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En el moment d’enviar L’Agulla encara no s’ha confirmat,
però hi ha moltes possibilitats que enguany hi hagi una Setmana Santa sense litúrgia. Ja ho serà sense processons populars.
De cop i volta ens trobem sols amb la nostra fe i sense caminadors. És un moment privilegiat.
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L’arxiu
El blog

Els vulnerables al centre. M. Antònia Bogònez.............................. 4

Poc ens pensàvem que enguany viuríem la Quaresma, no pas a
traves de dejunis, litúrgia i conferències, sinó en guaret i a casa.
Sense misses, sense reunions, sense el contacte directe dels
amics i mantenint potser una distància dolorosa amb les persones que més estimem per preservar la salut de tots plegats.

Qui som

Quaresma i Pasqua, més vives que mai!............................................ 1
Un decàleg a tall de vacuna. Josep M. Fisa........................................ 2
La inusitada efervescencia. Antonio Gómez..................................... 3

Quaresma i Pasqua,
més vives que mai!

En primer lloc per recuperar el sentit de la Quaresma: mirar
sentint-nos-hi implicats el dolor del món, viure la fragilitat, recol·
locar l’abraçada i l’estimació en el seu lloc, valorar els sistemes
públics de salut, perdre aquell plus perdonavides i controlador
que forma part de la identitat de la nostra cultura occidental
i recuperar el valor del que és col·lectiu i comunitari. Per a la
major part de la població, ocasió de silenci i d’allò tan escàs o
preuat com és el temps: per pregar, per estimar, per pensar,
per formar-nos, per fer neteja o per perdre’l i badar, si resistim
la temptació d’estar permanentment connectats a les sèries de
televisió, als obsessius informatius o a les xarxes socials.
Temps que fruitarà a la Pasqua, si som capaços d’aprofitar
aquesta estada al “racó de pensar”, com diu el Josep Maria Fisa
en el decàleg que publiquem, per convertir-nos en una societat
que faci front a la inevitable crisi econòmica de forma solidària,
acollidora per als més fràgils, participativa, dialogant, generosa
i interessada en el bé comú, disposada a convertir-se per tal
d’evitar l’emmalaltiment de la terra i el desastre ecològic. Sabent que els camins són incerts, que el procés pot ser dolorós,
però que Déu ens hi acompanya. Pasqua és viure sense por.

Inici

SUMARI:

Segon. La pausa obligatòria que ens ha caigut a sobre, és com aquella frase, no sé si pedagògica, però prou efectiva que diu: “Nen, al
racó de pensar”, després de moltes amonestacions i de molts arguments rebutjats per la
criatura.

Setè. Aprofitem aquest temps per Re-pensar. Re-pensar-nos. Compartir les nostres reflexions. Valorar totes les dades dels científics,

Tercer. Els danys col·laterals, a més dels malalts i dels morts, seran molt importants i greus
com ja podem observar i témer: el dany econòmic portarà acomiadaments més o menys arreglats, atur, fallides, desànim, desesperació.
Quart. Hi va haver la crisi econòmica del
2008 que va provocar també un daltabaix per
a moltes famílies, a més de retallar fortament
“la societat del benestar”. I es va parlar d’una
lliçó que calia aprendre, molt centrada en la
bombolla immobiliària. La lliçó no s’ha après.
que són com els profetes de vells temps, que
ens diuen que potser “encara hi som a temps”
de fer un cop de timó.

Novè. Les xarxes ens han obert un camí encara “inexplorat”. Potser podrem tornar a caminar pel carrer i aturar-nos i parlar sense estar
enganxats al mòbil. Potser ens adonarem que
vivim en espais socials que hi són per a retrobar-nos com a persones que saben mirar-se i
fer-se abraçades. Potser recuperarem el debat
sincer i la conversa amable. Potser ens adonarem que a més dels productes de proximitat hi
ha persones de proximitat.
Desè. Podríem dir que és un segon avís per
a navegants. El cant de les sirenes ens pot tornar a engalipar i, encegats i seduïts, podrem
anar cap a nous esculls encara més perillosos.
Ara, com diu el temps quaresmal, és un temps
de noves oportunitats. Un temps favorable al
canvi d’estil, de costums, de maneres. La humanitat serà solidària o no serà.
Josep M. Fisa

Inici

Cinquè. No caiguem en la trampa de les falses solucions que només tocaran l’epidermis
del problema. Estem en una situació de malaltia personal i col·lectiva, global. No cal buscar
laboratoris secrets ecocides. Nosaltres som el
laboratori.

Vuitè. Realment hi ha una consciència global,
uns efectes devastadors globals, però també
un sentiment comú solidari que ens pot portar
a nous plantejaments: sobre el treball, sobre
les relacions familiars, sobre l’ús del temps i de
l’oci, sobre el paper de cada persona, de cada
professió, de cada col-lectiu, de cada poble.

El blog

Sisè. Tenim la gran oportunitat de fer una
PAUSA global seriosa i replantejar-nos què estem fent i com estem vivint i si volem un futur
emmetzinat o una humanitat rehumanitzada.

Qui som

Primer. Les coses que passen i que ens passen, sempre tenen una causa o, si més no, tenen possibles lectures de per què passen. Personalment, crec que és un avís d’abast global.
Avís que ens ha de fer pensar que no estem
fent les coses bé a nivell global i local.

L’arxiu

Un decàleg a tall de vacuna
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Algunos sacerdotes se han puesto
muy nerviosos y nos han llenado los
medios habituales, con los que nos solemos comunicar, de oraciones, llamadas a rezar, la posibilidad de seguir la
misa por streaming, es decir en directo
vía web, nos han enviado links, o sea
un enlace o conexión, para poder ver el
Santísimo expuesto… y algún otro ha
salido a dar un paseo por las calles con
la custodia como si se tratara del Corpus
Christi (y me pregunto con qué permiso,
porque para muchas cosas somos muy
estrictos y para otras no tanto.)
Todo este bombardeo me suscita muchas preguntas, ¿No parece que tratamos a las personas creyentes como que
no supieran rezar y deben de depender
del clero para hacerlo? ¿Qué hemos hecho hasta ahora, tenerlos de espectadores? ¿Nos os parece que tanta misa por
las pantallas mantiene a las personas en

Me han llegado ejemplos de jóvenes que en
el piso de estudiantes se
han reunido para leer la
Palabra y orar por las necesidades más urgentes.
Sé de familias con niños
que han colocado sobre un mantel blanco, una vela y una Biblia abierta y han
rezado juntos, escuchando la Palabra de
Dios. Alguna persona se ha encerrado
en su habitación y leyendo “el evangelio de cada día” ha guardado un silencio
reparador. Una joven me dijo que entró
en internet y buscó “lecturas de hoy”
y rezó con ellas y con la reflexión que
traían. Alguna familia anciana, a la hora
de la misa del pueblo se han puesto a rezar el rosario por todos los que sufren
y nos ayudan. Una mujer me decía: busqué el silencio y me uní a aquellos que
en algún lugar del mundo estaban en
comunidad celebrando la Eucaristía. No
necesitaron retransmisiones. Además,

Este tiempo de gracia,
también sirve para que
nosotros los presbíteros
y diáconos paremos un
poco, reflexionemos y
reconstruyamos nuestra
vida pastoral, oremos
más intensamente, pongamos lentitud entre
tanto activismo, leamos
aquel libro que dejamos a medio empezar en el estante de nuestra librería,
celebremos la Eucaristía en pacífica y
desierta soledad, reflexionemos y sanemos las heridas que vamos dejando
abiertas, en definitiva, busquemos lo
esencial de nuestro ministerio.
Parece que algunos tenemos miedo al
vacío, si no se nos ve o se nos escucha,
y olvidamos que una de nuestras tareas
es la oración por los demás, o vicaria.
Tendremos que medir cuánto hay en
todo este despliegue mediático de un
afán insuperable de protagonismo. La
santa misa es muy grande para ser vivida en comunidad, las emitidas solo son
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para las personas enfermas e impedidas. Dejemos de bombardear a las buenas personas con todo tipo de reflexiones, estampas, videos y oraciones, que
nos parecemos más a comerciales de lo
religioso, que a personas de Dios.
En esto también somos consumistas,
eso que tanto criticamos, y además favorecemos. Todo este despliegue pienso que responde a este tipo de pastoral,
poco pensada a la luz del Evangelio. ¡Hay
tantas mujeres y hombres creyentes en
el mundo, que celebran la Eucaristía de
ciento en viento cuando pasa el misionero (a veces meses) y viven su fe con
gran integridad! Pero nosotros somos
de los ricos, también consumistas de lo
religioso, con derecho a que no nos falte
la misa, aunque sea televisada.

El blog

sabemos que una pantalla nunca te ayudará a recogerte, ¡y es tan necesario! Todos los creyentes son personas adultas,
y se saben sacar las castañas del fuego,
aunque muchas veces no los tratemos
así. La persona que cree
reza y sabe hacerlo.

Qui som

la pasividad de mirar? ¿O es que queremos justificar nuestro sacerdocio? ¿Es
que los servicios religiosos de las televisiones y las radios no son suficientes?
Hasta ahora sí lo han sido. ¿Qué es más
importante, un rato de
oración o de lectio divina con la Palabra, o mirar
una misa por una pantalla?

Ayunemos también de sonidos e imágenes en esta Cuaresma tan real y de
desierto. Miremos nuestro interior y hagamos silencio, que es donde nos habla
Dios. Vivamos la intensidad de la pobreza, como ellos, porque al final tanto aluvión de mensajes es como la lluvia que
cae que ni empapa la tierra ni da frutos.
¡Ánimo y adelante!
Antonio Gómez Cantero,
bisbe de Terol i Albarracín.
Publicat a Iglesia en Aragón

Inici

Es de noche, domingo. Mientras escribo, llueve como si se regenerase la
ciudad vaciada a causa de la pandemia.
Hoy ha sido el primer día donde todas
las iglesias de nuestra diócesis (como de
tantas otras) no se han abierto, a pesar
de ser domingo. Me atrevería a decir que
la unanimidad de las personas creyentes
lo han entendido responsablemente.
Quizás, alguna, que han hecho de su fe
una costumbre atávica, no tanto.

L’arxiu

La inusitada efervescencia

I no me n’he pogut estar de voler compartir també per escrit el que ha estat per
a mi una lliçó, una emoció, un raig d’esperança...
Sostre és un recurs de baixa exigència
per a homes sense llar. Tenim una capacitat de sis llits i es tracta d’acompanyar
persones que s’estan al carrer i que no
tindrien accés a centres més estables, i
d’anar construint amb ells hàbits que els
preparin per a una sortida a un habitatge
més permanent. De fet en aquests moments en tenim quatre: el mes passat un
dels usuaris va entrar en una residència

de necessitat i fira tot allò que cal. A la
tornada deixa el carret de nou a la porta.

Doncs bé, el Sostre obre en la seva vida
quotidiana a les 20 hores de la nit fins a
mig matí, quan marxa l’educadora que
relleva els dos voluntaris i voluntàries
que hi hem fet nit. Allà se’ls ofereix un espai segur, un ambient de relació cordial,
a més del sopar, la medicació, una estona
de lleure. La resta del dia els nostres residents van a centres de dia, a algun curs
de Càritas, dinen a menjadors socials, i
malauradament s’estan al carrer moltes
altres hores.

Però la preocupació per les persones
més vulnerables va conduir a fer un pas
més en la reflexió: els residents s’hi havien d’estar tot el dia al carrer. Per la crisi
sanitària, molts recursos han tancat (biblioteques, centres cívics, activitats formatives,...), per anar a menjadors socials
cal agafar transport públic... Ningú no
hauria d’estar-s’hi al carrer: el seu nivell
de risc augmentava molt en aquests moments de pandèmia i de por.

Es va mantenint un protocol de seguretat amb mascaretes, augmentant la
neteja... Es van tractant de dinamitzar les
hores que estan allà. Alguns dels nostres
homes s’han compromès a fer neteja i
manteniment més a fons: que no és el
que fem tothom a casa nostra?

Però la gran riquesa del Sostre que és
la pluralitat de rostres diversos que garantim que cada nit s’obri la porta verda
de Pescadors 42 i que els residents tinguin aixopluc, en temps de coronavirus
es converteix en el seu punt més fràgil,
perquè aquesta pluralitat posa en risc la
salut dels usuaris i, de retruc, de tothom
en la nostra ciutat.
I pensant en ells, l’equip que ara va
coordinant els diferents àmbits del projecte, amb el suport de la parròquia de
Sant Miquel (que és la que ens dona el
marc legal) es va buscar com garantir
que els menys voluntaris possibles cobrissin totes les nits. Se’n van oferir
uns quants per fer la nit sols i tenir més
freqüència de servei. Joves i sans, sense persones vulnerables en els seus
entorns. El risc baixava considerable-

I l’equip de voluntaris va trobar una
solució més: apel·lar a la disponibilitat i
generositat de voluntaris i voluntàries un
cop més. I el Sostre està obert 24/7 que
dirien els moderns... Sí, el Sostre ara està
obert cada dia, tot el jorn. El grupet de
voluntaris que fan les permanències ara
s’ha enriquit el necessari com per fer
torns de 24 hores, o torns de dia per assegurar que els 4 veïns de Pescadors 42
puguin estar confinats a Sostre, a casa
seva, sense haver de sortir....
L’educadora (magnífica sempre!) està
al peu del canó fent el seu horari matiner.
Les voluntàries que portaven sopars
preparen alguns dinars de migdia. Se’ls
recull a la porta de casa seva perquè no
hagin de baixar a Sostre. Si cal es compra
i es cuina allà mateix... Una voluntària del
barri quan baixa a fer la seva compra recull a la porta de Sostre el carret i la llista
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El blog

ment. Primer pas assolit! Garantides les
nits! Ole, ole!

Qui som

Avui em preguntava la Mercè com ho
fèiem allà en aquests moments de COVID-19, ara que en els nostres carrers
(almenys el meu) han aparegut molts homes que abans no s’estaven al barri.

d’avis i un altre va entrar en un pis compartit de la Fundació Mambré.

És un espai petit i cal vetllar per aquesta convivència de tantes hores... però de
moment, les notícies que ens arriben és
que tot va prou bé. Viuen el confinament
amb prou serenor. Els voluntaris i voluntàries amb entusiasme, lucidesa i actitud
de servei.
Jo només puc dir que vaig rebre la proposta i la solució, creativa, agosarada,
generosa, eficaç, prudent, que posa al
centre als més vulnerables, amb profunda emoció. I cert orgull, per ser part del
projecte, tot i que en aquests moments
incerts només la meva activitat només
sigui des de la pregària i el donar ànims.
Un chapeau! i una abraçada virtual a
tots aquells qui des del voluntariat o la
professionalitat s’estan mullant per als
més febles, per la seva salut i benestar
que alhora és la salut de tota la societat!
Sou una lliçó! Moltíssimes gràcies!
Com sempre diem: Tots i totes fem
Sostre. Ara més que mai!
Maria Antònia Bogónez Aguado

Inici

Ja hem anat parlant algunes vegades del Projecte Sostre a les pàgines de
“L’Agulla”.

