
Mossèn Bonaventura Pelegrí, Medalla d’Or de la UdL, ens ha deixat

Dijous dia 7 de desembre de 2006, la catedral de Lleida s’omplí de gom a gom; es celebrava l’enterrament d’un  
home patrimoni de la humanitat, com es va dir. De tot el món van arribar missatges de condol i suport d’aquest  
capellà de la diòcesi, que va ser un fidel defensor dels treballadors i del diàleg fe-cultura,  que va recórrer els 5 
continents promovent el compromís amb els més pobres i la lectura de la realitat contrastada amb l’Evangeli amb el  
mètode: veure, jutjar i actuar. 

La seva coherència li va comportar molts problemes, aquí a Lleida, d’on va ser enviat a Colòmbia, fet que fou 
una sort pel món, ja que a diversos països d’Amèrica Llatina es va comprometre amb la Teologia de l’Alliberament,  
essent amic del seu fundador, el P. Gustavo Gutiérrez, que ha enviat un record pel dia d’avui. A l’Àfrica, Àsia,  
Europa Central, Canadà, etc. Mossèn Ventura ha deixat una forta petjada en moltes persones. La mateixa coherència  
amb la fe en Crist el va retornar a Lleida els anys 80. 

Aleshores el vaig conèixer a fons i ens férem bons amics, apart de ser ell el consiliari del grup de revisió de  
vida en que setmanalment ens reuníem a casa. Les seves reflexions sensates, fetes amb el seu humor característic,  
compromeses, sense defugir dels problemes actuals de dins i fora de l’Església, sempre tendint a afavorir als més  
pobres, a favor de la justícia social, restaran per sempre com lliçons a tenir en compte per la meva vida i la dels que  
han tingut la sort d’escoltar-lo. 

El diàleg fe-cultura el va portar a impulsar el grup Francesc Eiximenis a Lleida, del qual fou assessor mundial.  
Un diàleg sense trampes, absolutament necessari per evitar els fonamentalismes religiosos i molt enriquidor, que 
permet l’apropament de persones de diferents sensibilitats religioses i el treball conjunt en la recerca de la veritat i al  
servei de les persones per avançar en un camí que omple i dóna sentit a la vida. 

Fa quatre anys es va commemorar a Lleida els seus 80 anys amb diferents actes i l’edició per l’editorial Pagès  
d’un llibre dirigit pel Professor de la UdL Jaume Barrull Pelegrí, nebot d’ell i actual vicerector d’activitats culturals i  
projecció universitària, i Mossèn Ramon Prat, director de l’IREL. Aquest any, molt encertadament, la Paeria li va  
donar la medalla d’or i el mateix va fer la Universitat de Lleida, en reconeixement de tota la seva activitat social i  
cultural, com lleidatà internacional.

Descansa en pau, amic Ventura. No dubtis que seguirem lluitant per la justícia i a favor d’un món equilibrat i  
just, tractant de que disminueixin les enormes diferències entre rics i pobres i desaparegui la pobresa del món. Tu 
ens hi ajudaràs. 
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