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Editorial

Als membres de la Junta, 
i a mi mateix, ens omple 

de joia poder celebrar, un any 
mes, la Festa Major en honor 
del nostre Sant en comunitat 
amb els nostres socis i sò cies, 
així com també amb els ver
dunins i els devots de Sant 
Pere Claver. 

Un any més, molts i molt 
emocionants esdeveniments 
s’han produït motivats per la 
devoció de moltes persones 
d’arreu arreu. 

Sabeu que aquesta Junta, 
que m’honora presidir, està 
convençuda de  l’actualitat 
viva que es desprèn del testi
mo niatge de donació al proïs
me de tota l’obra de St Pere 
Claver. Per tant no ens sor
prèn, però ens emociona 
veure com, precisament pels 
 avatars angoixants que es vi
uen en aquesta Euràsia plena 
de desigualtats cruels i injus
tes, s’atansen a la casa pairal 
d’aquell Sant Pere acollidor, 
peregrins procedents dels 
llocs mes diversos i llunyans. 

El poble de Verdú fent ho
nor, i mai millor dit, al nostre 
estimat Sant Pere Claver, va 
tenir la joia d’acollir amb els 
braços oberts un grup de re
fugiats sirians que han tingut 
la “sort” de poder arribar sans 
i estalvis a Europa. 

L’experiència viscuda per 
tots els voluntaris Verdunins 
que varen oferir hospitalitat i 
atenció a aquest grup de re
fugiats ens enriqueix espiri
tualment com a persona, com 
a comunitat, com a poble i 
com a societat globalitzada 
en la que vivim.

Ara i aquí, la societat cíberpo
pulista malauradament “pre
mia” més la realitat aug
mentada que no pas un 
hu manisme augmentat. Per 
això son tant necessaris pe
tits grans exemples positius 
com el de l’acollida que pro
tagonitzà el poble de Verdú i 
les seves entitats aquell dia. 

Per superar aquest autisme 
social que ens aïlla d’un en
torn incòmode però real ne

cessitem referents sòlids als 
que emmirallarnos. En el 
cas de Verdú disposem del 
privilegi de tenir Pere Claver. 
Ell va viure, amb compromís 
absolut, la lluita per superar 
les injustícies del seu temps. 
Nosaltres, ara, al segle XXI, 
qui ho havia de dir!!! hem 
d’imitar Sant Pere Claver tot 
comprometentnos a practi
car aquesta humanitat aug
mentada que ens fa tanta o 
més falta!!! Esperem i desit
gem poder fruir dels actes de 
la Festa Major i homenatjar 
el testimoniatge del nostre 
Sant.

Bona festa Major 2018, 

David Tous de Moner 
President Amics St Pere Claver 
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Activitats al Santuari

27 abril. Festa de la Verge de Montserrat 26 juny. bateig del Sant. Repartint els confits

Fotografies de visitants que han passat pel santurari
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Festa major a les Residències i Parròquia

Sant Pere Claver (7917) Mare Marcel·lina (6917)

Santuari Parròquia

Veneració de la relíquia.

Processó solemne

4 Butlletí núm. 61 de l’Associació dels Amics de Sant Pere Claver Setembre 2018



Déu, tan a prop!

No us ha passat en la vostra vida quotidiana, en 
molts moments: sentir com que Déu sembla 

estar lluny. Que no el veiem per enlloc, que no ens 
deixa massa signes de la seva presència. Desgràcies 
sobtades, accidents que s’emporten a joves del nostre 
poble, tristeses i desànims en tants, depressions... la 
violència que no s’atura. Els atemptats de Barcelona 
i Cambrils, la bogeria en els caps d’Estat com els Es
tats Units i Corea del Nord, la desigualtat increïble, la 
fam, les guerres com a Sudan del Sud, la corrupció en 
totes les esferes de la vida humana....

I Déu, què fa? què vol? On és? No serà veritat el que 
diu l’ateisme i l’agnosticisme que és com l’ambient en 
què sembla que viu la majoria, a les nostres terres? És 
Déu una il·lusió, era la fantasia d’un altre temps? Era 
un consol davant d’un món massa terrible? La Cris
tiandat s’ha enfonsat, i també la idea de Déu, que era 
útil en un altre món? 