L’arxiu

Els vulnerables al centre...

Quan s’escrivien aquestes línies, l’any
1874, el personatge no era cap novetat.
Producte de la transició entre l’Estat
Absolutista i l’Estat Liberal, del xoc provocat amb l’arribada de la il·lustració, la
modernitat i el laïcisme, i la crisi de la tradició, la confessionalitat i els privilegis
de vella soca. Les trifulgues dels ultra-reialistes, dels malcontents i les tres carlinades, varen tenir com a constant actor
aquest individu cruel i fascinant, fanàtic
i estrambòtic.
El moviment anticlerical, instigat per
la premsa liberal, que estimulava rancúnies per obrir el pas a les desamortitzacions dels patrimonis eclesiàstics,
va generalitzar assalts i cremes de convents. El crit de “morin los caps pelats!”
va sembrar el terror entre frares i capellans i, d’entre aquests, alguns decidiren
passar a l’acció o, més aviat, a la reacció,
cavalcant amb l’hàbit arremangat, capçats de boina o barret de teula i armats

fins a les dents. La història d’aquests capellans trabucaires ens permet recórrer
els turbulents anys del segle de les revolucions...
Antonio Marañón, el “Trapense”, fou
un guerriller forjat en la guerra de la Independència. Apartat de l’exèrcit pels
seus “despreciables vicios”, va canviar
l’uniforme per l’hàbit cistercenc, però
va reaparèixer al 1822 amb els reialistes
purs, al capdavant d’una de les partides
absolutistes més actives. Vestia sempre
amb hàbit i crucifix, els quals assegurava que el feien invulnerable a les bales,

El frare Orri, àlies “Pare Punyal”, liderà
una partida formada per clergues de terres tarragonines. Armat de cap a peus,
calçava espardenyes, vestia l’hàbit franciscà, lluïa un crucifix entre dues pistoles
i empunyava sempre un fuet de cuir. Durant l’alçament de 1828 va arribar a les
muralles de Barcelona, cridant visques a
la Inquisició i al Rei absolut i mort a les
lleis i a la pàtria. En la reacció sanguinària de Ferran VII per sufocar la revolta va
salvar la pell refugiant-se en un convent
de monges.
El vicari Melcior Prat, al desembre de
1833, va acollir a la rectoria de Llanera
els homes del carlí Plandolit, perseguits
pels liberals. Sense perdre temps, des
de la tribuna de l’església de Sant Martí, va exhortar als feligresos a armar-se i
defensar la causa del pretendent Carles
V. Acte seguit, va penjar-se un fusell a
l’espatlla i va marxar a la muntanya amb
els revoltats.
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Mossèn Benet Tristany, d’Ardèvol, dit
el “Canonge General” pels partidaris,
per ostentar la canongia de Girona, i
“Cap de Bou” pels enemics, fou el més
cèlebre de tots. Capaç d’afusellar doscents cinquanta presoners a la Panadella
havent-los confessat abans, de rebentar
mur a mur les cases de Calaf per superar
la muralla i accedir al centre de la vila o
de penjar cap per avall en la boca d’un
pou algun renuent contribuent a la causa, tallant a poc a poc la soga fins que
revelava l’amagatall dels quartos o fins
que cedia la corda, no feia escarafalls
de prendre’s una tassa de xocolata a la
casa de la ciutat de Cervera, en ple assalt, mentre comptava el botí o de fer
broma (“Quina nevada ha caigut!”) dels
corretatges blancs dels soldats isabelins
en veure’s envoltat pels enemics. Fruit
de la traïció va caure presoner i fou afusellat a Solsona, l’any 1837, acompanyat
d’un altre clergue guerriller, mossèn
Rossell, d’Àger.

L’arxiu

El blog

Josep Lluís de Garcia, el “Frare Servita”, fou un capellà exclaustrat de l’Orde
dels Servents de Maria. En defensa de
l’Altar i el Tron va prendre el trabuc l’any
1835 i va iniciar les correries entre la Conca de Barberà, la Baixa Segarra i la plana
de Lleida. Al capdavant d’uns cinc-cents
homes actuava “con arreglo á la santa
moral del reverendo comandante”, fins
que fou capturat i afusellat a Prades.

Qui som

i amb sabre i dues pistoles a la cintura.
Va protagonitzar la conquesta de la Seu
d’Urgell i accions d’extrema crueltat a
Montblanc, Cervera o Cambrils. Paradoxalment, l’arribada dels Cent Mil Fills de
Sant Lluís li van suposar caure en desgràcia: convertit en un problema, fou
reclòs per sempre al monestir madrileny
de la Trapa.

“Muchos reverendos sacerdotes, que
trocando el cáliz por la canana y la cruz
por el trabuco, han salido por esos campos de Dios sembrando luto, la desolacion y la muerte”. María de las Nieves Braganza, coneguda com “Doña Blanca”,
esposa del Cap dels exèrcits carlistes de
Catalunya, descrivia així una figura mítica dins l’imaginari del segle XIX: el capellà trabucaire.

Inici

De sotanes i pistoles: els capellans trabucaires

Fins i tot, el pare Claret,
en el periple predicador al
bisbat de Solsona, fou confós en un excés de zel del
caporal dels mossos Jaume
Mas, percaçador de carlins,
i prop va estar de ser afusellat...
Avui són només caricatura per a retratar fanatismes sectaris, però qui gosi
endinsar-se a la boira de les
obagues de la Catalunya
rural, i pari l’orella a la fressa del bosc, encara podrà
escoltar els ecos del xiulet
sorneguer i corglaçador de
mossèn Benet.

estratègia de supervivència, a les coses
importants.
Greta és l’infant en el qual les persones adultes projectem la consciència.
És el petit príncep que interroga una i
una altra vegada els perquès. És la veueta que ens recorda que a pesar de
l’ocupats que estan sempre els grans,
allà lluny en algun lloc de l’univers hi ha

una flor en un planeta petit que potser
serà devorada per un xai, i aquí hi ha
un infant que plora per aquella flor. La
petita Greta viatjant sense nau espa-

cial, com el petit príncep aprofitant la
migració d’unes aus salvatges, ha vingut a dir-nos que en la immensitat de
l’univers hi ha un planeta i només un
que importa. Un planeta que està en
risc, no ofegat pel fum de les fàbriques
sinó per l’oblit de la gent gran massa
enfeinada amb els seus negocis per
adonar-se que cal salvar aquelles flors,

L’arxiu

El blog

El Petit Príncep de Saint-Exupéry és
l’eterna imatge universal de l’home
emancipat, lliure de servituds. És una
llumeneta que llu feble, titil·lant en
la foscor, que t’interroga i et reclama
quan estàs més enfeinat. És el sentit
que irromp inesperadament en la consciència incommensurable de l’home. Si
utilitzo el genèric “l’home” és perquè
no em vull referir als individus, siguin
homes o dones, nens o nenes, sinó a
allò que ens unifica com espècie. Si faig
la puntualització és per culpa de la gent
gran obsessionada pel llenguatge. La
gent gran sol estar molt ocupada escodrinyant les paraules per fer retrets. El
petit príncep és un infant. Els seus ulls
tenen la lluïssor de les veritats essencials. La seva veueta de nen escalfa com
l’arena calenta d’una platja tropical i
proclama en tromba, sense descans,
les preguntes que els grans mai hem
deixat de fer-nos i que mantenim en
secret d’ençà que el continu i demolidor procés de desmitificació que és la
vida va fixar un punt de no retorn per
a la imaginació. Perduda la capacitat
de sorpresa i de reiteració del qüestionament ad-infinitum, la gent gran hem
acotat la dedicació, segurament com a

Qui som

El Petit Príncep i Greta Thunberg

perquè per cada flor hi ha un infant
que plora.
Salva Clarós

Inici

Josep Agramunt, “lo capellà de Flix”, guanyà fama
com a cabdill de partida a
les ordres del general Rafael Tristany, nebot de Benet.
Fou sonat el ban que va dictar al Perelló i a Tivenys imposant a les dones casades
pel civil el pagament d’una
multa de 20 pessetes, amb
l’amenaça de rapar el cap
de les desobedients. Coronel dels exèrcits del pretendent Carles VII, després de
la guerra va acompanyar-lo
a l’exili francès, exercint de
rector a Clichy fins la mort,
l’any 1887.

Jaume Moya i Matas

PÀGINA

6

Para ello nos serviremos del
primer tratado cristiano sobre
la misma, escrito por Tertuliano (hacia el 200) y otro escrito
de san Cipriano (c. 256), que
comienza así: “Debiendo tratar
sobre la paciencia… por dónde
empezar mejor que con deciros que ahora mismo necesito
de la vuestra para escucharme… [pues solo] se capta un
razonamiento con provecho y
eficacia cuando se escucha con

centra en la disciplina de la paciencia, es decir, las reglas que
se deben observar, diferenciando entre la paciencia del
cuerpo y la del alma.
En relación a la primera habla
de la sencillez en el vestido, la
frugalidad en el alimento y el
ayuno. Su discípulo Cipriano
añadirá: “No es menos necesaria la paciencia para sobrellevar
tantas molestias de la carne y

Más se explaya Tertuliano sobre la paciencia del alma y los
principales motivos que la ponen a prueba:

• la pérdida de los bienes materiales (ya que “no se tiene
miedo a dar cuando no se
teme perder”, sp 7,9);
• las injurias y ultrajes: soportados con paciencia vuelven sobre quien los lanza;
• el “duelo” por las personas
cercanas, para no caer en el
sinsentido y la nostalgia de
lo que no volverá.
Además, al ejercicio de la
PÀGINA

7

paciencia le acompaña la felicidad, y ninguna de las bienaventuranzas son posibles sin
esta virtud, que juega un papel fundamental en la vida del
cristiano, como completará
san Cipriano: “Por ser tan rica
y variada [la paciencia], no se
ciñe a los estrechos
límites… sino que
se difunde por todas partes… Ella
modera
nuestra
ira, frena la lengua,
dirige nuestro pensar, conserva la paz,
endereza la conducta…
fortifica
sólidamente los cimientos de nuestra
fe, levanta en alto
nuestra esperanza… nos lleva a perseverar como hijos de
Dios, imitando la paciencia del
Padre”, sbp. 20.
Cien años antes, un laico romano, con graves problemas
familiares, había escrito: “La
paciencia es grande y fuerte,
su potencia es firme y robusta,
se siente feliz… y vive alegre y
jubilosa, sin preocupación alguna… manteniéndose en todo
tiempo mansa y tranquila”,

Hermas, Pastor. Mand. V,3.
Pues, como dirá el evangelio,
es “con la paciencia como poseeremos nuestras almas”, Lc
21,19. Y con ella nadie ni nada
nos la arrebatará, ya que “la
espera y la paciencia nos son
necesarias para completar en
nosotros lo que hemos empezado a ser y conseguir, por la
concesión de Dios, lo que creemos y esperamos”, sbp. 13.

El blog

Tras explicar que la paciencia
tiene su razón de ser y su fundamento en la paciencia que
Dios tiene con nosotros y la
que Jesús tuvo, Tertuliano se

las penosas y duras enfermedades del cuerpo, que a cada
paso atormentan y atacan al
ser humano” (sbp. 17).

Qui som

paciencia” (Sobre el bien de la
paciencia 1, sbp a partir de ahora).

Quinientos años más tarde,
un monje oriental escribirá:
“La paciencia hace que el esfuerzo no aplaste al alma y
que ella no vacile jamás bajo
los golpes, justos o inmerecidos. La paciencia es el límite
puesto a la tribulación, por el
hecho de que la acoge día a
día. Quien tiene paciencia es
un trabajador al que nada abate, y convierte hasta sus caídas
en victorias”, Juan Clímaco,
Escalera espiritual XXIII,78-80.
Por si alguien quiere continuar le aconsejo: Alan Kreider,
La paciencia. El sorprendente
fermento del cristianismo en
el Imperio romano, Sígueme
2017. Vale.
Fernando Rivas Rebaque
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Hace tiempo fue la primera
entrega sobre la paciencia en
los Padres y Madres de la Iglesia, centrada en los aspectos
más teóricos. Ahora, con la
que está cayendo, nada mejor
que continuarla en su parte
práctica.

L’arxiu

A vueltas de nuevo con la paciencia (II)

Jo la veritat és que soc una
cuinera de circumstàncies. Vull
dir que posada en la necessitat
de cuinar ho faig tan bé com
puc, procurant complaure la
concurrència, però des d’una
mirada benèvola diria que no
guanyaria cap concurs. La proximitat amb la cuina del Miracle
i la Mercè, la seva cuinera, m’ha
fet adonar d’unes quantes coses, tant del funcionament
d’una bona cuina amb vocació
de servei per dir-ho així, com
del funcionament dels hostes
que som nosaltres.
En primer lloc, que hi ha moltes coses de la bona cuina que
no es veuen: la utilització de
farines que no recremin l’oli,
desterrar les fregidores, prendre’s la molèstia de desgreixar

En segon lloc, reconec que
ser cuiner avui és altament
meritori, perquè proliferen
tota mena d’al·lèrgies i intoleràncies. Algunes de ben serioses, les altres potser no tant.
En qualsevol cas, planificar un
dinar vol dir tenir en compte
moltes variables i de vegades
fer diversos menús. És feina,
sens dubte. Al menjador del
taller ocupacional de discapacitats de Viladecans, que fa
servei a un centenar llarg de
persones, el servei de càtering
proporciona dinou menús diferents per adaptar-se a les
necessitats de tots els usuaris:
sense sal, sense gluten, sense
greixos, sense sucres i un llarg
etcètera que reconec que se
m’escapa.

Després també observo que
tots estem molt acostumats a
menjar a la carta. Si hi ha pomes, volem peres. Si hi ha làctics (amb greixos i sense greixos, amb sucres i sense sucres)
desitgem peremptòriament la
fruita. Si hi ha alguna cosa que
no ens ve de gust o que potser ens fa mal, n’exigim una alPÀGINA
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Us deia, però, que la cuina
del Miracle m’ha fet adonar
d’alguns aspectes de nosaltres
mateixos, hostes. Per començar, que no sempre valorem la
feina que hi ha al darrere d’un
servei. També que, amb totes les excepcions que calgui,
sospito que hi ha qui confon
la intolerància de debò amb la
conveniència o no de prendre
determinats aliments. He pogut comprovar com gent que
demana una dieta sense gens
de lactosa, cosa que per a la
cuinera vol dir preparar unes
quantes coses a part, si li fan
goig unes croquetes se les
menja sense manies. Ho celebro perquè vol dir que la seva
salut és millor del que semblaria, però no sé si és conscient
que complica la vida innecessàriament als altres.

