
Bisbat de Lleida                    25 d’abril a 2 de maig     
 
                     

 
 
El dia 25 d'abril del present, un grup de vint-i-cincs pelegrins del bisbat de 
Lleida, sota la guia de Mn Joan R. Ezquerra i en companyia de Mn Casildo 
Rodriguez, Mn Jordí Vasquez i Mn Rubén Darío Sánchez, es van animar a 
iniciar una peregrinació. Al visitar els diferents llocs significatius en els que van 
viure o van exercir la seva missió els sants del segle XVI, van tenir ocasió de 
redescobrir el valor d'aquests homes i dones, que van pujar als altars gràcies a 
la seva generositat a l'hora d'escoltar la veu de Déu, que en aquest moment 
concret de la seva història, els cridava que donessin testimoni convertint-se en 
sal i llum dels que en el seu temps poblaven les terres espanyoles, 
especialment a Segòvia, Àvila, Fàtima, Sevilla, Montilla, Córdova, Granada, 
Sevilla i València. 
 
Ja que un nombre significatiu de pelegrins pertanyien al Pont de Suert, el 
recorregut es va iniciar en aquest lloc en hores de la matinada; cap a les 6.30 
del matí l'autocar es disposava a marxar cap a Segòvia. Aquesta ciutat acull 
els pelegrins al monestir dels carmelites descalços, lloc en què van celebrar 
l'Eucaristia presidida per Mn Joan R. Ezquerra i concelebrada pels altres 
preveres. Els pelegrins van gaudir contemplant el mausoleu en què reposen les 
restes de sant Joan de la Creu; a més hi va haver ocasió de visitar el casc 
històric de la ciutat, el monumental aqüeducte bimil·lenari, considerat símbol 
heràldic de la ciutat, construït pels romans i declarat patrimoni històric de la 
humanitat. A més es va poder contemplar la monumental catedral de Nostra 



Senyora de l’Assumpció construïda en estil gòtic, quan l'estil renaixentista ja 
començava a imperar. 
 
L’alcàsser de Segòvia, com un dels monuments més representatius de la ciutat, 
va ser també visitat fascinant per la seva arquitectura, decoració i imponent 
ubicació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segon dia, ja a Avila, la ciutat emmurallada al costat de la catedral van ser 
els llocs que van emmarcar la trobada amb la vida de la Santa i doctora de 
l'Església, Teresa de Jesús captivant amb la seva vida i història en la qual es 
destacava el desig de portar l’ordre de les carmelites a una opció més radical 
per l'evangeli i que amb el seu exemple i testimoni de vida evidenciava com és 
possible el viure l'existència segons la voluntat divina i encoratjant amb frases 
com “nada te turbe nada te espante… sólo Dios basta”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D’Avila els peregrins es van dirigir cap al santuari de Fàtima on vam poder 
posar en mans de la Santíssima verge les intencions dels pelegrins que, 
manifestaven gran il·lusió de visitar el lloc on la Mare es va presentar als 
pastorets Jacinta, Lucía i Francisco. El rés del sant rosari i la Santa Missa 
concelebrada juntament amb uns dos mil cinc-cents confrares de l’Adoració 
Nocturna Espanyola, van ser la gran ocasió per afermar l'amor a la Mare de 
Déu. El delit en contemplar la Basílica, la capella de les aparicions i l'església 
de la santíssima Trinitat va ser evident en els pelegrins. També es va visitar la 
localitat de Batalha, on hi ha un monestir gòtic amb una sèrie de columnes 
inacabades. Aquesta obra es va fer per commemorar una batalla guanyada per 
Joan I de Portugal i va ser el seu mausoleu. Després es va visitar un poble que 
ja està vora l’Atlàntic, Nazaré. 
 
 

                  

 
 
A Sevilla, la catedral ens captivà per la seva esplendor i majestuositat, la 
bellesa dels seus retaules i el ser la catedral gòtica cristiana amb major 
superfície del món, va fer que la Unesco la declarés el 1987 patrimoni de la 
humanitat. Vam comtemplar el lloc sant en el qual reposen les restes de 
Cristòfol Colom i del rei Ferran de Castella i la seva família reial. 



 

           
 
Ja a Córdova, i més encara a Montilla, vam tenir la possibilitat de visitar la 
basílica de sant Joan d'Àvila on hi ha el sepulcre d'aquest sant, a més de 
delectar-se amb les imatges, pintures i arquitectura bella del sant lloc, els 
pelegrins van tenir la gràcia de l'any jubilar concedit als que visiten el santuari, 
amb motiu de la declaració del sant com a Doctor de l'Església. També els 
pelegrins van tenir la possibilitat de visitar la catedral mesquita, monuments 
més important de l'art hispà-musulmà que va captivar amb les seves més de 
850 columnes de marbre, cada racó del sagrat recinte tenia la seva 
particularitat i bellesa.  
 
A Granada va ser la bellesa del temple barroc la que va enlluernar els 
pelegrins per la seva majestuositat, però a més perquè aquí es conserven les 
restes de sant Joan de Déu. La Alhambra no va deixar de captivar amb la 
seva bellesa,  és un palau de somni per a qui l'admira.  
 
 
 



 

 
 
Ja per acabar el recorregut, a València es va poder avançar pel centre històric, 
la Llotja, la catedral i la capella de sant Tomàs de Villanueva, veure el 
reliquiari on hi ha el seu crani. L’últim dia, també a València, vam poder 
celebrar l’Eucaristia a la capella del Patriarca –així s’anomena a sant Joan de 
Ribera, arquebisbe de València 
 
Aquest peregrinar per llocs i per la vida dels Sants fou una oportunitat per 
refermar el compromís amb la fe i ser més coherents amb ella, ja que es va 
poder tenir un contacte directe amb homes i dones de fe que, en el seu temps, 
no van tenir por de donar testimoni del que  eren i professaven. Va ser un 
moment de peregrinació i de reflexió personal a la llum de la vida dels sants 
trobats a la ruta. I va quedar clar que la santedat és possible ahir, avui i sempre. 
També uns dies per gaudir de la convivència entre tots els pelegrins. 
 

Maria Esperanza Florit 
I Casildo Rodríguez 