Realment, estem en èpoques noves, tot està canviant, 
i tan ràpid: el món tecnològic, el Facebook ja és de 
vells, ara és Instagram, els selfies, el Big Data, i els 
homes potser viuran 150 anys... 

Jo crec que no, que Déu és present, i tan a prop com 
sempre. Però tot ens ha canviat tant que ens costa 
de reconèixerho! Els mapes, els senyals, les indica
cions... tot està potes enlaire. Ja no tenim una Esglé
sia poderosa, present, paraula forta dins la societat. 
Els cristians són una minoria, i sovint mal vista, i sota 
sospita, i no queda bé... ja ho sabeu. 

Però en la festa d’avui ens podem endinsar en el cor 
de la presència d’un Déu tan actiu com sempre, tan 
apassionat com sempre, que acompanya la humani
tat... i com de prop. Déu és a prop, Déu té mans, Déu 
té genolls.... i aquí els tenim, en un capellà que no era 
brillant en els estudis, que els seus superiors el te
nien per poc, nascut en un poblet de l’interior d’una 
comarca de Catalunya, que havia viatjat a un port on 
l’avarícia dels homes havia construït un immens Cen
tre Comercial de la carn humana dels negres! 

I jo entenc això: diria jo que Déu no toca les estruc
tures del món, no canvia els esdeveniments, no frena 
directament les guerres ni els atemptats... però el seu 
Esperit toca a la porta del cor de cada home, i el con
vida a l’amistat amb ell. Una amistat que li complica 
la vida. Podríem dir que va ser així en Sant Pere Cla
ver, però que omple el seu cor d’una manera tan gran: 
“jo no us dic servents, sinó amics”. 

El cas és que uns quants homes i dones, de tant en 
tant, potser més sovint que no ens pensem, oh gran 
sorpresa, responen, es deixen endur per aquest Espe
rit, per aquesta força: Jesús el primer, però després, 
Pau de Tars, Francesc d’Assís, Ramon Nonat, Ignasi 
de Loiola, Pere Claver, Martin Luther King.... 

I què fan? Doncs es deixen endur per la música, per 
l’amor d’aquest Esperit (“l’Esperit del Senyor reposa 
sobre meu”) que els porta a refer la mateixa missió 
de Jesús, per actualitzada en cada moment: posarse 
dempeus davant les injustícies, i agenollarse davant 
dels colpejats, donar veu als qui no en tenen, posar al 
centre de l’escena als qui han estat invisibilitzats.... 

Aquest Esperit, aquest amor es fa història d’amor, que 
va agafant la persona, la va “cristificant”, la va fent 
més semblant al Crist. En el cas de Pere Claver, es 
veu clar. És coneguda la seva signatura en els últims 
vots al final de la seva formació, ja a Colòmbia: “Pere 
Claver, esclau dels esclaus negres per sempre”. Però 
aquest amor, aquest compromís té una història, no 
s’improvisa.... En els seus primers vots, 8 agost 1604: 
“consideraré la obligación grande que tiene el que 
una vez ha hecho esta consagración de sí a Dios... 
Hasta la muerte he de consagrar al Servicio de Dios, 
haciendo cuenta que soy como esclavo, que todo su 
empleo es de ser en Servicio de su amo y en procurar 
con toda su alma, cuerpo y mente, agradarle y darle 
gusto en todo y por todo”. 

I en la història d’aquest jove jesuïta, entra Alfons 
(Alonso) Rodríguez, que moriria 31 octubre 1617, ara 
fa 400 anys. Alonso era porter al col·legi dels jesuï
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tes a Palma de Mallorca, el col·legi de Montesión. I 
conversaven cada vespre una estona. I Alonso li deia 
a Pere: 

“Cuántos que están ociosos en Europa podrían ser 
apóstoles de América. Gran cosa, gran cosa. Oh, que 
la caridad de Dios no hay de surcar aquellos mares 
que ha sabido hendir la avaricia humana. Pues, ¿no 
valen también aquellas almas la vida de un Dios? 
¿Por ventura no ha muerto El también por elles? Hijo 
mío, Pedro, ¿por qué no vas tú también a recoger la 
sangre de Jesucristo? 