Qui som

el menjar, coure al forn evitant
al màxim els fregits; fer servir
verdures fresques i aliments de
proximitat; aprofitar i reciclar
el menjar que ha sobrat, buscar
que el menjar també entri pels
ulls; procurar oferir aliments fàcils de mastegar i fàcils de pair
per a tothom; aprendre a fer
una cuina equilibrada quan s’hi
afegeixen criteris vegetarians
o vegans.

tra. Passar amb no menjar-ne
o menjar-ne menys no forma
part de les nostres expectatives. No n’hi ha prou amb les alternatives habituals: si no pots
prendre llet, pots prendre una
infusió per esmorzar. Però no,
cal llet de soja. I si és de soja,
la voldrem de civada. I si la donem de civada en pols, la voldrem líquida. Sospito que allò
de desitjar sempre el berenar
del veí forma part de la nostra
constitució humana.

Potser direu que em passo i
tindreu raó. Però igual que cuinar amb cura, atenció i estimació per als hostes, intentant
respondre a totes les seves
necessitats, és un acte d’acollida, una certa austeritat en
els hostes és també una forma
de respecte i d’agraïment per
tot allò que és a la nostra disposició, que és molt en una societat, com la nostra, d’abundància (si més no de moment).
Bon profit!
Mercè Solé

Inici

Sempre que he anat a la Casa
d’Espiritualitat del Miracle, he
tornat pensant que s’hi menjava molt bé. Menjar equilibrat
i gustós, ben triat i ben cuinat,
encara que fos per a una tropa
nombrosa. Des que hi col·laboro una mica més assíduament,
com a membre dels Amics de la
Casa del Miracle, aquesta valoració s’ha eixamplat.

L’arxiu

Quan cuinar és un acte d’acollida

I es va infantar un acte senzill, breu, participat... però alhora contundent. Signes com
un simple esparadrap sobre les boques silenciades de dones, unes xarxes on anar posant
les pancartes de les nostres constatacions i
peticions, també en cartells (Venim de lluny,
Som moltes, Alcem la veu, I diem prou, Trenquem el silenci, Iguals davant Déu, desiguals a
l’església?, Les dones a l’Església amb veu i vot,
Si la societat avança, l’església també, La sororitat és la nostra força i Prou a la feminització
de la pobresa), la força de la batucada que
donava ritme, arrencar-nos la cinta que ens
mantenia callades i un manifest breu però
ferm. El podeu llegir aquí.
Però alhora, amb l’empenta dels moviments de les dones que fa dos anys havia esPÀGINA
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I és que l’aventura havia començat mesos
abans quan algunes dones de diferents moviments eclesials havien somiat fer alguna
acció per mostrar. I va anar prenent cos a
poc a poc en assemblees àmplies i eficaces,
amb pregària inicial i somriures... I amb molt
de dons que s’anaven posant sobre la taula...
Pensar, trobar solucions, fer un taller de pancartes, assumir tasques, serveis organitzats
en petits equips horitzontals...

clatat en els carrers d’arreu del món civil el 8
de març, impulsats per fets com el #MeToo
a nivell internacional o la penosa sentència
de la Manada a nivell estatal, aquesta acció
no podia quedar simplement con un esdeveniment local. Les xarxes de dones creients
i feministes, els vincles d’amistat, els moviments eclesials van estendre el clam i la proposta per la resta de l’Estat. Madrid, Sevilla,
Burgos, Saragossa, València, Granada... el
mateix dia o en els següents van acollir actes equivalents. Amb el lema d’Alcem la veu
com a casa nostra o bé “Hasta que la igualdad se haga costumbre” de la “Revuelta de
mujeres en la Iglesia”, centenars de dones
més s’hi van aplegar, creant l’onada feminista i creient, i cridant per la dignitat i la igualtat en la nostra Església.
Voice of faith és una iniciativa que vol empoderar les dones catòliques en la presa de
decisions dins l’Església Catòlica. Van aixoplugar l’acció barcelonina i van venir dues representants a compartir-lo. Estan preparant
un sínode en la tardor del 2021 amb el Consell
de Dones Catòliques... Pot ser una fita més
en el nostre camí per fer de l’Església un espai d’igualtat i dignitat per a tots, barons i dones... Mentrestant, il·lumina les passes des
de la xarxa, la comunió i la sororitat...
Alcem la veu i avancem: fins que la igualtat
sigui possible!
Maria Antònia Bogónez Aguado

Inici

El proppassat diumenge 1 de març uns
quants centenars de persones, majoritàriament però no únicament, dones de diferents
generacions, ens reuníem a les escales davant
de la catedral. Un dia assolellat i que va resultar estimulant, ple d’energia i entusiasme.

El blog

L’arxiu

Alcem la veu!

Vaig començar la militància a la JOC el 2008 i des de
llavors les coses han canviat molt. El Pla Bolonya i l’impacte de la crisi econòmica amb la consegüent pujada dels preus dels estudis superiors fan que l’actitud
dels joves davant dels estudis hagi canviat. Per a molts
dels meus companys universitaris les bones notes són
gairebé una obsessió. Els smartphones ens mantenen connectats constantment i, a la vegada, les xarxes socials ens allunyen del contacte cara a cara. Però
també hi ha molta mobilització en relació amb el canvi
climàtic, el feminisme i els drets de la comunitat LGBTIQ+. Tot plegat se suma al fet que cada vegada veiem
més joves que consideren la figura de Jesús com un
referent i model a seguir, però que no es consideren
creients. I també trobem joves que es consideren creients, però que per certs prejudicis o incoherències
dins de l’Església, no se senten part de la comunitat
cristiana.
Explicada d’aquesta manera, la situació sembla excessivament complexa; però la gràcia de poder fer
una reflexió com aquesta en un moviment com la

De tots els elements que ajuden a aquesta descoberta, en destaco quatre. El primer de tots són els referents, persones de qualsevol edat amb vivències similars a les nostres i amb capacitat de verbalitzar-les
des del punt de vista cristià; algú que ajudi a crear
ponts amb la nostra vida. El segon és la necessitat de
tenir diàlegs o debats amb aquells diferents de nosaltres. A través del diàleg aprenem a crear discurs i
també descobrim les pròpies incoherències. El tercer
element és el silenci i la pregària, precisament perquè
no sempre es poden corregir les incoherències, així
que haurem d’aprendre a viure amb elles i estar-hi
en pau. I el quart i últim element és el dret a equivocar-nos. Dit d’aquesta manera sona estrany, però
l’explicació és ben senzilla: aprenem a partir de l’assaig-error i és quan analitzem l’error que descobrim
quina ha estat la nostra responsabilitat, què hem de
millorar. Quan tenim la combinació dels referents, el
diàleg, l’error, el silenci i la pregària és el moment de
PÀGINA
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JOC és que posa l’accent en el procés i el creixement
personal. És veritat que actualment els joves tenen
una situació complicada; constatem que les condicions de vida de molts d’ells està en contradicció amb
el Regne de Déu. Però hi ha un element capaç d’aportar-los esperança i empenta: la descoberta del Jesús
quotidià, del que actua en les petites coses i a través
de les persones, el “Jesús amic” (tal com dirien els
consiliaris). I dic que és un element clau perquè en
molts casos va acompanyat també d’un moment de
maduració personal. Quan parlo de descoberta no
em refereixo a un moment d’il·luminació similar a
l’eureka d’Arquimedes, sinó a una descoberta gradual, a un procés que ajuda a tenir una fe més aterrada,
que mostra que la fe i la vida van lligades.

preguntar-nos: ¿I en tot això que has viscut, quina ha
estat la presència de Jesús?
Així doncs, i ja que acabo la militància a la JOC, ¿on
he descobert jo la presència de Jesús? Per un costat,
en els que m’han acompanyat en el meu procés i han
tingut la paciència de deixar que m’equivoqui per
créixer al meu ritme. I per l’altre en els militants de
la JOC que m’encomanen la seva empenta, que em
qüestionen des de l’amor i que no deixen de sorprendre’m cada dia.
Maria Guarch

Inici

Quan una persona és militant de la JOC (Joves
Obrers Cristians), passa per moltes etapes: la de “Jo
de moment només soc militant de base”, la de “La
meva acció passa pels estudis/feina i no em puc implicar en l’organització del moviment”, la de “Vull fer
un servei al moviment i implicar-m’hi a fons”... Actualment la meva etapa és: “Ara que ja tinc trenta anys
i no soc tan jove, ha arribat el moment que em plantegi deixar el moviment”. Com que hi ha més gent
a la JOC en aquesta situació, hem decidit reunir-nos
per compartir les inquietuds que tenim i reflexionar
sobre el nostre pas pel moviment.

L’arxiu

Reflexions d’una jove, no tan jove

Mercè Solé

En Pere Mateu i en Vadó Cantó
formen part d’una colla amb la
qual ens trobem per sopar un
parell de cops l’any. Entre les
batalletes que tots expliquem,
en Pere i en Vadó destaquen per
contrast respecte a la resta: en
Pere es passa la vida amunt i
avall, viatjant per feina, i sol explicar anècdotes sucoses del seu
fer d’empresari arreu del món.
En Vadó és molt més discret.
Però les seves intervencions complementen les d’en Pere. I a mi se
m’obren uns ulls com a plats: fan
una feina que requereix constància, iniciativa, creativitat, capacitat de relació i un timó ferm en
una època gasosa i en un context
de canvi constant, una feina de la
qual depèn la vida de molta gent,
directament o indirectament.
Perquè me’n facin cinc cèntims
i per veure com ho viuen, he
quedat amb ells a Granollers, tot
dinant (paga en Pere!), just la
setmana abans del confinament.

El blog

En Vadó s’hi posa amb entusiasme: En
primer lloc voldria dir em fa molta il.lusió aquesta trobada, perquè jo en el món
d’empresa estic acostumat a parlar de xifres, d’economia, de problemes, de dificultats, de càrrecs... Però no des d’aquesta
perspectiva més àmplia. També em trobo
que la major part dels meus amics son
mestres, treballadors socials, però entre la
gent que estigui en el món de l’empresa,
hi tinc pocs amics. Es veritat que es valora
menys i et fa sentir una mica solidari, n’hi
ha d’altres que estan com jo.

Qui som

son ben lluny de les que pateix
avui el precariat. I perquè no és
el mateix viure de l’economia
especulativa que fer un servei
necessari a la societat i crear i
mantenir llocs de treball.

Pere: A mi també em fa gràcia parlar-ne,
tot i que he de reconèixer que la situació
de tots dos és força diferent. Mentre que
en Vadó és gerent d’una empresa familiar,
on es juga cada dia els seus diners, jo en
canvi soc tan sols un directiu, encara que
tinc una petita participació en accions de
l’empresa.
Com heu arribat a fer aquesta feina?
Vadó: Jo vaig fer estudis d’administració
i de gestió i vaig començar a treballar en
el departament d’exportacions d’una empresa tèxtil de Mataró, que es deia Moltfort’s, que feien mitjons. Hi vaig aprendre
molt: sobretot a prendre consciència que
si mai tenia un càrrec directiu en una empresa no actuaria amb la prepotència i la
manca de respecte envers els treballadors
d’aquella empresa, que va acabar plegant.

PÀGINA
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Pere Mateu, Mercè Soié i Vadó Cantó

Quan vaig començar a sortir amb la
Carme, la que seria la meva dona, el meu
sogre em va oferir d’entrar a la seva empresa com a administratiu. És una fàbrica
de sabons –“La Oca”– que fa cent trenta
anys que funciona a Mataró. L’avi de la
Carme, que treballava a la fàbrica, va acabar comprant-ne una part fa molts anys. Jo
vaig començar com a soldat ras, introduint

Inici

Feia temps que tenia ganes de
fer aquesta entrevista. Servidora, segurament com molts
de vosaltres, ha crescut i s’ha
format en militàncies diverses
esquerranes. Amb vocació social,
moltes persones de la meva
generació hem optat, si hem
pogut, per professions de caire
social o de serveis a les persones
sovint dins de les administracions públiques, hem militat en
sindicats i associacions esquerranoses i probablement formem
part d’una Església de sensibilitat obrera o fins i tot obrerista.
En el nostre ambient, el món de
l’empresa i fins i tot el del comerç està desprestigiat. Perquè
ens identifiquem més amb els
treballadors que no pas amb els
propietaris, perquè difícilment hi
dialoguem mai, perquè la nostra
experiència propera camina
per altres camins. I, cal reconèixer-ho, perquè segurament
tenim un munt de prejudicis que
costa desmuntar, sobretot quan
posem dins del mateix sac les
grans corporacions i les petites
i mitjanes empreses. Tot plegat
no sense contradiccions: perquè
ens sentim obrers, però sovint
les nostres condicions de treball

L’arxiu

En Pere i en Vadó, empresaris avui parlem amb...

L’empresa fa tot el procés de
fabricació de sabons?
Sí. Va començar fent pastilles de sabó per rentar la roba,
i ara continua en aquesta línia.
Amb detergents en pols i líquids. Sempre ha estat a Mataró i sempre ha mantingut la
voluntat de ser una empresa
arrelada a Mataró i de mantenir un volum que ens evités
endeutar-nos per damunt de
les nostres possibilitats. Ara
hi treballem una trentena de
persones. Fem la fabricació,
l’envasat, la imatge i la distribució. Potser som més coneguts a Xile, al Perú, a les Antilles o a la Xina que a Catalunya,
perquè fem molta exportació.
Pere?
Treballo en una empresa
que es diu Euroquímica Paints,

Jo hi vaig entrar molt jove,
quan estudiava química, fent
d’auxiliar de control de qualitat. I durant molts anys vaig estar treballant i estudiant. Amb
el temps em vaig decantar per
formar-me més en el camp
empresarial que en de la química, encara que reconec que
el que més m’agrada és fer de
comercial. Només entrar ja em
vaig sentir molt ben acollit i ja
em van fer sentir que formava
part de l’empresa i que si perseverava podria convertir-me
en accionista. I així ho vaig fer.
Durant gairebé 30 anys he de-

Us sentiu valorats en la vostra feina per part de tothom,
PÀGINA
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Vaig estar fora de la companyia un parell d’anys, quan hi
va haver una forta crisi, i quan
em van oferir la direcció general hi vaig tornar. Hem passat moments de tot i no hem
crescut pas sempre, perquè
a Espanya hi ha hagut històricament un nombre molt gran
d’empreses en el sector de la
pintura. La cosa ve de quan
moltes empreses holandeses
i alemanyes van decidir traslladar la seva producció al nostre
país, per la toxicitat de l’activitat de producció. Això ha
anat generant que molts dels
tècnics i directius d’aquestes
empreses s’han anat establint
pel seu compte. En el moment
fort de la crisi van acabar tancant 160 empreses del sector. Hem hagut de passar de
donar feina a 112 persones, a
donar-ne a 45, tots ells socis.
Però ara comptem amb una
empresa sanejada que funciona. Si no guanyes diners no
pots conservar els llocs de treball i no assegures la supervivència.

