
 

 

 

 

 

Aquest escrit vol ser una paraula d’ànim als Germans i Seglars que encara creuen i treballen per 

les vocacions lasal·lianes. A ells i elles que malgrat tots els missatges que ens envia la nostra 

societat segueixen creient i el que és més important segueixen treballant.  La seva és la 

convicció que darrere la indiferència o rebuig de la societat i els joves en particular s’amaga una 

profunda necessitat de creure, de donar-se i que només esperen de nosaltres que sapiguem 

trobar la clau del calaix on guarden els seus somnis.  És la seva una actitud plenament 

evangèlica, la de sembrar allà on sembla que res no pot créixer, la d’esperar contra tota 

esperança, la d’acompanyar contracorrent.  

No és en va que lluiteu, els fruits dels vostres somnis existeixen i convergeixen amb els dels 

Germans, perquè calen milions de somnis per construir un somni, calen milions de desitjos per 

construir un desig, calen milions de voluntats per dur endavant una escola que sigui referent en 

la formació de la joventut, calen milions de voluntats per construir un món just i en pau. Penseu 

que només fracassa qui perd l’esperança, només es desanima qui guarda l’ànima ben planxada 

en el fons de l’armari dels desencisos.  

El nostre és l’ofici més bell i valuós perquè som pedres de fonament de milers de futurs. No som 

constructors perquè són els nostres alumnes qui bastiran el seu futur amb l’esforç, però aquests 

faedors del demà necessiten uns fonaments sòlids sobre els quals han d’aixecar el seu edifici i 

aquest fonament és, principalment, la família, i ho som nosaltres també si som més exemple 

que paraules, més fets que discursos, més amor que ofici.  

I aquest ser pedres de fonament es fa més evident quan ens trobem en les aules nois i noies 

mancats de guia i de suport familiar. És llavors davant d’aquests éssers  que no manquen en les 

nostres escoles quan la nostra missió va més enllà de l’ofici i ens cal ser també seguretat, afecte 

i confort per aquestes ànimes desorientades, fins i tot i sobretot quan, rebel·lant-se contra la 

injustícia no saben d’on els ve, ens fan més difícil la feina a l’aula. Tenim potser la sensació que 

se’ns demana massa, potser sí, però en realitat el que se’ns demana és una vocació a prova de 

desencisos.  

Joan Baptista de La Salle mai ens va dir que la nostra feina seria fàcil, però ens va marcar el camí 

per fer-la possible. Nosaltres també necessitem un guia i un suport, en ell i en la nostra història 

la trobarem.  
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Ja fa una estona que aquesta nena gira al voltant del gran avet que hi ha en el fons del jardí tot 

recitant pregàries. Ningú se sorprèn perquè ningú s’hi fixa. Les pregàries són senzillament les 

paraules que els seus pares li han ensenyat, ella les recita amb una innocència i serietat que 

potser ens faria riure, però que ens hauria de fer pensar.  

He decidit apropar-me a la petita i preguntar què està fent. El gran arbre, segons ella, és com 

Déu. És Déu. També veu en els núvols, relleus que canvien constantment, cares i mans, cabells 

al vent, enormes boques obertes. S’imagina també que l’arbre viu en el foc. El foc de la llar de 

la seva masia que el seu pare encén en temps d’hivern. La flama atreu, fascina. La seva 

perillositat fa que la respectem.  

Aquesta concepció animista em provoca un somriure. Després m’ha fet venir nostàlgia dels 

moments que tots hem viscut i perdut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nena, l’infant, m’ha fet pensar en una petita persona encara poc calibrada per l’ordre i 

l’avorriment, amb tot el plaer d’omplir el món amb la seva mirada tan particular. Però per no 

gaire temps. M’agradaria poder-li dir que ho aprofiti, però no m’entendria. A ella li agradaria 

anar més enllà, ser gran, però quina grandesa busca? S’imagina sens dubte que els adults encara 

són capaços de veure Déu en el corrent d’un riu, en els arbres o en el somriure de la gent. 

És així com ens agradaria seguir sent i és a aquest sentiment que la nena ens mena, a aquesta 

innocència que porta en ella tota la saviesa del món sense que l’experiència no ho enterboleixi 

i que, al revés, ens renovés la nostra capacitat de meravellar-nos. I és per això segurament que 

ens convé girar al voltant del gran avet recitant pregàries. Demanem a Déu que aquestes 

pregàries ens apropin d’Ell! 

Solange Bied-Charreton  
Panorama núm. 522, octubre 2015 
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LA PREGÀRIA DEL 25 



Arribaren a Jericó. Quan Jesús en sortí amb els deixebles i molta gent, el fill de Timeu, 
Bartimeu, cec i captaire, s'estava assegut vora el camí. Va sentir dir que passava Jesús de 
Natzaret i començà a cridar: 
- Fill de David, Jesús, tingues pietat de mi! 
Tothom el renyava perquè callés, però ell  
cridava encara més fort: 
- Fill de David, tingues pietat de mi! 
Jesús s'aturà i digué: 
- Crideu-lo. 
Ells van cridar el cec dient-li: 
- Coratge! Aixeca't, que et crida. 
Ell llançà el mantell, es posà dret d'una revolada  
i se'n va anar cap a Jesús. Jesús li preguntà: 
- Què vols que faci per tu? 
El cec respongué: 
- Rabuni, fes que hi vegi. 
Jesús li digué: 
- Vés, la teva fe t'ha salvat. 
A l'instant hi veié i el seguia camí enllà. 
 

A part de Llàtzer, coneixeu molts, en els Evangelis, que hagin estat sanats per Jesucrist i que en 
conegueu els noms? Això vol dir dues coses: primer, aquest miracle hauria impressionat molt, i després 
que aquest Bartimeu devia ser un membre amb prestigi en la comunitat dels primers cristians. Ens 
l’imaginem explicant el seu miracle en l’assemblea dels fidels, perquè segurament el devia explicar, 
tenint en compte que, segons l’Evangeli, és algú que sap el que vol i que sap comunicar-ho. Ens caldria 
cridar com Bartimeu encara que molestem els nostres veïns. Cridar perquè Jesús no ens digui només: 
“Et perdono, et concedeixo el que em demanes, èxit, guarició, llum en el teu camí”, sinó: “Et salvo”.  
 

Déu i Pare nostre, que l’Esperit Sant ens concedeixi la clarividència de Bartimeu. Que donem plena 
confiança a Jesús. Que sapiguem deixar la vora del camí per comprometre’ns en el seu seguiment. Amén. 
 
 

 

 

 Per aquells i aquelles que acullen els malalts i pels qui els cuiden dia rere dia. Preguem. 
 Per totes les famílies. Per les que viuen en la felicitat i per les que passen per moments de 

dificultats. Preguem.  
 Per tots els professors i professores que viuen amb dificultat el seu magisteri. Preguem.  
 Pels qui volen consagrar la seva vida al servei de l’Església i de l’Institut i pels qui els 

acompanyen. Preguem.  
 
Enfortits per la consciència d’una missió comuna preguem com Jesús ens va ensenyar: PARE NOSTRE... 
 

Senyor, que has escollit Sant Joan Baptista De La Salle per formar els joves 
en la vida cristiana, seguiu suscitant en la vostra Església Educadors i Germans 

que es lliurin plenament a aquesta obra de formació humana i religiosa. 
Per Crist, Senyor nostre. 