Així que aquesta terra de Verdú ha donat com a fruit 
un home tan excepcional, tan extraordinari, que va 
anar tan en contra de les lleis, de la mentalitat, del 
que es considerava normal.... els negres eren vistos 
com a animals! Aquest poble petit que va donar nai
xença a un home apassionat, apassionat per Jesús, 
i des de Jesús, apassionat pel bé dels germans, els 
homes... i en aquest amor i aquest servei esdevingué 
tan universal, tan de tots: el gest de Pere Claver als 
peus d’un home negre, que acaba d’arribar del vaixell 
negrer, amorosintli les ferides, dos homes que no es 
poden entendre, dos homes a qui separa un món: el 

blanc i el negre, el poderós i l’esclavitzat, el ric en cul
tura i aquell que creu que serà menjat en poc temps.... 
l’amor, la humilitat, el servei creen ponts, els ponts 
que necessitem en aquest món!!!! 

Anys després, en el moment de la seva canonització, 
a finals del s. XIX, el Papa Lleó XIII va dir: “La vida de 
Pere Claver és la que més m’ha impressionat, després 
de la vida de Crist”. I a Colòmbia, país del qual n’és 
patró el nostre Pere Claver i que ara visita el Papa, 
ara el posava com a patró també del procés de pau i 
reconciliació. 

Nosaltres, per la nostra part, ens podríem preguntar: 
són els més necessitats els qui s’han allunyat de mi, 
o jo d’ells? Ens deixarem endur per aquesta mateixa 
música que va “enganxar” a Pere Claver, ens atrevi
rem a començar com ell una història d’amor amb Je
sús, encara que ens compliqui la vida? 

Si avui cal portar els homes cap a la fe en Déu, com 
deia aquell pensador, la raons podrien convèncer. 
Però són fredes. En realitat el que mou, a l’hora de 
la veritat, són els exemples. I amb Pere Claver, quin 
exemple.

Homilia 9-9-2017 d’Alexis Bueno S.J.

Li van prendre la motxilla... però no la fe

Espero que tenhas tido um dia 
cheio de consolaçao. No caminho 
inaciano que estou a fazer parei 
em Verdú que certamente deves 
conhecer. A qualidade das fotos 
tiradas por uma gentil senhora 
nao sao as melhores mas a inten-
cao era boa.

Quando vais de ferias a Portugal? 
Grande abraço

Abel

El Pare Jesuïta a qui van robar la 
seva motxilla tot fent el camí Ig
nacià, va arrivar al refugi de Ver
dú, sense res. L’Antonieta Ser ra, 
l’Ana M. Pijuan i la Paquita Guiu 

Muitos parabens Paulo

el van atendre. Li van preparar un 
bon sopar… i  amb la col·laboració 
de les Sres. que van a missa de les 
Gnes. es va recaptar algun caleró, 
gràcies.
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Parròquia de Sant Pere Claver, a Bogotà

El Sr. Rector d’aquesta parròquia, 
va visitar Verdú, acompanyat del 
P. Riera; parlava amb gran entusi
asme del nostre Sant i amb una fe 
extraordinària. Aquesta església 
que es veu a la foto està construï
da amb canyes i tendals, va co
mentar que el dia que plou a dins 
es mullen... (molt diferent de l’es
tructura de les nostres) .

Està ubicada a Bogotà, en una 
barriada de molta pobresa; va 
comentar que presidint hi tenien 
penjada una fotografia de St. Pere 
Claver, ampliada.  