L’arxiu

dicat totes les pagues extraordinàries a comprar accions.
Ara, amb un quatre per cent
d’accions crec que soc el principal accionista treballador.

Qui som

nascuda el 1962 per iniciativa
de dues persones, una de les
quals va viure què significava
fer de docent en plena dictadura i va decidir canviar d’activitat. L’empresa, que fabrica
pintures, va començar a Mataró. L’any 1974, els seus fundadors, en edat de jubilar-se, van
fer un pas molt novedós i social: van donar l’empresa al conjunt dels seus 22 treballadors,
que es van convertir en accionistes, d’acord amb les diferents responsabilitats i capacitats de cadascun. L’empresa
es va traslladar a Dosrius i des
d’allà va anar agafant volada.
Actualment té seus a França,
Mèxic, Marroc i una Joint Venture a la Xina.

Vadó Cantó amb el seu sogre, Antoni Codina

els treballadors de l’empresa,
de la família, de la gent que us
envolta?
Vadó: Farà 15 dies nosaltres
vam fer una mica d’enquesta
entre els treballadors i els resultat han estat força satisfactoris. Un cop l’any reuneixo els
treballadors, els explico com
va l’empresa i com estem econòmicament, perquè crec que
hi tenen dret i perquè sempre
hi ha qui pensa que ens fem
d’or i la manera de sortir al
pas d’aquestes percepcions és
donar un mínim d’informació.
Enguany, a més a més d’això,
vam fer una enquesta, que va
dirigir una persona de fora,
per conèixer com se sentien
i recollir les seves propostes.
De fet, i a diferència d’èpo-

ques passades, actualment hi
ha bon ambient i la gent s’hi
sent implicada. Algunes persones han demanat de parlar
amb mi i jo intento escoltar-los
en allò que puc. Soc conscient
que fem treballar la gent amb
un punt d’estrès, però això és
imprescindible si volem tirar
endavant en un moment tan
competitiu.
Pere: Quan tens més personal del que pots tenir, o ho arregles, o estàs mort, perquè et
vas allunyant del teu avantatge dins del mercat i la situació
es fa insostenible
Treballeu en equip?
Vadó: Sí. L’equip pròpiament
directiu és molt limitat. El pare
de la Carme és l’accionista ma-
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dades a l’ordinador, passant
factures, i vaig estar obert a
fer totes les feines que es presentaven a la fàbrica, en el criteri que cal conèixer a fons el
funcionament de l’empresa,
des de tots els angles. Amb
el temps, i com que ni la Carme ni cap dels seus germans,
tenien previst dedicar-s’hi, he
acabat fent de gerent. Crec
que aquesta experiència adquirida és fonamental per estar a la direcció de la fàbrica.

Se us veu contents de la feina

Pere Mateu en el tancament d’un acord industrial amb una empresa alemanya

joritari, s’ha jubilat i ve de tant
en tant. En un moment determinat ens vam plantejat amb
la Carme, que és farmacèutica i
coneix bé la indústria química,
si era convenient que tots dos
ens dediquéssim totalment
a la fàbrica i ens va semblar
que no. Ella, per tant, continua
fent classes a una escola totes les tardes, i jo m’hi dedico
plenament. Tenim la sort d’entendre’ns molt bé. Cal dir que
a banda de la Carme, compto
amb un equip de confiança

que ens hem anat fent junts i
amb el qual treballo molt de
gust. Aquest fer equip ha estat
una cocció lenta, d’anar canviant l’estil de funcionament de
l’empresa, que fa anys tenia alguns vicis, per acabar formant
un equip força jove i motivat.
Pere: Jo he de dir que si he
tingut algun encert ha estat
constituir un equip molt bo i
cohesionat. Durant un temps
ens hem obligat a dinar junt
tots quatre: direcció tècnica,

Vadó: Si més no quan en parlem. HI ha dies de tot. Però
si més o menys l’esforç dona
bons resultats, compensa. I
entenc per bons resultats no
només econòmics, sinó que la
gent et saludi pel carrer.
Pere: Ara estic especialment
content perquè, tot i ser una
empresa relativament petita,
anem trobant nínxols de mercat que tenen sentit i que ens
permeten viure. Tenim tres línies: les pintures que fan protecció i conservació, les pintures industrials i les pintures
per a l’automoció. Hem de ser
àgils i trobar espais capdavan-
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Pere: Hem fet avenços. Tenim vocació de fer pintures
que millorin la qualitat de vida
i la societat: pintures ecològiques... Hem patentat una marca relacionada amb salut, des
de la tònica del zero contaminació: productes que insonoritzen, pintures que dissipen
els residus estàtics que es generen als espais plens d’aparells electrònics; pintures que
evitin reaccions al·lèrgiques i
irritacions.
Vadó: Evidentment treballem el tema ambiental, perquè hi creiem i perquè forma
part de la supervivència de
l’empresa. Val a dir, però, que
en el sector hi ha un cert postureig. Alguns productes porten
l’etiqueta ecològica, però de
fet tenen exactament la mateixa composició d’alguns que
també fem nosaltres. L’etiqueta ecològica senzillament
permet apujar considerablement els preus de venda.

Reconec que el procés mateix d’exportar ja és contaminant. Jo preferiria evitar-me
de muntar tots aquests contenidors que van a Amèrica o
a la Xina, que tenen un cost
brutal, en diners i en energia. M’agradaria més vendre
tota la producció a Mataró,
però això ara no és possible.
Un 20-25 % la dediquem a exportació i un 50 % la treballem
en marques blanques. Això
té l’avantatge que fas grans
produccions amb una demanda assegurada, però la teva
marca desapareix i el preu és
molt ajustat. Potser en aquest
restaurant estan rentant plats
amb el nostre producte, però
no ho sabrem mai.
Estem treballant també per
utilitzar envasos reciclats. No
només perquè respon a la nostra sensibilitat, també el mercat ens ho demana més.

L’arxiu
El blog

Ecologia i ambient ¿com es viu
en les indústries químiques tot
el relacionat amb l’ecologia?

Aquesta qüestió ens ha portat a prendre decisions des
de l’ètica i la dignitat, perquè
alguns productes que aquí
estan molt restringits, poden
utilitzar-se lliurement en els
països on exportem. Vam decidir no fer-ho, encara que no
guanyéssim tants diners. Alguns competidors nostres no
tenen tants escrúpols.

Qui som

ters en què les grans empreses no puguin competir. Tenim
vocació de créixer. La part
més estressant per part meva
és simplement tractar de fer
gran l’empresa.
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financera, industrial i general.
Som capaços també de complementar dedicacions com
la meva, que no em permeten
comprometre’m a gaires coses més que a treballar, amb
una mentalitat que considera
que les persones tenim també
dret al lleure, a estar amb la
família i a ser actius en molts
altres àmbits de la societat.
Jo sempre els dic que jo treballo moltes hores, però que
espero i agraeixo que a l’escola dels meus fills hi hagi una
AMPA que funcioni o que algú
s’ocupi de dinamitzar els seus
equips esportius.

Dificultats?
Pere: Jo soc neoliberal
d’educació. Potser en Vadó
no combrega amb les meves
idees. Penso que la societat i
l’empresa es necessiten l’una
a l’altra, però l’empresa està
cridada a guanyar diners A mi
m’ajuda a frenar-me el meu
tarannà confessional. Sempre
m’han costat molt les relacions laborals, o donar resposta
al dret dels accionistes a qüestionar les coses quan tenim as-

Vadó. Nosaltres tampoc no
hem tingut gaire activitat sindical. La gent sol sentir-se valorada. Quant a les dificultats,
només per parlar de la pressió
dels grans grups necessitaríem 10 dinars d’aquests. El
mercat és cruel i brutalment
competitiu. Som una empresa

tament nosaltres ens sortiria
més a compte, però valorem
molt aquesta col·laboració i
fins i tot hem contractat alguna persona que ens han enviat
i que els treballadors també
han acollit molt bé.
Pere: Per part nostra intentem sempre estar ben connectats i arrelats a la comarca del

L’arxiu

tre. De fet tots ells han viscut
que en el seu ambient l’empresa es veu com una cosa
malèfica, com una mostra del
capitalisme més ferotge. Si
pleguéssim, però, a banda de
deixar molta gent al carrer,
molts dels nostres proveïdors
també es veurien obligats a
tancar.

El blog

mitjaneta i deu n’hi do el que
ens movem i el que hem evolucionat. El nostre client més
gran fa més de 10 anys que
no ens permet apujar preus, quan els
nostres proveïdors s’han anat
apujant.
Les
importacions i
exportacions
també
són
complicades
i tu tens recursos limitats.
D’altra banda no és només
la competència que pot ser
enorme, sinó que els proveïdors s’han anat fusionant i actuen com un monopoli.

Qui som

semblea. Hi pateixo. Tampoc
no crec gens en els sindicats,
que crec que responen a un
model obsolet. Tot i que, per
exemple, jo
vaig decidir
que mai no
cobraria
més de cinc
vegades
més que el
que cobra
menys de
l’empresa.
I com es
fa això? Apujant-li a ell el sou.
De fet Euroquímica ha estat
posada a l’escola Esade com a
exemple d’empresa social. Els
nostres treballadors de vegades rondinen, però cobren per
damunt de la mitjana, tenen
veu i vot i poden parlar amb mi
sempre que volen. Sovint hem
de contractar gent a través
d’ETT per fer determinades
feines. I alguna vegada m’he
trobat amb treballadors que
directament ens robaven.

Els vostres fills com ho veuen?
Pere: S’emmirallen en d’altres models. Fugiran d’hipoteques i de fixacions. El joves
en general no volen gaire compromís ni amb la feina ni amb
la parella. Un dels meus fills
estudia administració d’empreses, l’altre, psicologia i la
petita vol ser mestra.
Vadó: La nostra empresa és
familiar i hi ha un problema de
continuïtat, perquè cap dels
meus fills va per aquest camí.
Una filla és llevadora, l’altra
treballadora social i el meu fill
té una clara vocació de mes-
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Celebrant la comercialització dels productes d’Euroquímica a la Xina

Voldria parlar també de la
corresponsabilitat social. Nosaltres treballem molt amb
la Fundació Maresme, que és
una associació per a persones
amb discapacitat. Ens fan determinades feines de manipulació dels nostres productes.
Segurament si ho féssim direc-

Maresme i cada any ajudem
alguns projectes socials que
necessiten dels nostres productes.

Inici

Pere: Els accionistes et demanen rendiment, per la
supervivència de l’empresa,
però no tot és guanyar diners.
Tenim vocació ecològica: si
fem pintura anticorrosiva és
perquè el ferro duri més anys;
si fem un recobriment pel terra és perquè duri més: una
resina pot tenir quatre o cinc
vegades més resistència que
un formigó. Si et cau un bidó
sobre el formigó et farà un forat d’un pam, si et cau sobre la
resina, el cop aguantarà encara que la resina es faci malbé.
Si parlem de protecció contra
el foc, el que fem és salvar vides, perquè incrementem la
resistència al foc durant 30,
60, 90 minuts i això és temps
per evacuar. Tot és així. Els impermeabilitzants són perquè
les façanes durin mes anys.

El blog

L’arxiu

Rafael Sánchez Ferlosio
(Cura tomado a prueba para
subalterno en la sede vaticana)
Por los interminables, resplandecientes mármoles jaspeados, veteados, nubiformes, herrumbrados, broncíneos,
fogueados, en trenes de corredores y
convoyes de salones, el veloz, rectilíneo, silencioso pedaleo de zapatitos negros permanentemente relustrándose
al frote con el flotante, casi levitante,
susurrar de la sotana, más reverentemente disminuido en su insignificancia
a cada nueva, agreste, oronda, asténica,
ceñuda, inflamada, envenenada, mazarínea, richeliesca púrpura cruzada, con
la sonrisa lela, prieta, práctica del siempre disponible y siempre servicial adulador congénito profundo.

Ideologuemas
Como todas las muletillas verbales, “un merecido descanso” y “una sana alegría” son expresiones ideológicamente marcadas. La anteposición estereotípica de “merecido”
o “sana” parece indicar que el ocio (“descanso”) y el goce
(“alegría”) son, en sí mismos, tal como se crían en el campo,
plantas bravías, malas y dañinas, y que hay que someterlos,
respectivamente, al tratamiento del merecimiento y la salud.
La represión ha proscrito el descanso y la alegría como cosas malas, caídas en pecado, que tienen que pedir perdón y
hacer penitencia. El descanso tiene que presentar la tarjeta
perforada que demuestre que “ha fichado” en el reloj de control de su centro de trabajo, o, más propiamente, “centro de
cansancio”. A su vez, la alegría tiene que presentar el certificado médico que acredite de ella haber “dado negativo” tras
haber sido sometida a las correspondientes pruebas antidroga, controles antialcohólicos y profilaxis antivenéreas, o, más
precisamente, “anticoncupiscentes”, oficialmente exigidas.

Qui som

El passat 1 d’abril de 2019 va
morir l’escriptor, pensador i
assagista Rafael Sánchez Ferlosio als 91 anys d’edat. Tot i
que més conegut per algunes
obres de narrativa com Alfanhuí o El Jarama, entre altres, destaca en la seva obra
l’enorme habilitat i domini de
la llengua, m’atreviria a dir
la seva enginyeria lingüística materialitzada en l’assaig.
Sánchez Ferlosio dirigeix la
seva intricada i eixuta prosa
cap a la crítica lúcida, a voltes
ferotge, de la realitat política
i cultural espanyola. Vet aquí a
tall d’exemple un parell dels
seus aforismes o construccions amb to literari extretes
d’un dels seus llibre: “Vendran
más años malos y nos harán
más ciegos”.
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Salva Clarós
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Aquest document, com és prou
conegut, és fruit del Sínode dels bisbes sobre l’Amazònia que va tenir lloc
el passat mes d’octubre. Aquest és,
en efecte, el funcionament dels Sínodes episcopals: el Sínode presenta
una colla de conclusions i propostes, i
després el papa publica un document

PÀGINA

El papa, respecte al conjunt de les
conclusions i propostes sinodals, en
comptes de concretar-les com és habitual en documents com aquests, el que
fa en aquest és dir, a l’inici, que les propostes són un treball molt rellevant, i
convida tothom a “llegir-les íntegrament”. I a partir d’aquí ell ofereix les
seves reflexions. O sigui que el papa
considera rellevants les peticions sobre
l’ordenació d’homes casats i la implantació del diaconat femení, però llavors,
a l’hora de la veritat, quan concreta el
seu “somni eclesial” per a l’Amazònia,
això no hi entra. Deixa molt clar que
la celebració de l’Eucaristia és el cimal
de la vida cristiana, però no diu què es
podria fer perquè tothom hi pogués
participar: les úniques propostes sobre
aquest punt són la pregària, les campa-
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Deia al començament que no entenc
aquest document del papa, i que em

El blog

nyes vocacionals i l’apel·lació a la generositat dels preveres per anar a aquells
territoris. De la proposta més lògica i
clara, és a dir, que s’ordenin preveres
persones d’aquells llocs, encara que
estiguin casades, perquè puguin presidir l’Eucaristia, ni una paraula. I més
quan el papa Benet XVI havia obert ja
el camí quan, per facilitar l’entrada a
l’Església catòlica d’un sector de l’Església anglicana, havia permès que els
seus pastors, casats o no, fossin ordenats preveres catòlics. I sobre el paper
de les dones, la cosa és una mica pitjor.
Hi ha una fervent lloança al paper de
les dones per mantenir la fe de les comunitats amazòniques, però acompanyat d’una negativa clara a la seva ordenació com a diaques i menys encara,
és clar, com a preveres. I amb un parell
d’arguments molt dubtosos: l’un, per
evitar clericalitzar-les (¿de veritat que
el ministeri ordenat comporta de per
si mateix això que anomenem la clericalització? ¿no serà més aviat degut en
molt bona part al fet que només el puguin exercir homes i cèlibes?); i l’altre,
per una mena d’assimilació dels homes
a Jesús i les dones a Maria, una assimilació que no sé jo en quina estranya antropologia i en quina estranya teologia
es fonamenta.

