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Homilia del Superior Provincial dels Jesuïtes de Catalunya, Lluís Magriñà, en la 
celebració de Sant Pere Claver i últims vots de Jaume Flaquer, sj. 
 
A l’Església del Sagrat Cor de Barcelona, el 9 de setembre de 2012 
 
Un any més celebrem la Festa de Sant Pere Claver. I aquest any s’escau en diumenge. És per tant, 
doble festa i any d’alegria. Alegria perquè cada diumenge celebrem la Vida de Jesús, la Resurrecció. 
I perquè aquest mateix diumenge, celebrem que algú de nosaltres, Sant Pere Claver, fa quatre 
segles, va fer seves i va fer Vida les lectures que acabem de proclamar. 
 
Sant Pere Claver ens convoca avui, un cop més, a jesuïtes i laics que ens nodrim de l’espiritualitat 
ignasiana. Tots formem una família que comparteix una mateixa missió. Compartim la missió del 
Crist: en el nostre entorn quotidià, a Barcelona, a Catalunya, a l’Església universal... 
 
A més, avui, el P. Jaume Flaquer pronunciarà el últims vots d’incorporació definitiva a la Companyia 
de Jesús. Molts us preguntareu: “Però, el Jaume..., no és jesuïta ja?”, “No va fer el noviciat i, en 
acabar, uns vots?”, “No va rebre l’ordenació sacerdotal avui fa justament 12 anys?”... Sí, però la 
formació definitiva d’un jesuïta, amb perdó i tota modèstia, va més enllà. Sant Ignasi va concebre 
al jesuïta format com algú amb total disponibilitat a la missió que se li encomani. Per això, avui, és 
la mateixa Companyia de Jesús que, per mitjà de mi mateix, Superior dels Jesuïtes de Catalunya, li 
demana la definitiva incorporació incondicional perquè serveixi a la missió del Crist allà on la crida 
de l’Esperit ho cregui oportú. 
 
Alguna cosa semblant li va passar i va fer Sant Pere Claver. El que ell va fer no s’improvisa. És 
impossible! El que va fer Sant Pere Claver és el resultat d’anar arreplegant petits grans de sorra 
que, amb temps i perseverança, van constituint una muntanya. La gran muntanya de la santedat!  
 
Com de jove va conrear la generositat i la sensibilitat envers els seus familiars, amics i veïns; de 
gran, amb naturalitat, va fer coses que, per a la majoria, resultarien heroiques. Això és un sant: 
aquell que fa amb naturalitat el que, per a la majoria, resulta una heroïcitat. La difícil facilitat de fer 
coses grans amb tota simplicitat. Amb naturalitat, senzillesa i perseverança va aconseguir portar la 
Bona Nova als pobres, la llibertat als captius, als cecs el retorn de la llum i l’alliberament als 
oprimits. Els captius es van concretar en els negres esclaus que arribaven a Cartagena de Índies. 
Els cecs eren els conqueridors que només veien la possibilitat d’enriquir-se i d’augmentar el seu 
poder amb les terres que acabaven de descobrir i amb el fet de traficar amb persones. Els oprimits 
eren i som tots aquells que estaven o estem atrapats per qualsevol fet, situació, persona, 
dependència o ambient que no ens deixa ser nosaltres mateixos en plenitud. Que ens atrapa i/o 
emmanilla de tal forma que no acabem de conèixer què és viure segons el desig de Déu, què és 
viure amb plenitud. 
 
Això és el que vol significar en Jaume amb la pronúncia dels seus vots d’incorporació definitiva a la 
Companyia de Jesús. També avui Déu ens proposa a cadascú de nosaltres, com un dia va fer-ho a 
Sant Pere Claver, que alliberem als empresonats injustament, que deixem lliures als oprimits, que 
deslliguem les corretges del jou, que compartim el pa amb els qui passen fam, que acollim a casa 
els forasters, que vestim al qui va despullat. A aquests... no els defugim!! Són germans nostres. 

 
Com concretem, avui,  tots plegats i cadascú de nosaltres el que hem dit en els punts anteriors? 
Posem doncs, nom i cognom a cadascuna de les persones i situacions que criden perquè el nostre 
cor giri cap a elles la seva mirada. Si el clam dels necessitats fa canviar el nostre cor de tal forma 
que la nostra vida sintonitzi amb el desvalgut i sigui sincerament solidària, també seran veritat, en 
nosaltres, les paraules de l’Escriptura: “Llavors brillarà com l’alba la teva llum, i les teves ferides es 
clouran en un moment. Tindràs per avantguarda la teva bondat i per reraguarda la glòria del 
Senyor. Quan invoquis el Senyor, ell mateix et respondrà; quan cridis auxili, ell et dirà: Aquí em 
tens!” 
 
Així doncs, que la festa de Sant Pere Claver, que avui celebrem amb solemnitat, ens ajudi a 
semblar-nos una mica més a ell, una mica més a Jesús en aquests moments difícils de la nostra 
societat. Si se’ns concedeix aquesta gràcia, el nostre entorn serà més feliç i nosaltres estarem, tots 
plegats, una mica més a prop del Regne de Déu perquè construirem el Regne de Déu. Que així 
sigui. 
 