Al conèixer aquest cas, el nostre 
President, Sr. David Tous, va tenir 
la delicadesa de regalar aquesta 
imatge del nostre Sant... que va 
prendre ben embolicada i amb 

Recordado P. Antoni
Pasan las semanas y realmente me 
encuentro desbordado de traba-
jo en esta Parroquia de San Pedro 
Claver de la Diócesis de Fontibon 
en Bogotá.
Desde el mes de enero en que tuve 
la gracia de ir a Verdú, hasta ahora, 
las novedades son pocas, aunque 
el trabajo si que es mucho... espe-
cialmente en esta época de lluvias... 
Recuerde que estoy solo y no es 
únicamente la atención pastoral, 
sino también todo tipo de gestio-
nes para ver cómo se avanza más 
con miras a tener algún día nuestra 
parroquia.
En estos meses hemos podido ade-
lantar gestiones para disminuir el 
valor de la letra mensual de la hi-
poteca que tenemos con el banco 
por la compra del terreno, y aunque 
el plazo de pago se extiende en el 
tiempo, algo alivia la economía 
mensual de la parroquia. 
Y ahora ya con la mira puesta en 
empezar el proyecto, diseños, es-
tudios de suelos, etc, porque si que 
me urge que en el 2019 podamos 
empezar algo... con lo que me en-
cuentro, es que son ya muchos 
años en esta misma situación y el 
desanimo de la gente es algo muy 
fuerte contra lo que luchar. 
P. Antoni, y qué tal por allí? Imagi-

una gran il·lusió. Ara presideix l’al
tar d’aquesta humil església. Hem 
d’estar orgullosos que hi hagi per
sones amb tanta devoció i que la 
sàpiguin transmetre a molts fidels

no que con la llegada de la prima-
vera y el verano, en torno al Santo 
en Verdú, se respirará un ambiente 
de visitas y cercanía de personas 
al santuario, que prepara para sep-
tiembre...
Rece mucho por nosotros, se lo 
pido, y que San Pedro Claver siga 
desatando todas las cadenas que 
nos impidan avanzar hacia la cons-
trucción de nuestra parroquia!
De recuerdo, unas fotos para que 
no nos olvide, y con la imagen que 
el santuario de Verdú donó a nues-
tra parroquia y que sacamos cada 
día 9 de mes, para la veneración. 
Recuerdos a Paquita y a Manel!
Desde Bogotá, 

P. Raúl ROMERO
Párroco
Parroquia San Pedro Claver
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Trobada del voluntariat a Verdú

24 de abril de 2018

El dissabte 21 d’abril va tenir lloc 
la V Trobada del Voluntariat de 
les entitats del Sector Social a 
Catalunya. Un grup de 60 perso
nes (de les entitats Arrels Sant 
Ignasi, Fundació La Vinya, Fun
dació Salut Alta, Fundació Carles 
Blanch, Cristianisme i Justícia i 
Migra Studium) van passar el dia 
a Verdú on van tenir l’oportunitat 
d’aproparse a la figura de sant 
Pere Claver, patró dels jesuïtes de 
Catalunya.

L’objectiu de la trobada era doble: 
gaudir d’un dia celebratiu on vo
luntaris i voluntàries es trobessin 
i es coneguessin més enllà de la 
tasca que realitzen en el dia a dia 
de les entitats; i a la vegada, des
cobrir com sant Pere Claver i la 
seva forma d’aproparse a l’altre, 

continuen avui sent font d’inspira
ció per a cada un y cada una de 
nosaltres.

Al llarg del dia van tenir l’oportu
nitat de conèixer Verdú amb una 

visita guiada al castell i l’església 
i, es clar, van poder conèixer i des
cobrir també el Santuaricasa na
tal del sant de la mà de ..

Roger Torres S.J.
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“GoforwardEurope” és una 
iniciativa que porten endavant 
un grup de refugiats de Síria 
a Europa durant els estius.  És 
tracta de fer un pelegrinatge 
que els permeti conviure, refer 
les seves ferides emocionals i 
compartir amb la gent que es 
van trobant la seva experièn
cia.   Aquesta iniciativa ve ins
pirada pel jesuïta holandès, el 

Camins de l’Hospitalitat

P. Frans Van del Lugt, assassi
nat a Homs l’any 2014. Aquest 
jesuïta organitzava caminades 
amb joves sirians per tal d’afa
vorir el diàleg i la reconciliació. 
Enguany han triat fer trams del 
camí ignasià i han estat de pas 
per Verdú.