Qui som

(una “exhortació apostòlica”) assumint i concretant allò que ell considera
oportú. I el cas és que en les propostes
del Sínode, que van ser aprovades, totes elles, com diu el reglament, per almenys dos terços dels vots, n’hi havia
dues d’especialment destacables: una,
l’ordenació d’homes casats que puguin
presidir l’Eucaristia en els llocs on no hi
hagi els preveres cèlibes necessaris per
poder-la celebrar amb una periodicitat
mínimament acceptable, i una altra la
implantació d’algun tipus de ministeri
femení en la línia del diaconat.
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Em sap greu dir-ho així, però jo el
document del papa sobre l’Amazònia,
publicat el passat mes de febrer, no
l’entenc, no em quadra, em sembla
il·lògic. L’exhortació apostòlica “Estimada Amazònia”, que així és com es
diu el document, vol transmetre estimació i fins i tot passió per aquelles
immenses terres tan meravelloses i tan
maltractades, i per tots els qui hi viuen
i que veuen perillar per tants motius
el seu futur. En els seus tres primers
capítols (“Un somni social”, “Un somni cultural” i “Un somni ecològic”), és
una crida potent als cristians i a totes
les persones de bona voluntat a posar els ulls en aquella regió i a lluitar
per ella i per la seva gent. I en el quart
capítol (“Un somni eclesial”) s’atura
en els compromisos d’acció eclesial
que caldria prendre per fer possible
una vivència cristiana més rica en tot
aquell territori, cosa que d’altra banda
podria ajudar en la resposta als reptes
dels tres primers capítols. I en aquest
quart capítol, quan tot el document ha
estat viu i apassionat, i semblaria que
arriba el moment de proposar els replantejaments eclesials necessaris per
contribuir a enfortir aquesta vivència
cristiana, doncs no. Aquí, el document
s’atura, i es limita, en definitiva, a exhortar a fer millor el que ja es fa.
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Amazònia: un Sínode desaprofitat

Era l’època que jo em trobava a
la parròquia de Sant Pau a Girona.
Ell, un excel·lent monitor de l’Esplai de la Parròquia. Un dia se’m
va ocórrer de demanar-li si podria
ajudar-me en la Catequesi. S’ho
parlaren amb una bona amiga i em

digueren que ho provarien. Al cap
d’un temps, em venen a veure i em
diuen: Ajudem aquests nois i noies
que es preparen per a prendre un
compromís seriós com a cristians.
Nosaltres, ens hi afegim. És una
d’aquelles vivències que en parles,
que admires i que no te n’oblides.
Trobar-te d’aquesta manera, no
només és sorprenent, ja que d’això en fa una colla d’anys, sinó que
t’anima a no defallir en la fidelitat

en allò que tu t’has compromès
a la vida. Parlàrem una estona,
en moments molt puntuals i hem
compartit aquella força plena de
bons records.
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Com m’has localitzat… Fa temps
que et vaig veure per la televisió.
En aquells moments, tenies un
càrrec important en el món de la
joventut catalana.

L’arxiu

Bona memòria!
Senyor, no vull oblidar-te en cap
instant i voldria retrobar-te sempre, sobretot, en aquelles persones on Tu sempre hi ets present.

Qui som

sembla il·lògic. I és que després d’haver
constatat, i denunciat, les situacions greus
que viu l’Amazònia, la cosa més coherent
hauria estat que l’Església hagués ofert,
com a element de revitalització, totes les
riqueses que ella, i només ella, pot oferir.
Especialment, la riquesa d’energies que provenen de l’Eucaristia, cimal de la vida cristiana. No és coherent, dir les moltes coses
que calen a l’Amazònia i, quan toca dir què
farem nosaltres, els cristians com a tals, no
mullar-se. I això, d’altra banda, no només
val per a l’Amazònia. En aquests moments
de feblesa eclesial tan òbvia, no voler facilitar que tots els cristians puguin participar
en l’Eucaristia dominical de manera normalitzada és, crec, una irresponsabilitat.

Ignasi Forcano Isern

No sé quines motivacions poden haver
portat el papa Francesc a no fer aquest pas
que més de dos terços dels pares sinodals li
demanava. Tampoc no sé quins tombs pot
donar encara aquest tema. Però en tot cas,
crec que aquesta era una oportunitat com la
que van saber aprofitar els papes Joan XXIII
i Pau VI quan van propiciar la reforma litúrgica del Concili Vaticà II. Aquella reforma va
mostrar que l’Església era capaç de renovar
allò més sagrat que té, per tal de facilitar-ne
una vivència més plena i autèntica. I això
va ser un signe extraordinàriament estimulant per als cristians, i ho va ser també per
al món. Ara era una oportunitat semblant,
però aquest cop no ha estat aprofitada.
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Per acabar, deixeu-me dir que jo continuo
tenint confiança en el papa Francesc. Però
aquest cop em sembla que no ho ha fet bé.
Josep Lligadas
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Un llegat més d’en Jaume Botey

Necessitem el vostre suport

Un aquests eixos és la solidaritat entre persones i
entre pobles, solidaritat horitzontal de tu a tu. Juntament amb la Fundació l’Olivera en Jaume estava
compromès amb la comunitat rural de San Pablo Tacaná, de Guatemala, específicament amb el projecte
de construir una microcentral hidroelèctrica per tal
que tinguessin llum a partir dels seus recursos propis,
l’aigua. El projecte porta el nom de LUZ DE TODOS.

LUZDETODOS és un programa per proporcionar un servei digne, mediambientalment sostenible i econòmicament accessible per a tots
els habitants de comunitats aïllades de San Pablo de Tacanà, regió occidental de Guatemala,
víctimes dels abusos dels poders econòmics
i fàctics que s'han apropiat de la producció
d'energia en el seu propi territori.

És per aquest motiu que us enviem aquest projecte
que ja porta sis anys treballant-se a nivell tècnic i comunitari, des d’aquí i des d’allà. Ara estem en el punt
de recollida de diners per fer-lo possible. Bàsicament
es tracta d’avalar el préstec que els donarà la Cooperativa de Crèdit Coop57. També és necessitarà una
quantitat a fons perdut, per qui pugui i vulgui fer una
aportació en aquest sentit.
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Tal com vam exposar a la trobada del passat 15 de
febrer a l’Institut Torras i Bages de l’Hospitalet, estem treballant per donar continuïtat i aprofundir en
el que ha estat per nosaltres el Llegat d’en Jaume.
Simplificant una mica dèiem que el principal llegat
som cadascuna de nosaltres i allò que nosaltres puguem i vulguem fer en els eixos vitals que hem vist i
hem compartit amb ell.

Aquest programa forma part dels projectes que la Fundació L'Olivera duu a terme en
l'àmbit de la cooperació internacional, que en
aquesta ocasió compta també amb el suport
d'altres entitats com Aiguasol, Tandem Social,
Fets i el Centro Autogestionario Solidaridad
Área Latina Casal.
Ens ajudes a encendre el llum?

En la informació que us adjuntem està molt explicat
el què i el com. Ha estat preparada per en Carles Ahumada (Cooperativa l’Olivera), pel Paco Hernández
(CASAL) i per la cooperativa de crèdit Coop57.

Per fer-lo possible, és necessària la implicació de molta gent que sumi esforços per tal
d'aconseguir els avals necessaris per al finançament de la construcció de la central hidroelèctrica que ha d'assegurar l'autosuficiència
energètica d'aquestes comunitats, ara sense
garanties de subministrament elèctric.

Us animem a participar en aquest projecte i a donar-li difusió en el vostre entorn: “Un altre món és
possible, molt necessari i l’anem construint”.
Cordialment

També pots ajudar-nos a difondre aquest video.

Grup Promotor Llegat Jaume Botey i Vallès

PÀGINA
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Benvolguts amigues i amics d’en Jaume Botey,

La congregació va ser fundada l’any
1609 i ja a l’any 1629 va haver de recórrer al Papa Urbà VIII perquè l’alliberés a
ella i la Institució de caure sota les urpes
de la Inquisició, acusada de rebel·lió,
heretgia i desobediència, però no es va
deslliurar que el decret de presó la confinés al convent de les Clarisses d’Anger,
acusada d’heretgia, cisma i rebel·lió.

Però, qui és Mary
Ward? Una dona nascuda al comtat de York
el 23 de gener de 1585,
filla d’una família de la
noblesa rural, el mateix
any en què es promulgà
la llei d’expulsió dels capellans catòlics i la condemna per als qui els ajudessin. Així, des de ben
petita va experimentar
en la pròpia família la repressió anglicana pel fet
de mantenir-se en l’obediència catòlica. De jove
entrà a les clarisses, però comprèn que
ha de fer alguna cosa diferent; deixa la
clausura i, atreta per l’orientació jesuítica, obedient a la inspiració de l’Esperit,
funda la IBVM quan només tenia uns
25 anys. El nou Institut serà apostòlic,
sense clausura, amb una superiora general i només dependrà de l’autoritat
del papa.

Finalment va quedar lliure de les acusacions, tot i que per ordre de la Santa
Seu no podia abandonar la ciutat de
Roma sense permís papal. Una vida que
mai no li va ser fàcil perquè, quan definitivament es va establir a Londres, ha-

Pel regne de Déu i per Anglaterra,
l’Institut es posa al servei de l’educació de les nenes, riques i pobres, amb
la clara intenció de donar suport a la fe
catòlica en un país sacsejat pel corrent
anglicà que tanta sang ha vessat. I aquí
PÀGINA

comença una altra línia de lluita, de la
qual mai es veurà lliure, a l’interior de la
pròpia Església que estima, obeeix i sempre li
serà fidel.
Funda centres a l’illa
i al continent. Només
a Roma arriben a tenir unes 150 alumnes,
malgrat la penúria econòmica per què estan
passant i el pes de tota
mena de pressions que
han de suportar. Cardenals italians s’esforcen
pel tancament de les
escoles. Un dels motius
és que no és possible
la creació de congregacions femenines fora de la clausura;
Trento no ha passat en va, i les dones
hi surten perdent. ¿Com podia aquella
dama anglesa no acatar la disciplina de
la clausura femenina? I així es van tancat
les instal·lacions italianes (1625).
Luter, Enric VIII, Roma, reformes i
contrareformes.... però Mary Ward no
es desanima i segueix endavant. Se’n va
a Múnic i obre una escola a la ciutat, Paradeiserhausm, l’escola més important
per la comunitat. Múnic, Viena, Bratislava, Praga.... noves escoles, però sempre
enmig de disputes i negociacions papals. Finalment Urbà VIII (1628) ordena el
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tancament de totes les cases de l’Institut per no acceptar la clausura i sempre
sota la sospita d’heretgia i rebel·lió. Es
tracta d’un tancament exemplar perquè ha de servir d’escarment per a totes les organitzacions femenines titllades de “jesuïtesses” que havien sorgint
a Bèlgica i a la zona del Rin.
Finalment, el Sant Ofici declara que
Mary Ward està lliure de tota sospita.
Han passat anys, la salut se’n ressent,
torna a Anglaterra, on mor als 60 anys.

L’arxiu
El blog

gué d’abandonar-la a causa de la guerra civil. Va morir a la seva casa de York
l’any 1645.

Roser Solé Besteiro

Qui som

Si les dones fundadores de congregacions religioses són dones valentes,
intrèpides, obertes a les necessitats del
món i profundament arrelades en una
mística d’ulls oberts, Mary Ward (15851645) n’és un exemple. En la nostra genealogia hi ha de tenir un lloc important
pel que ha significat en el llarg procés de
reconeixement del treball de les dones
a l’Església, si fem cas al que d’ella van
dir les seves seguidores: “treballava pel
Regne de Crist amb recursos que els barons “savis i prudents” no podien arribar
a tolerar en les dones evangelitzadores”,
una intolerància que la va posar a prova
en moments en què havia de defensar
davant la Cúria la seva fe i la fundació de
l’Institut de la Benaventurada Verge Maria (IBVM).

nom de dona

Sacrifici i lluita no van ser en va, perquè tot el que ella i les seves companyes de congregació van fer, va suposar un gran avenç en l’educació de les
dones i la seva presència, a través del
seu treball, a l’Església catòlica. Una
congregació arrelada i compromesa
en el món que li va tocar de viure, fonamentada en les tres “gràcies” d’influència ignasiana:
• L’obra de Déu com a fi.
• L’apostolat en el món com a mitjà.
• L’orientació total envers Déu en el
marc de Llibertat, Justícia i Veritat.
“Fins ara, els homes ens han dit que
nosaltres havíem de creure. [...] Jo espero en Déu que en el futur s’han de veure
dones realitzant coses grans” ¡Elles en
van realitzar!
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Mary Ward: una dona que va trencar motllos

Els diumenges tornant de missa, mentre la mare pujava a casa per enllestir el
dinar, el meu germà i jo acompanyàvem al pare fins la cantonada on dues
senyores velletes venien flors a peu de
carrer. “Uns clavellets, senyor?”, demanaven ansioses. Tenien els poms en
unes galledes de zinc plenes d’aigua,
sobre la vorera, i una petita tauleta.
Amb unes grans tisores tallaven les
tiges per fer el ram que asseguraven
amb unes quantes voltes de cordill.

