessions duren fins al 15 de maig del ma-
teix any.  
Actua com a vicepostulador Fr. Benito Gangoiti.   
Validesa del procés d’Oviedo. Decret signat a Roma el 12 de juliol de 1973.  
 
1975-1976 
Comissió de metges per a estudiar la curació tal com consta en la documentació enviada      
d’Oviedo. 
Vot favorable del consell de metges de la Sagrada Congregació. 
Comissió teològica especial per a estudiar la gràcia de la curació i vot favorable.  
Comissió de cardenals que estudia també el suposat miracle i hi dóna un vot favorable. 
Postulador de l’Orde, Innocenzo Venchi, O.P.  
 
1977 
7 de juliol, decret del papa Pau VI sobre la miraculosa curació de Justa Barrientos per inter-
cessió del P. Coll. 
Al desembre, dispensa del segon miracle. 
 
1978 
El 25 de gener, el papa Pau VI fixa la data de la beatificació per al 22 d’octubre de 1978, a 



Roma. 
El 6 d’agost mor el papa Pau VI. 
Reunit el conclave és triat com a successor seu Joan Pau I, que assumeix els compromisos de 
Pau VI.  
El 29 d’agost són exhumades les restes del P. Coll i el tribunal constituït a l’efecte en fa un 
nou reconeixement. Les restes es traslladen a l’altar-sepulcre dedicat al P. Coll, on podran ser 
venerades pels fidels un cop beatificat.  
 
1978 
El 28 de setembre mor el papa acabat d’elegir, Joan Pau I. 
Compàs d’espera fins a la celebració del nou conclave. 
Joan Pau II és elegit papa; pren possessió el 22 d’octubre. 
El 13 de novembre es fixa la data del 29 d’abril de 1979 per a la beatificació del P. Coll, junta-
ment amb el P. Laval, de la Congregació de l’Esperit Sant.   
  
1979 
Beatificació de Francesc Coll pel papa Joan Pau II, el 29 d’abril, festa de Santa 
Caterina de Siena. 
La seva festa se celebrarà el 19 de maig, aniversari del seu baptisme.  
 
 
Causa de canonització  
 
2004 
Sent priora general Mª Jesús Carro es comencen les gestions amb vista a la canonització de 
Francesc Coll,  sota el pontificat del papa Joan Pau II. Es presenta com a «presumpte miracle» 
la curació d’una nena nounada, que presentava encefalopatia, isquèmia i hipòxia amb pronòs-
tic gravíssim, tant pel que fa a la supervivència, com a una vida exempta de seqüeles en el cas 
que pogués viure.  
Un gran nombre de persones preguen per la seva curació, per intercessió del P. Coll. Els com-
ponents del tribunal presten jurament, igual que el postulador, P. Vito T. Gómez, O.P.  Es  de-
mana l’obertura del procés diocesà. 
 
2004-2006 
Etapa diocesana – Madrid 2004 
El 28 d’abril hi ha la sessió d’obertura del procés diocesà i relació de testimonis del presumpte 
miracle atribuït a Francesc Coll, a favor de la nena esmentada, i de persones que van pregar al 
P. Coll per la seva curació total. A partir del 28 d’abril de 2004 es fan les declaracions davant 
el tribunal eclesiàstic nomenat per al cas.  
 
Febrer del 2006: clausura del procés diocesà, que es prolonga fins que la nena compleixi 
tres anys. Tota la documentació elaborada és col·locada en caixes segellades i lacrades, i    
portada a Roma pel postulador, el P. Vito T. Gómez. 
 
2006-2008 
Etapa de la Sagrada Congregació, a Roma  
La documentació es posa a disposició de les comissions per a examinar-la i emetre’n judici. 
La comissió mèdica estudia el cas i es pronuncia favorablement sobre el miracle atribuït al  
beat Francesc Coll, en favor de la nena esmentada. 
La comissió teològica ordinària s’hi pronuncia favorablement. 



El 7 d’octubre del 2008 la comissió de cardenals s’hi pronuncia favorablement. 
 
6-XII-2008 
El papa Benet XVI reconeix la validesa del miracle atribuït al beat Francesc Coll i autoritza a 
la Congregació per a les Causes dels Sants redactar el decret de canonització de Francesc 
Coll.  
 
21-II-2009 
Consistori públic convocat per Benet XVI. El beat Francesc Coll és reconegut com a sant.  
 
11-X-2009 
Canonització del beat Francesc Coll, a Roma.  
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