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FENT CAMÍ... LA MISERICÒRDIA VISCUDA I TESTIMONIADA

Portar la misericòrdia als allunyats
Sant Pere Claver és un dels sants del 
segle XVI que millor va saber reflectir 
la misericòrdia de Déu, Pare de bon-
dat, sobre els més necessitats.

Bartolomé de las Casas va escriu-
re en defensa dels nadius sud-ameri-
cans esclavitzats pels aventurers es-
panyols i el catòlic rei d’Espanya va de-
cretar que eren súbdits de la Corona i 
no se’ls podia esclavitzar. Però la pe-
la és la pela i el negoci és el negoci. 
Per això van començar a capturar –li-
teralment- negres africans, que porta-
ven amuntegats a les bodegues dels 
vaixells i els venien com a esclaus.

Pere Claver rubricà la seva profes-
sió en la Companyia de Jesús afegint 
“esclau dels esclaus per sempre”. Ho 
va signar i ho va complir. Per sort con-
servem una carta seva en què explica 
com rebia, al port de Cartagena d’Índi-
es, els supervivents d’aquest negoci.

“Ahir [...] desembarcà una grandís-
sima nau de negres. Anàrem allí car-
regats amb dos cabassos de taron-
ges, llimones, galetes i altres coses. 

[...] Ens vam obrir pas pel mig de la 
multitud fins arribar als malalts, dels 
quals n’hi havia tot un eixam i jeien so-
bre una terra molt humida i enllotada 
[...] anaven nus, que ni portaven un fil 

de roba. [...] els vam cobrir amb els 
nostres manteus [...] D’aquesta ma-
nera estiguérem parlant-los, no pas 
amb la llengua, sinó amb les mans i 
les obres”.

A la capella del Seminari de Solso-
na hi ha una pintura al fresc en què 
sant Pere Claver està besant un ne-
gre. És el que feia sense cap empatx. 
I és el que menys esperaven d’un 
blanc aquells cossos maltractats.

Avui, amuntegats en pasteres, arri-
ben a les nostres costes milers d’és-
sers humans que fugen de la guer-
ra. El negoci és el negoci. Espanya, 
l’any 2014, va ingressar 3.203 mili-
ons d’euros per la venda d’armament 
i l’any anterior 3.908 milions.

Han passat 20 segles des que 
sant Pau va escriure la carta a Filè-
mon. El 10 de desembre del 1948, 
l’Assemblea General de les Nacions 
Unides proclamà la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans. Paper mullat?

Pere Claver veia les coses amb 
uns altres ulls. Visqué lliure i pobre 
sobre la terra, sofrent amb els so-
frents, blanc entre els negres, esclau 
dels esclaus per sempre. Pere Cla-
ver, obriu-nos els ulls i amorosiu-nos 
el cor. n
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Un llibre especial per a un dia especial. Totes les pàgines estan 
totalment a la teva disposició perquè hi escriguis, dibuixis o 
enganxis el que vulguis, quan el text t’ho suggereixi. Qualsevol 
sensació o record que tinguis i fotografies, dibuixos o recordatoris. 

Hi trobaràs moltes coses de les que has après a la catequesi. 
I també cançons i pregàries.
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Respirar bajo el agua de Richard Rohr.
Todos somos adictos de alguna manera. 
Cuando aprendemos a identificar nues-
tra adicción, a abrazar nuestra condición 
quebrantada y a rendirnos a Dios, empe-
zamos a conseguir que la curación venga 
a nosotros y a nuestro mundo.
En Respirar bajo el agua, Richard Rohr 
muestra cómo los principios evangéli-
cos de los doce pasos pueden liberar a 
cualquiera de cualquier adicción, desde 
una obvia dependencia del alcohol o las 
drogas a esas adicciones más corrien-
tes pero menos visibles que todos tene-
mos en el día a día.

Matilde de Magdeburgo de Hildegund Keul. 
Esta biografía de Santa Matilde de Magdeburgo 
es una obra sobre mística en tiempos de cam-
bio. En ella se traza un recorrido que hilvana con 
claridad y rigor los aspectos históricos, literarios 
y espirituales de la vida de esta mística y poeta 
del siglo XIII. Su vida transcurrió en una época 
de cambios: nacida en 1207, abandonó el casti-
llo y su origen noble para hacer frente, en la bulli-
ciosa ciudad comercial de Magdeburgo, a los re-
tos de su tiempo. Allí vivió gran parte de su vida 
como beguina, ayudando a los pobres y desam-
parados. Finalmente, perseguida por algunos lí-
deres de la Iglesia, ingresó en el monasterio de 
Helfta donde se convirtió para sus hermanas en 
maestra de la mística.