Uns metres més endavant, mentre
s’anaven fonent les veus d’agraïment
“gràcies senyor... passi-ho bé...”, entràvem a la bodega Domingo. El pare
demanava, com sempre, una ampolla
de xampany Delapierre que el bodeguer treia del fons d’un frigorífic mentre la meva encuriosida mirada de nen
resseguia amb atenció la seqüència
de moviments. Tot seguit, feia rodolar
l’ampolla pel taulell damunt d’un full
de diari que curosament havia embotit dins el cul de l’ampolla fins quedar
completament embolcallada. Rematava la feina amb un doblec per sobre del
tap. Jo coneixia la forma de procedir
i esperava ansiós aquell moment que
ratificava la simplicitat dels passos, un
a un, sempre amb el mateix ordre i el
mateix gest. Amb una rutina semblant
la dependenta embolicava un braç de
gitano amb paper fi ben relligat amb
unes voltes de cinta acabades amb un
llaç. El cobrador de l’autobús cobrava
els bitllets estirant el braç entre la munió de persones amuntegades en ple
sotragueig, i indefectiblement tothom
acabava amb el corresponent bitllet.
Era un món que ja no existeix en la seva
proximitat, simplicitat i previsibilitat.

PÀGINA

Ara el món és digital
i és global. Per això és
distant, inabastable, i
ens fa vulnerables perquè desborda els coneixements personals.
Els fenòmens que no
són lineals com la propagació d’un virus que
es converteix en pandèmia, l’exponencialitat del canvi climàtic, o
l’efecte de l’accelerada
substitució
tecnològica que ens aboca a l’obsolescència
funcional, generen perplexitat perquè
escapen de la lògica intuïtiva i ens fa
vulnerables. Si com diu el pare de la
lingüística Ferdinant de Saussure el
llenguatge és el suport del pensament,
caldrà convenir que idees simples es
poden expressar amb un llenguatge
simple, però un llenguatge simple no
resistirà idees complexes. Per això els
humans vam passar en l’antiguitat dels
sons i els símbols al llenguatge alfabètic. I ara en la societat tecnològica hem
passat a la codificació matemàtica que
és l’únic llenguatge per entendre fenòmens complexos.
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Comprendre el món i comprendre’ns
a nosaltres mateixos forma part de la
condició humana imprescindible per
sobreviure. Necessitem comprendre
per poder anticipar la incertesa. Una
vegada vaig sentir del professor Jorge
Wagensberg que s’ha de pensar per
comprendre, s’ha de comprendre per
canviar i canviar per seguir vius. No
obstant, el món ha crescut en complexitat fins el punt de desbordar la nostra capacitat per comprendre’l. Mai
abans les persones havíem sigut tan
ignorants amb relació a la complexitat
que ens envolta com en l’actual societat del coneixement. Em vénen alguns
records de quan jo era un infant de 7 o
8 anys que evoquen una lletra de Lluís
Llach:

En record del pare i de la mare que han marxat en el darrer any, tot
recordant aquell que va ser el seu món que també va ser una part del meu.

Hi ha avui la temptació de donar explicacions simples o simplistes que creen una il·lusòria i falsa comprensió evitant abordar la complexitat. A fer servir
canals de comunicació d’emoticones
com el whatsapp o twitter que no expliquen res més que estats d’ànim i
emocions. A fer relats fantàstics de salvació davant de les amenaces que ens
ronden. Però només la complexitat pot
reduir la complexitat. Les explicacions i
les respostes es troben en el fons i no
a la superfície. Així és el món d’ara que
també és el meu món.
Inici

Complexitat, llenguatge i
tecnologia

L’arxiu

Salvador Clarós i Ferret

El blog

Que feliç era mare, que feliç era jo mirar el futur

Oikocredit és una cooperativa democràtica i participativa sense ànim de lucre, va ser fundada l’any 1975
als Països Baixos, i té com a missió principal atorgar
préstecs a organitzacions i entitats financeres locals a
països del sud, a partir dels dipòsits de les sòcies dels
països Europeus i Canada. Treballa amb transparència i criteris ètics d’inversió, en els sectors de la inclusió financera, l’agricultura i les energies renovables,
amb polítiques de finançament adreçades a grups
que no tenen accés al crèdit comercial, per potenciar
inversions productives i econòmicament viables i que
tinguin un impacte socioeconòmic i ambiental positiu
(economia social i solidària).
Oikocredit internacional té la seva seu social a
Amersfoort (Països Baixos) i disposa d’una xarxa de
28 organitzacions de suport (SA) i 4 oficines estatals,
que fan la difusió i la captació de sòcies en els seus
territoris. Als països del sud disposa de 21 oficines regionals que donen servei a 684 organitzacions sòcies
de 69 països. Un capital pendent de 1,047 M€ i 37,6
milions de persones beneficiaries, majoritàriament
col·lectius de dones i cooperatives, que amb l’accés
als microcrèdits milloren la seva vida i la del seu en-
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torn familiar. L’oficina d’Accra, gestiona i coordina els
projectes finançats a la republicà de Ghana i països
de l’Àfrica occidental. Els seus clients principals són
intermediaris financers que donen accés al crèdit a famílies que no en tindrien a través de la banca comercial. També participa directament en el finançament
o en el capital d’algunes organitzacions com FEDCO
en el sector de cultiu del cacau i PEG en el de les energies renovables, entre d’altres.
Una de les visites que vàrem fer va ser a una seu
regional de FEDCO i a alguns dels seus agricultors.
FEDCO és una societat limitada, implantada a 6 regions de Ghana amb un total de 2.000 PC (comunitats
locals d’agricultors), en total uns 60.000 productors
de cacau, que a banda de donar finançament i logística als agricultors, destina part dels seus beneficis a
millores socials de les comunitats, manteniment d’escoles, biblioteques i altres serveis a la comunitat.
Després de més de 10 hores de carreteres “africanes” vàrem arribar a la ciutat de Tarkwa per visitar
la seu regional de FEDCO. El magatzem central té un
total de 12 empleats i gestiona 5 comunitats d’agricultors. Acompanyat de personal de FEDCO ens dirigim a Pieso, una petita comunitat rural a una hora de
Tarkwa, per conèixer una plantació i entrevistar-nos
amb un dels agricultors que ens espera.
En Paul Bukiroh Appiah ens rep molt amablement
i ens explica que treballa a la seva granja des dels divuit anys i dona seguiment a la feina del seu pare que
també cultivava cacau. Ens comenta que té uns 600
arbres en una plantació de 500 hectàrees, la majoria
dels arbres tenen cinc anys, la producció comença a
partir del tercer any. En comparació amb altres agriPÀGINA
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El passat mes de gener un grup de 30 persones de 17
nacionalitats, sòcies, membres dels equips directius i
equips tècnics de diferents associacions de suport europees, i tres representants de les oficines de Ghana,
Kenia i Jamaica, vàrem tenir la oportunitat de participar en el “Study Tour 2020” a la república de Ghana.
L’objectiu era conèixer les organitzacions finançades
per Oikocredit, els agricultors, comerciants, famílies,
cooperatives de dones, i altres col·lectius beneficiaris
finals dels microcrèdits i les inversions.

L’arxiu

L’impacte d’Oikocredit

Ens desplacem fins a la plantació i ens
explica el cicle de cultiu i recollida del
cacau. Les beines de cacau maduren tot
l’any, per la qual cosa cal un seguiment
diari, tot i que hi ha una gran concentració de feina els mesos d’octubre a maig.
Tant bon punt les beines estan madures
es tallen o recullen del terra i s’extreuen
les llavors a mà, per col·locar-les en un llit
de fulles de plàtan i deixar-les fermentar
uns sis dies, al costat dels arbres. Passat
aquest període, les recullen i les porten
cap al poblat per escampar-les en taules
d’assecat, el procés s’allarga de tres a sis
dies en funció de la intensitat solar, s’ha
d’anar remenant durant el dia i tapar-ho
a la nit perquè no agafi humitat. Una vegada acabat el procés d’assecament es
posen en sacs de 64 Kg, i esperen que
el transport de FEDCO els passi a recollir
per portar-los al magatzem del districte,

De franc?

Qui som
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En Paul ha compartit amb el grup, la
seva passió per treball de la terra, les seves preocupacions,
les necessitats per
millorar la feina a la
plantació i el neguit
per l’educació i el futur dels seus fills. En
Paul i la seva família
són un bon exemple
d’aquest 37 milions
de beneficiaris finals
dels projectes de finançats per Oikocredit.

La natura sempre ofereix, sempre dona
i també accepta. El seu agraïment, sempre és gratuït. És bonic veure el treball
de la persona com aquell qui diu, escrit
a la terra ben conreada. És un senyal de
responsabilitat i de bons sentiments. Una
expressió, la gratuïtat, que el bisbe Jaume
Camprodon i Rovira sovint l’emprava i la
comentava. És veritat que alguna vegada,
les persones en fan un mal ús de la gratuïtat i surten aquelles expressions de: T’ho
han donat de franc? No deu valer gaire o al
revés, sí que han estat generosos…

Vull acabar agraint a l’equip d’Oikocredit l’organització d’aquest estudi a
Ghana i la oportunitat de participar-hi.
Malgrat que fa anys que som col·laboradors d’Oikocredit, el fet de conèixer
els responsables als països del sud, els
clients directes en els sectors financers,
agrícoles i de les energies renovables
i sobretot el contacte directe amb els
agricultors, les famílies i les comunitats
de dones, beneficiaris finals del finançament i la constatació del impacte positiu
en les seves vides, ens anima a seguir
col·laborant amb Oikocredit i fer-ne difusió en el nostre entorn.

En el nostre temps, costa veure actituds
de fer coses gratuïtament. I si ho expliques, també solen haver-hi reaccions de
tota mena, positives i negatives.
En l’Evangeli, que és una bona guia per
viure i per conviure, sovint hi ha exemples
de gratuïtat. La mateixa vida de Jesús és
d’una gratuïtat exemplar.

Per a més informació podeu visitar
http://catalunya.oikocredit.es/ca/

Ignasi Forcano Isern

Domènec Creus

PÀGINA
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passar els corresponents controls d’humitat i de qualitat i des d’allà als ports de
sortida del país.
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cultors de la zona considera que la seva
granja és mitjana. La compra dels arbres
de cacau, la va poder
realitzar accedint a
un préstec d’un banc
rural. En Paul té tres
fills i dues filles, tots
van a l’escola i espera
que segueixin fins a
l’educació superior, i
en el seu temps lliure
ajuden a la granja. El
seu somni és que els
fills es facin càrrec de
la granja i així puguin
assegurar la seva vellesa.

L’arxiu

En homenatge a Ernesto Cardenal
Somos tu pueblo de Auschwitz
Y tú eres ahora un Dios clandestino
de Buchenwald
¿Por qué escondes tu rostro
			
de Belsen
olvidado de nuestra persecución y de nuestra opresión?
				
de Dachau
Despierta
Con nuestra piel hicieron pantallas de lámpara
y ayúdanos!
y con nuestra grasa han hecho jabón
Por tu propio prestigio!
Como ovejas al matadero
Ernesto Cardenal
hiciste que nos llevaran a las cámaras de gas
“Salmos”, pàg. 49-51
Nos hiciste deportar
Pusiste en baratillo a tu pueblo
				y no había comprador
Íbamos como ganado
		
hacinados en los vagones
a los campos alumbrados con reflectores y rodeados de alambradas
hacinados en los camiones a las cámaras de gas
donde entrábamos desnudos
y allí cerraban las puertas y apagaban las luces
Y NOS CUBRISTE DE SOMBRAS DE MUERTE
No quedaron de nosotros sino montones de vestidos
montones de juguetes
			
y montones de zapatos
Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios
y lo hubiéramos cambiado por otros Líderes
¿tú no lo sabrías?
¿Tú que no necesitas de Servicio Secreto
porque conoces los secretos del corazón?
Todos los días nos pasaban lista
para oír los nombres de los que llevaban a los hornos
Nos entregaban a la muerte todo el día
como ovejas destinadas al matadero
Nos pusiste desnudos delante de los lanzallamas

PÀGINA
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Pero ahora nos has abandonado
Has fortalecido sus sistemas de gobierno
has apoyado su régimen y su Partido
Somos los desplazados
somos los refugiados que no tienen papeles
los confinados en los campos de concentración
condenados a trabajos forzados
condenados a las cámaras de gas
quemados en los crematorios
			
y sus cenizas dispersadas

A tu pueblo lo han borrado del mapa
		
y ya no está en la Geografía
Andamos sin pasaporte de país en país
sin papeles de identificación

Inici

Con nuestros oídos lo oímos
nuestros padres nos contaron la historia
lo que tú hiciste con ellos
			
en los tiempos antiguos
Tú diste victorias a Israel
Porque no confiamos en nuestros armamentos
y los tanques no nos dieron la victoria

El blog

SALMO 43 (44)

I allà he pogut recordar el que és la diversitat humana pel que fa a nacionalitats, ètnies, religions, cultures, llengües i formes de pensar. I com es pot viure
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No és difícil adonar-se del procés que en les
últimes dècades que està portant l’Església catalana, espanyola i europea a desenvolupar socialment un paper cada cop més minoritari, així com
els esforços de part de la jerarquia i de determinats
sectors per mantenir la presència pública, els privilegis i el poder d’antuvi. La diòcesis de Syhlet i la missió
marista, pel contrari, també són petites i minoritàries
en un país de tradició islàmica, i això les fa més conscients de la senzillesa del Missatge i millor exemple
dels valors de l’evangeli.
I és per això que dono gràcies no només a Déu
Pare, al qual com a fills i filles anomenen Abba (cfr.
Rm 8,15), sinó també en aquest cas a Al·là i als déus
hindús Brahma, Vishnu i Shiva, entre d’altres.
Sergi Bernabeu
Es pot trobar mes informació en el bloc en-línia Tunajifunza, a
l’entrada “Identitats en Giasnogor” de 7 de febrer de 2020 i següents. Recomano la seva lectura per donar sentit al que segueix.
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grans plantacions– i pitjor en el cas de les secundàries...; aïllament de la resta de la societat per desconeixement, manca de suport real per part de l’executiu
i dels partits polítics així com impossibilitat d’accedir
al sufragi passiu i formar part de la vida social i política del país...; tot i el que diu la Constitució de 1972 i
els diversos tractats internacionals signats i ratificats
com la Convenció de Poblacions Indígenes i Tribals de
1957 o la Declaració dels Drets dels Pobles Indígenes
de 2007. La segona part del document proposa accions per a la millora de les condicions de vida de totes
aquestes persones. Una d’elles: la creació de, com a
mínim, una escola de primària a cada plantació de te i
l’increment de les de secundària en les diverses valls.
I justament és a això el que intenta donar solució la
missió de Giasnogor, la promoció de la dignitat de
persona des de l’àmbit de l’educació.
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des de la imposició del més fort o des de la gràcia de la comunió, quan l’acollida i l’acceptació
de l’altre són el primer en rebre a qui s’hi apropa. Comunió marista, eclesial, catòlica, cristiana, hindú i islàmica, comunió humana, tot i les
dificultats evidents. Així és com les (persones)
missioneres cristianes, també els professors
seglars Osibj i Umar i entre d’altres, des de les
seves confessions ens han obert casa seva, i així
és com ens vàrem apropar, la Carme i jo, des de
la nostra especificitat catalana.