Cap als vols de les cinc de la tar
da del dimecres 13 de juny van 
començar arribar els primers. 
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En total uns 100 joves acom
panyats d’altres joves de Lleida.  
La seva joventut i alegria van 
desmuntar la imatge que tenim 
al cap d’un refugiat. Les seves 
històries personals, però, ve
nen carregades com les seves 
motxilles, plenes d’incerteses 
(una guerra al seu país que no 
s’acaba), d’emocions (lluny de 
les seves famílies) però també 
d’agraïment.  

En concret del seu pas per Ver
dú van emocionarse en traves
sar camps de vinya, cereals i 
oliveres i ens deien que aquest 
paisatge els feia sentir com a 
casa ja que el trobaven molt si
milar al seu. També van agrair a 
la gent del poble que es va bol
car en la seva acollida: sopar a 
càrrec dels amics de l’Associa
ció Alba, ball de gegants pels 

tians i agnòstics) al sant que els 
continués il·luminant el camí i 
agraïen a la gent de Verdú la 
seva acollida.

Grallers de Verdú i dansa de 
sardanes a càrrec dels Somnis 
del Pla de Mollerussa.  

L’endemà, dins del santuari de 
Sant Pere Claver, van encoma
narse junts (musulmans, cris
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El nostre museu

Guillermo Bellod, Còpia gravat 119/125 . Es troba en el llibre 
“Colegio Santo Domingo” Oriola. Ala sala de consulta de 

l’arxiu Històric. S.I., Catalunnya

Carta de recomanació a l’ambaixador d’Espanya expedida 
per al diputat a les Corts, Vicente Alonso Martínez, a favor 

del delegat de Verdú per a la canonització de Sant Pere 
Claver

Invitació per assistir a l’acte de  canonització de Sant pere 
claver a favor del delegat de l’ajuntament de Verdú Ramón 

Cases Millàs.
Museu únic al món dedicat exclusivament a la vida i obra 

de  Sant Pere Claver, Santuari de Verdú.



Programa d’aces de la Festa Major
Dies 3, 4, 5, 6 i 7 - Preparació de la diada del Sant

— A les 20.00 h. Eucaristia participada al Santuari

DISSABTE, DIA 8

— Al migdia, VOLTEIG DE CAMPANES

— A les 20.30 h. CELEBRACIÓ EUCARISTIA i tot seguit, TRADICIONAL I SOLEMNE 

PROCESSÓ DE LES TORXES
 presidida pel nostre Sr. Bisbe Mons. Xavier Novell
 Recorregut: Santuari, Tomàs Pellisó, Plaça, Bisbe Comellas i Església 

Parroquial
 Al vestíbul del Santuari, es vendran els típics fanalets.

 PRIORS: Família ALBAREDA - SAMBOLA
 Si alguna família està interessada en ser Priors, de cara al proper any, ha de fer la petició al 

President Sr. David Tous, abans del 31 de juliol 2019.

DIUMENGE, DIA 9

FESTIVITAT DE SANT PERE CLAVER
— A les 11.00 h. a la Parròquia de Santa Maria

SOLEMNE OFICI CONCELEBRAT
 Presidirà l’Eucaristia:  Mons. SALVADOR GIMENEZ I VALLS, Bisbe de Lleida 

i Concelebrada:  amb P. Jesuïtes i Sacerdots del Bisbat
 Interpretació de la Missa a càrrec del Cor d’Homes i Joves de la Parròquia
 Finalitzada la Missa, retorn i Veneració de la Relíquia al Santuari

DILLUNS, DIA 10

— A les 20.00 h, Missa en recordança dels difunts de la vila, a l’Església Parroquial.

FESTA MAJOR RESIDÈNCIES D’AVIS 

— Sant Pere Claver: dijous dia 6 de setembre a les 11.00 h.
— Mare Marcel·lina: dissabte dia 8 de setembre a les 11.00 h.
 Eucaristia participada i Veneració de la Relíquia.

ES PREGA ENGALANAR I POSAR LLUMS ALS BALCONS 
PELS CARRERS ON PASSI LA PROCESSÓ DE LES TORXES