Rellegint els números anteriors de L’Agulla,
m’aturo en l’article “Bisbes, política i família”
del número 118 del gener passat que fa referència a la unitat d’Espanya, pregàries per salvar-la,
enfrontament, anticatalanisme, promoció de
la no entesa, Església conservadora i arrenglerada amb les dretes, formació del passat... I és
per això que vull parlar de la realitat d’Església
que he conegut aquest mes de febrer a Bangladesh, en un voluntariat a la missió marista de
Giasnogor, zona de plantacions de te, les quals,
sota una imatge bucòlica amaguen la problemàtica d’un nou tipus d’esclavatge.
El text de 2014, “Agenda of the Tea Workers
and Little-known Ethnic Communities of Bangladesh”
de l’ONG nacional SEHD (The Society for Environment and Human Development) planteja de forma
clara i sintètica alguns dels grans problemes de les
(persones) treballadores de les plantacions de té, així
com de les “poc conegudes” comunitats ètniques
d’aquest país. Entre elles... escassos recursos econòmics, fruit d’un treball per a empreses privades amb
sous insuficients, habitatge cedit per la propietat en
usdefruit, treball infantil, drets laborals bàsics poc desenvolupats com contractació fixa, baixa per maternitat o malaltia, disposició de material de seguretat
en usar pesticides...; problemes de salut generalitzats en les dones i infants, fruit de la malnutrició per
insuficient quantitat i varietat, preeminència de diarrees i altres malalties fàcilment evitables, sistemes
de drenatge insuficients, inexistència de latrines ni
formació i costum en el seu ús, de centres d’atenció
primària i ambulàncies per urgències...; l’escassetat
d’escoles de primària estatals –només sis per a 156

L’arxiu

Abba, Al·là, Brahma a Giasnogor

Josep Lligadas
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7. Tramvia. Faci niu. Existir.
8. La vocal que abans s’ha repetit cinc vegades,
ara també repetida, però només dues. Tornem-hi: la vocal que abans s’ha repetit cinc
vegades, ara també repetida, però només
dues. Nom de dona.
9. Porcions de pell movibles que serveixen per
tancar els ulls. Símbol químic del nitrogen.
10. Home que rema. Al revés, nom d’un dels darrers abats de Montserrat.
11. Nom d’un papa del segle VII. Taxi. Ensenyament i Animació Socioesportiva.
12. Al revés, capital de França. En gallec, serps;
en francès, falçs..

1
2
3
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1. Segona ciutat més poblada de la Comunitat
de Madrid. Descansi en pau.
2. Paraula que reprodueix el so que fa allò que
vol designar.
3. Licor associat als pirates i a les havaneres.
Ciutat de l’Imperi Mongol, que estava situada
a l’actual Mongòlia Interior. Nom d’una vitamina.
4. Nom d’una consonant que en llatí vol dir mil.
Sòbries, que no busquen luxes.
5. Poble de la comarca d’Urgell, tal com s’escrivia abans. Al revés, pitja.
6. Una vocal. Una altra vocal. Una altra vocal repetida cinc vegades. A Anglaterra, a les cinc
de la tarda.

L’arxiu

l’enreixat

Horitzontals

4
5
6
7

1. La Mare de Déu de Montserrat. Tallat arran.
2. En grec, nom. Interpreti composicions a ritme de rap.
3. País africà. Estimar.
4. Símbol químic del tuli. La mateixa vitamina
que ha sortit abans. Mare, afectuosament.
5. Ciutat mexicana. Locució adverbial de dues
paraules, que indica proximitat a un lloc, a
una persona o a un objectiu, i que aquí escrivim com si fos una sola paraula.
6. Al revés, llengua que parlaven els asteques i
que actualment continua sent la llengua de
gairebé dos milions de mexicans. La vitamina
que ja ha sortit un parell de cops.

7. Entre els gnòstics, éssers intermediaris entre
Déu i les criatures. Separats de tot.
8. Al revés, estris per tapar una ampolla. Separi
de tot. Un cop més, la mateixa vitamina.
9. Inflor deguda a infiltracions seroses en el teixit cel·lular. Al revés, pregueu.
10. Manifestació física d’alegria o diversió. Al revés, travessis.
11. Abreviatura de l’estat nord-americà d’Iowa.
Rígides, enravenades. Ruc.
12. Símbol químic del fòsfor. Segons Raimon,
allò que cantem del país que ja anem fent.

8
9
10
11
12

Per fer aquest enreixat em temo que no tindràs més remei que imprimir-te aquesta plana. Sí, sí, en detriment del medi ambient. Podria
ser interactiu? Segur, però no en sabem més.
Estic segur que te’n sortiràs, de fer aquest enreixat. Però si no és
així, sempre pots consultar la darrera plana. O prémer aquí:

la solució de l’enreixat
PÀGINA
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Verticals

Aquesta proposta és una
excursió circular que accedeix a aquest últim turó.
Es tracta d’un sender local
molt popular al Ripollès i
catalogat per la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) com SL
C-12. Visitarem les restes de
l’església de Santa Maria del
Catllar així com el passeig
prop del Freser i les seves
fonts, les Basses Tèbies, la
masia i la font de Tres Plans
i bonics indrets com el fantàstic mirador de la Rosa
dels Vents. Les bones panoràmiques, la frondositat del
bosc i la història d’alguns
llocs són elements destacables d’aquest itinerari.

Punt de sortida i arribada:
Dificultat:
Desnivell:
Recorregut:
Senyalització:
Informació:

El blog

Aparcament d’Ordina (comissaria
dels Mossos d’Esquadra)
mitjana
513 m
8,38 km
SL (marques blanques i verdes) i
pals indicadors.
Mapa «Taga, Serra Cavallera», Ed.
Alpina, Escala 1:25.000
FEEC: cliqueu SL C-12
Revista Vertex nº 287, pag 54
Wikiloc: cliqueu aquí (la ruta
està indicada en sentit invers al
proposat)
Televisió del Ripollès: Aporta
informació valuosa sobre alguns
llocs de la ruta.

Comencem a caminar
Des de l’estació del tren ens dirigim a la comissaria dels Mossos
d’Esquadra, al marge dret del
Freser, un xic més amunt de l’aiguabarreig amb el Ter, on hi ha
un ampli aparcament (útil en cas
de venir amb cotxe). És el punt
de partida i d’arribada, per tant
es pot escollir el sentit de la ruta

i cal prestar atenció als indicadors.
Nosaltres seguirem el Freser, riu amunt, per l’antic camí
de Ripoll a la Pobla de Lillet.
Després de passar sota la C-17
observarem una resclosa que
aportava energia a l’antiga
Farga Casanoves i ben aviat arribarem a les fonts de la Roca
PÀGINA
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A tenir en compte

i del Tòtil. Es tracta d’una popular zona d’esbarjo bastant
malmesa al moment en què
escric com a conseqüència de
les pluges del Glòria.
Poc més enllà trenquem a
l’esquerra, passem per sota
la via del tren i a partir d’ara
la pista va prenent altura. A
les cruïlles seguirem sempre a
l’esquerra, vorejant la riera.

Les Basses Tèbies
Un indicador a la dreta ens
assenyala les Basses Tèbies. Cal
baixar a la riera per veure pe-

tites basses que si no hi ha sequera i és l’estiu ens permeten
fer una remullada.
Tornem a la pista i continuem prenent altura. A la cruïlla
següent seguim a l’esquerra i
tot seguit ens acostarem a una
masia.

Mas dels Tres Plans i
font
Es tracta de dues edificacions
envoltades de camps de conreu. Passarem pel seu costat i
més enllà per la font del mateix
nom.

Inici

Ripoll està envoltat de
quatre turons que són uns
bons miradors sobre la vila
i la confluència de les valls
del Ter i del Freser: Sant
Bartomeu a l’est, Sant Roc
al nord, Sant Antoni de Morers al sud-est i Santa Maria
del Catllar al sud-oest.

Jaume Roig

L’arxiu

A peu (i amb transport públic)

Santa Maria
del Catllar

Qui som

El blog

L’arxiu

Continuem per la pista enmig
de frondosos boscos de pi roig
fins a una nova cruïlla. Aquí deixarem la pista per pujar a mà
dreta per un corriol envoltat
d’herbei, molsa i pineda. Fins
aquí haurem seguit el torrent
dels Tres Plans, que ara deixarem per enfilar-nos per corriols
en què cal estar atents al marcatge de pintura.

de l’any 1428, com a conseqüència del qual s’ensorrà la
volta, que hagué de ser refeta.
Amb el despoblament progressiu del seu terme, perdé
el caràcter parroquial i quedà
convertida en un simple santuari marià; això en provocà la
remodelació, amb la supressió de l’absis per edificar-hi un
cambril.

El cim del Catllar
Estem a 1.112 metres i hem
superat un desnivell de 400. El
que observarem és més significatiu pel que representa que
pel que es veu. Es tracta de
les restes d’una església parroquial consagrada l’any 1.040
per l’Abat Oliba sobre un antic
castell. D’aquí que s’anomeni
Santa Maria del Catllar.
Diu la llegenda que el primitiu
castell era propietat del comte
Guifré el Pilós. Ell i la seva dona
Na Guinidilda no tenien descendència i varen prometre a
l’abat del Monestir de Ripoll
que en cas de tenir-ne, farien
donació del castell i a més hi

erigirien una església a sobre.
De fet van tenir molts fills i així
va ser com es va edificar Santa
Maria del Catllar, primer parròquia i després santuari. Amb el
temps va esdevenir un lloc de
molta devoció de tal manera

que part de les ruïnes pertanyen a la casa dels ermitants
que acollien els pelegrins, especialment dones que volien
ser mares.
L’església quedà molt malmesa a causa del terratrèmol
PÀGINA
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La seva història va molt vinculada a la del monestir de Santa Maria de Ripoll; amb l’abandonament d’aquest, l’any 1835,
també quedà abandonat el
santuari, fet que n’accelerà la
ruïna.
Sota l’ombra omnipresent de
la torre de comunicacions i d’altres muntatges radiotelevisius,
donarem un volt per entre les
pedres mil·lenàries imaginant

per un moment com havia estat la vida en aquests edificis,
lloc de reunió dels habitants
dels masos veïns, i d’acollida
per part de l’ermità de torn o
del capellà els dies de missa.

Iniciem el descens
Visitat el lloc i contemplat
el paisatge, iniciem el retorn.
Prop de la torre de comunicacions, a l’esquerra del tallafoc
per on arriba l’energia de les
comentades instal·lacions, comença la baixada tot passant
enmig de boscos de pins a la
dreta i de faig a l’esquerra. El
camí està bastant deteriorat
per les pluges i sobretot pel
pas de motos. Passem pel coll
de Fornells, un petit replà. Seguim el sender que a la tardor
està cobert de fullam fins arribar al...

Inici

El caminet el deixarem en
trobar una pista forestal, que
seguirem i que ens deixarà al
cim del Catllar. Aquest tram és
especialment espectacular a la
tardor ja que hi domina el bosc
de faig fins al mateix cim.

El salt del Llop
Topònim molt freqüent arreu. Es tracta d’una roca d’una
silueta inconfusible. En aquest
lloc hi havia unes sirenes durant la guerra civil que avisaven
en cas de bombardejos. També hi havia unes trinxeres avui
desaparegudes.
Continuen sent interessants
les vistes sobre Ripoll i les muntanyes. Més avall veiem les restes d’una construcció especial.

El fortí del Pla de
Bandera

Continuem baixant. Albirem
les primeres vistes sobre la
vall fins que arribem a un lloc
espectacular en dies clars.

Mirador Rosa dels
Vents
Lloc de parada obligada. Les
vistes són impressionants. Un
semicercle amb informació
permet identificar les mun-

tanyes i els llocs de l’entorn:
Ripoll als nostre peus amb
una vista excepcional, des de

les altures, del monestir, Sant
Roc, Sant Bartomeu, Sant Antoni, el Puigmal, Sant Amand,
PÀGINA
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Una de les obres defensives
més importants que varen
construir els liberals l’any 1838
per protegir la vila de Ripoll
davant els atacs de les tropes
carlines. A Ripoll és recordada la defensa heroica que en
varen fer, però el 27 de maig
de 1840 els carlins entraren a
Ripoll i van arrasar ciutat i defenses. Es tracta d’una data
important perquè es considera l’inici del Ripoll modern.

El Calvari
Es tracta de vestigis d’una
ermita del segle XVI que formava part d’una mena de Via
Crucis que s’iniciava a Barcelona. Havia estat un lloc de molta
devoció sobretot per Setmana
Santa. Eren altres temps.
Ben aviar arribarem a la vall i
ens trobem amb...

L’arxiu

Continuem baixant. De tant
en tant petites clarianes ens
permeten gaudir del paisatge. Aviat passarem per un lloc
anomenat...

El blog

És un lloc on hi ha amuntegades una pila de pedres. Diu
la llegenda que fa molt temps
dues dones van fer la prometença de pujar amb un ciri
encès (d’altres diuen que de
genolls, aneu a saber) des de
Ripoll per agrair a la Mare de
Déu que els hagués alleujat
uns dolors que patien. Quan
cansades i faltant poc per arribar al cim, una d’elles va dir:
«Gràcies a Nostre Senyor i la
Verge Maria, que ja ens queda només un xic de pujada...»,
la seva companya va replicar:
«Tant si Déu vol com si no vol,
nosaltres hi arribarem!» Llavors, per la seva irreverència,
a l’instant va caure morta.
Actualment el camí passa pel
costat d’un munt de rocs on
es diu que hi ha enterrada la
pobra dona... Històries que
s’expliquen.

Continuem baixant. Trobem
més restes d’edificacions.

Qui som

Serra Cavallera...

La font d’en Jordana
Bonica àrea recreativa on
possiblement trobarem altres
excursionistes o senzillament
ripollesos que venen, si és
època de bon temps, a dinar
en aquest paratge.
Ara ja només ens cal seguir la
pista que ens porta al pas per
sota la C-17 i un xic més enllà
també passem per sota la via
fèrria i tanquem el cercle on
l’havíem començat, a l’aparcament d’Ordina. Tan sols ens
restarà, ja dins la vila, passar
per sobre el Freser i el Ter, i arribar a l’estació de tren on donarem per acabada la ruta.
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...Sot de la dona morta

Un llibre deliciós i subversiu. Deliciós per com està escrit, pel llenguatge cuidat, per les seves tres parts ben travades... I subversiu perquè
ens fa descobrir per als qui
no ho havíem pensat que
la tranquil·litat potser no és
l’actitud que des de l’Evangeli hauríem de recomanar,
amb el “tranquil, tranquil·
la” que sovint els nostres llavis dirigeixen a altres.
L’autora, teòloga protestant francesa, recorre episodis de l’Evangeli. L’anunciació com a moment en què
Maria accepta la intranquil·
litat... Com ho fan Josep o
Zacaries... I el propi Jesús
davant de la dona cananea
que l’interpel·la i li fa obrir el seu missatge més enllà del
poble elegit.

B

rigadistes. Vides per la llibertat. Jordi MartíRueda. Tigre de paper, 2020.

Fins fa un parell de setmanes, si em preguntaven per brigadistes internacionals a la nostra guerra civil, podia anomenar George
Orwell i Simone Weil. És cert que a la meva època
d’EGB i de BUP el conflicte del 36 era un tema pel
que s’hi passava de puntetes. I jo no hi he aprofundit. Mea culpa!

L’arxiu

El blog

L

a intranquil·litat. Marion Muller-Colard.
Fragmenta Editorial. Barcelona, 2020. 96
pàg. 11,90 €

Qui som

per airejar el cervell

Per això aquest llibre que ens presenta una
seixantena de retrats breus, d’una sola pàgina
(acompanyada per fotografies molt eloqüents)
és un tresor. Ens exemplifica homes i dones de
diferents orígens, edats i formacions, que han
creuat Europa a peu o l’Atlàntic en un llarg viatge
en vaixell des de Nord-amèrica. Jordi Martí-Rueda assoleix en una descripció acostar-nos vides
i experiències d’infermeres, soldats, conductors
o metges que per valors van arriscar-se en una
guerra que era la seva perquè lluitaven contra el
feixisme, contra tot feixisme.
Us el recomano ben efusivament!
Maria Antònia Bogónez Aguado

Intranquil·litzem-nos!!!

Inici

Maria Antònia Bogónez Aguado
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I sempre reconforta, en aquests temps convulsos i incerts amenaçats per la por
i el coronavirus, escoltar les paraules de Juliana de Norwich: “Tot acabarà bé, i
qualsevol cosa, sigui la que sigui, acabarà bé”.

C

ientíficas – Còmic. Universitat de Sevilla. Il·lustradora
Raquel Gu.

Darrerament s’està parlant molt de visibilitzar
la presència de dones que han fet aportacions
valuosíssimes en el món de la ciència. La Universitat de Sevilla en té un programa amb una
obra de teatre, però també un còmic, que és el
que aquí us proposo i que us podeu descarregar
gratuïtament... Una bona manera de descobrir
noms de dones com Marie Curie, Ada Loveloce, Hipàtia o Hedy Lamarr... I afegeix un dossier
educatiu... I si després de llegir-lo podem comentar-lo amb les nostres filles, nebodes, netes: potser descobreixen una vocació que a elles també
se’ls obre... I als nostres fills, nebots i nets: ells
han de veure que la història de la ciència també
ha estat feta per dones.
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Aquest CD porta el títol la denominació de l’Amor, la manera
en què Hadewijch d’Anvers anomena Déu, en la seva llengua vernacular: Minne. I és un preciosíssim recull de poemes de dones
místiques, beguines, monges i
trobadores, amb melodies (que
tot i que elles no van compondre-les) estan basades en el recurs medieval del contrafactum.
Paraules de Gertrudis de Helfta, Beatriu de Nazaret, Juliana de Norwich, Tibors
de Saremon, Beatriu de Dia, Matilde de Magdeburg, Margarida Porete o Hadewijch d’Anvers...

L’ONG de las Serventes de Sant Josep fa uns mesos que va preparar un llibre,
descarregable en la seva web i que presenta dones que han fet història en el món
dels esports. És cert que en els darrers mesos l’esport femení està apareixent
més en els mitjans de comunicació. Campanyes com “Si no veus esport femení,
et perds la meitat de l’espectacle” ajuden... El llibre que us recomano ens acosta
a diferents dones, disciplines esportives, tant d’esport normalitzat com d’esport
paralímpic...

Qui som

e niñas a leyendas - 25 mujeres deportistas que han hecho
historia.” Taller de solidaridad.

Torno a presentar un disc de
DeMusica Ensemble, conjunt vocal que de la mà de Mª Ángeles
Zapata Castillo estudia i ens presenta música antiga, sobretot de
dones.

El blog

M. Antònia Bogònez

inne. Beguinas, monjas y trobairitz: la mística cortés. De
Musica Ensemble. Mª Ángeles Zapata.

Més informació i encàrrecs a: https://demusicaensemble.com

L’arxiu

Músiques i lectures en el mes de la dona
M
D

Un llibre de lectura fàcil i que ens fa
una aproximació amb mirada des del
sud del feminisme, la seva història, els
seus reptes... Aquesta perspectiva ens
ajuda a no caure en un feminisme europeu i benestant.

Pot ser un gran regal per a una primera comunió. Però és
una lectura estupenda per a qualsevol de nosaltres: què millor que llegir els relats evangelis amb mirada d’infants?

L’arxiu

L

a trama de la vida. Ivone
Gebara. Doble Clic Editoras.
Montevideo, 2011.

I ara un tema de teologia feminista. Ivone Gebara sempre és capaç de presentar
la teologia feminista d’una manera vivencial però a l’hora ben profunda... Aquest
llibre que porta com a subtítol “Alguns
fils cristians, filosòfics i feministes” teixeix mots i idees que ens fan recórrer temes com el plaer, els cossos o el perdó.
El fet que sigui un recull d’articles fa que
sigui especialment divulgatiu, comprensible i variat.
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Alma Guillermoprieto és una reconeguda periodista mexicana, guanyadora
fins i tot del Premi Princesa d’Astúries
de Comunicació i Humanitats. Als seus
70 anys i després de cobrir molts esdeveniments de la vida llatinoamericana,
es fa aquesta pregunta... a la qual arriba després de pàgines ben redactades,
que ens acosten a la realitat de tantes
defensores dels drets humans.

Aquest llibre és fruit d’un projecte del grup Dones i Teologia
de Saragossa, que celebren els seus 25 anys de vida. Està format per tres llibres en un estoig preciós. Il·lustracions alegres
i cuidades i els relats de sis dones dels evangelis explicades
per a criatures de 8 a 10 anys... Les dones que acompanyaven
Jesús i formaven part de la seva comunitat, la samaritana, la
viuda pobra, la dona siriofenícia, les germanes Marta i Maria,
i Maria Magdalena.
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M

ujeres amigas de Jesús. Carmen Sara
Floriano i il·lustracions d’Ana Varela.
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S

erá que soy feminista?
Alma Guillermoprieto.
Literatura Random House,
Barcelona, febrero 2020.
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cell blanc. R.J. Palacio.
La Campana

a sabes que volveré. Mercedes
Monmany. Galaxia Gutemberg.

L’autora ens presenta tres escriptores que van morir a Auschwitz:
Etty Hillesum, Gertrud Kolmar i Irène Némirovsky. Abans, però, fa un
recorregut per la literatura centreeuropea al voltant del genocidi...
Un no parar de descobrir o redescobrir noms, subratllar possibles
lectures... Etty Hillesum ens apareix
com a escriptora, tot i que en els
darrers anys, en els nostres entorns
cristians, l’hem descoberta com a
mística i com a dona capaç de viure
l’esperança en els entorns que semblen descartar-la per sempre més.
Gertrud Kolmar era una poetessa

La famosa autora de Wonder ha
escrit i il·lustrat la història de la Sara,
una nena jueva a la França ocupada.
Ho explica l’àvia del Julian, un dels
personatges de la saga de Wonder.
Un llibre en còmic, capaç de transmetre molts de valors, en un temps foscos i dolorosos. El nazisme l’obliga
a amagar-se... i d’altres s’arriscaran
perquè ella pugui sobreviure.
Una bona aproximació també per a
adolescents.

L’arxiu
El blog

Maria Antònia Bogónez Aguado
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Maria Antònia Bogónez Aguado

alemanya amb una obra breu, que el
seu cosí Walter Benjamin va exaltar.
L’Irène Némirovsky és potser la narradora més coneguda de totes tres.
L’aventura viscuda pel manuscrit de
Suite Francesa evidencia la duresa
dels temps. I totes tres ens recorden
la importància de la literatura com
a eina d’expressió de les vivències
més íntimes... I el regal que han suposat per als seus lectors tenir accés
a la seva experiència i a la història
que va viure i patir Europa ara fa uns
75 anys.

Qui som

Lectures en el 75 aniversari de l’alliberament
d’Auschwitz
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Acaba de sortir el que és el primer llibre del tríptic,
Cap de nosaltres tornarà. I Club Editor ja anuncia el
tercer dels volums: “Un coneixement inútil”.
Amb ganes de llegir aquesta recentment apareguda novel·la, un gran gràcies a Charlotte Delbo per la
seva sensibilitat i capacitat d’explicar-nos com ha estat la vida per als supervivents del genocidi nazi.
Maria Antònia Bogónez Aguado

Us en vaig parlar fa 10 anys, però hi torno per dos
motius: Vasili Grosman va ser un dels primers a entrar
a Auschwitz amb els soviètics per alliberar el camp i,
en segon lloc, és una de les novel·les que més m’han
impressionat i que em sembla una obra mestra. Les
crues experiències del front oriental, tant per als soldats soviètics i nazis com per als jueus, són la base
per descriure l’estalinisme i la seva evolució.
Vasili Grossman (1905-1964) va ser un periodista
nascut a l’actual Ucraïna, que durant la Segona Guerra Mundial va cobrir la batalla d’Stalingrad i sembla
que fou el primer a donar a conèixer l’existència dels
camps d’extermini nazis.

L

a vida y el destino de Vasili
Grossman. John Garrard y
Carol Garrard.

Una biografia de Vasili Grossman, que completa i explica molt bé la novel·la Vida i Destí.
Quan el vaig llegir em vaig quedar amb la impressió que l’òptica dels autors és decididament antisoviètica, però malgrat tot val molt
la pena. Coneixem molt poc de la història de
mig Europa: dels moviments de la població,
dels exilis interns, de les seves fronteres, dels
desplaçaments i revenges que va comportar el
final de la guerra.

L’arxiu

ida y destí. Vasili Grossman. Random
House – Mondadori. Barcelona 2009
en castellà. Col·lecció La Butxaca. Grup
62, en català

El blog

Charlotte Delbo va ser
una lluitadora comunista
en la resistència francesa,
amb el seu marit. Ell va ser
afusellat i la Charlotte va
ser deportada a Ravensbrück. Però va sobreviure...
I fruit de la seva experiència és la trilogia “Auschwitz
i després”. La mesura dels
nostres dies és el mosaic
d’un grup de dones (i algun
home) supervivents dels
horrors dels camps d’extermini nazis que escriuen vint anys després. Cadascuna
viu el seu present (i el seu passat) de maneres diferents i diverses. Tot comprensible, plurals com som
els humans. Descripcions del dolor i també de les possibles salvacions.

V
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a mesura dels nostres dies. Charlotte
Delbo. Club Editor

Mercè Solé

La commoció d’una guerra que va resultar tan cruenta, la situació dels jueus, que van rebre no només
dels nazis, sinó també de l’estat soviètic, el sagnant
surrealisme estalinista i, sobretot, la inquietud per
trobar un sentit tant al patiment com a la bondat, van
expressar-se en aquesta novel·la, que va ser censurada i que l’autor no va arribar a veure publicada. És
doblement interessant perquè estem molt avesats
a sentir el relat de la segona guerra mundial des de
la perspectiva occidental, però no des de l’oriental. I
parlant de relats és remarcable l’experiència viscuda
de l’autor en contrast amb el relat oficial estalinista.
Mercè Solé
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La desesperança d’Auschwitz és analitzada en
aquestes planes des dels
seus molt diversos angles,
des de les experiències vitals tant dels botxins com
de les víctimes. I a partir
d’aquí, l’autor ens convida
a descobrir quin és i on és
l’autèntic rostre de Déu,
l’autèntic rostre de l’esperança. Amb un primer moment, la revelació de Déu
en Job, i un segon i definitiu, la revelació en Jesús.

a trilogia d’Auschwitz: Si això és un
home; La treva; Els enfonsats i els
salvats. Primo Levi.

Aquest llibre és imprescindible per conèixer la dinàmica d’Auschwitz. El seu autor, un jove químic, es
va fer partisà per combatre la invasió nazi, i, un cop
detingut, va ser enviat com a jueu al camp d’extermini. Va aconseguir sobreviure a Auschwitz i va dedicar
bona part de la seva vida a transmetre la memòria
d’allò que mai no hagués hagut d’existir. El primer
dels volums descriu la seva arribada i estada al camp;
el segon, el dur i accidentat retorn a casa enmig del
caos postbèl·lic i el tercer és una reflexió més analítica sobre l’Holocaust.

E

l hombre en busca de sentido. Viktor
Frankl.

Junt amb el llibre de Primo Levi aquest és un altre
clàssic. El neuròleg i psiquiatre Viktor Frankl també va
viure Auschwitz en pròpia pell i hi va perdre la seva
dona i els seus pares. Malgrat tot, va trobar-hi l’esperança més profunda, les raons per viure. En L’home en
recerca de sentit descriu la seva experiència i la dels
seus companys amb la distància que li aporta la seva
formació mèdica. Mercè Solé
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El blog

uschwitz: Pensar la nit per retrobar
l’esperança. Teodor Suau. Col·lecció
Emaús 95. CPL
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Mercè Solé

Mercè Solé

Inici

I, encara, dos apunts musicals. Un, una composició d’Arnold Schöenberg (Un supervivent de
Varsòvia, op. 46), que recentment ha estat interpretat a Alemanya com a homenatge a les víctimes d’Auschwitz i el bellíssim segon moviment
de la tercera simfonia del compositor polonès H.
Gorécki, sobre el text d’una pregària trobada en
una cel·la d’una presó de la Gestapo.
PÀGINA
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Montserrat Cabo
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Grup promotor:
M. Antònia Bogónez
Joaquim M. Cervera
Salva Clarós
Quitèria Guirao
Albert Farriol
Maria-Josep Hernàndez
Tere Jorge
Josep Lligadas
Josep Pascual
Mercè Solé
Coordinació:
Josep Lligadas
Maquetació i tramesa:
Mercè Solé
Gestió del blog:
M. Antònia Bogónez
Gestió del Facebook:
Maria-Josep Hernàndez
Gestió del Twitter:
Quitèria Guirao
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L’Agulla
Butlletí de reflexió i diàleg

Correu electrònic:

agulla.revista@gmail.com

El blog

Periodicitat:
6 números l’any

Adreça:
Gran Via de les Corts
Catalanes, 942, 5-1
08018 Barcelona

Telèfon:
649 56 44 50 (Josep Pascual)
Bloc:
https://elpunxo.wordpress.com/
Arxiu:
Trobareu els darrers números de
la revista a:

la solució de l’enreixat

http://issuu.com/punxo/docs

L’Agulla es distribueix gratuïtament
i sense publicitat per correu electrònic i
per les xarxes socials.
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No us abstingueu de fer-la córrer, ni de
citar els seus continguts, esmentant-ne
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Els vostres escrits seran benvinguts.
Com a màxim han de tenir 600-700 paraules.
Tanquem L’AGULLA el 15 de setembre, el 15 de novembre, el 15 de gener,
el 15 de març, el 15 de maig, i el 15 de juliol.
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