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Ja fa alguns anys. Va ser a la missa d’un diumenge de Quaresma. En el Santuari de la Mare de
Déu de Queralt la oficiava Mn. Ballarín. Pocs feligresos i de prou edat que amb prou feina
omplien la meitat de la nau central de l’Església. Veient el color de la cara de molts, colrada i
solcada pel sol i la intempèrie, es podia deduir el seu origen rural. I enmig d’ells un Germà de
La Salle, també d’edat i pell colrada que vestia l’hàbit.
Arribada l’hora de l’homilia, Mn. Ballarín es va apropar,
aparentment cansat, al micròfon i va anar desgranant la seva
prèdica que, de sobte, va fer obrir els ulls als feligresos i va fer que
el venerable Germà, que ja acompanya els sants en la glòria de Déu,
mogués enèrgicament el cap de dreta a esquerra. Què deia de
sorprenent Mn. Ballarín? Doncs, adreçant-se sobretot als pagesos,
els deia que no tenien perquè fer abstinència, ni dejunis, que amb
el seu treball de cada dia, dur i sotmès al caprici del temps, tenien
més que connotada la penitència.
Segurament que Mn. Ballarín no els convidava a
banalitzar o ignorar la llei, sinó a superar-la, com va
fer Jesús amb els seus deixebles. Els deia que calia
anar més enllà del compliment, que en primer lloc
hem de posar la persona humana, l’amor a la terra, el
treball honrat, el respecte i la fraternitat per damunt
de la llei. I que quan haguérem assolit el respecte,
l’amor, l’honradesa de cor i de fets i siguem capaços
de viure en fraternitat, llavors el dejuni serà bo i
agradable a Déu.
Mirem al nostre voltant i si trobem algú o alguns que
no ens estimen o que no estimem, agafem-lo per la
demà, demanem perdó i convidem-lo al dejuni
fratern que purificarà les nostres ànimes i el nostre
cos sadollat de tantes menges excessives!

La Salle Congrés és un centre
relativament desconegut per bona part
de la comunitat lasal·liana de Catalunya.
Alguns, els més històrics, recordaran que
era l’inici de les Pujades a Peu de
Montserrat, iniciades per un grup
d’alumnes i germans a finals dels 70.
L’escola es va fundar el 1959 al barri de
les “Viviendas” del Congrés Eucarístic,
barri de nova creació, iniciativa de
l’Església, que responia a la demanda
social de més habitatge en una
Barcelona creixent. Les autoritats
educatives van confiar l’educació de les nenes a la Institució Teresiana i l’educació dels nens als
Germans de les Escoles Cristianes. Les dues escoles continuen avui sota el nom d’Escola Arrels
i La Salle Congrés, binomi que ha definit la presència de l’escola cristiana al barri.
Continuant el repàs de la història, La Salle Congrés apostà als anys 90 per ser una escola de
referència del nou Batxillerat. La Salle Congrés esdevingué una escola on els alumnes
preparaven el seu pas cap a estudis superiors. Els alumnes romanen, doncs, dos anys al centre.
Alguns pensen que aquest és un temps molt curt per a poder fer una incidència decisiva en la
persona de l’alumne, en paraules de La Salle, “per tocar els cors”. Des de l’escola, creiem que
és ben al contrari. Ens arriben molts alumnes de diversos centres escolars, molts d’ells d’escoles
no cristianes, en una edat cabdal per a la construcció de la persona: els 16, 17 i 18 anys. Tothom
recorda els seus 16, 17 i 18 anys i en sap veure la importància. A La Salle Congrés viuen una
oportunitat d’obrir-se a noves persones i coneixences i Déu ens dóna l’oportunitat de “tocar el
cor” d’aquests joves.
Des del 2005, La Salle Congrés no compta amb comunitat de germans. Sí que compta, però,
amb un equip de professors cohesionat que s’encarreguen de dur a bon terme l’animació de la
missió educativa lasal·liana. La sort de tenir membres del claustre que han après i viscut de prop
el carisma del fundador de mà dels germans permet no perdre aquest estil lasal·lià.
El repte de l’escola en els propers anys és poder transmetre als professors que porten menys
anys aquest estil, aquest carisma lasal·lià d’educar i animar els joves. Els joves passaran, però
l’obra lasal·liana romandrà, i romandrà en la mesura hi hagi una comunitat lasal·liana que
l’animi. La gran innovació de Sant Joan Baptista de La Salle va ser la de crear comunitats de
persones compromeses que animessin escoles. El nostre repte és fer que darrera de cada obra
lasal·liana –educativa i socioeducativa– hi hagi una comunitat lasal·liana que l’animi; una
comunitat on cada membre (joves, professors, professors jubilats, PAS, germans, pares...) trobi
el seu espai en la construcció de la Missió, de l’evangelització.
Pere Vivancos, Director de La Salle Congrés
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la platja de sorra fina
el cel sense límits

el mar que intuïm
la llum

sí, escapar al temps
a tot el que ens pesa
ens reclou
sí, poder-nos fondre
en l’immens
però rebutjar allò que ens tanca
no és suficient
el que és més important primer de tot
no voler res
no esperar res
després abandonar-se
lliscar més enllà del temps
obrir-se als no-límits
exultació, felicitat
l’energia i la llum ens omplen
un amor fora mida
s’allibera s’eixampla desborda

Per aquell mateix temps, alguns dels presents explicaren a
Jesús el cas d'uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang d'ells
amb la dels sacrificis que oferien. Jesús els respongué:
- ¿Us penseu que aquells galileus van morir així perquè eren
més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no:
i si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquelles divuit
persones que van morir a Siloè quan la torre els va caure al
damunt, ¿us penseu que eren més culpables que tots els altres
habitants de Jerusalem? Us asseguro que no: i si no us
convertiu, tots acabareu de la mateixa manera.
I els digué aquesta paràbola:
- Un home tenia una figuera plantada a la seva vinya. Va anar
a buscar-hi fruit i no n'hi trobà. Llavors digué al qui li menava
la vinya:
- Mira, fa tres anys que vinc a buscar fruit en aquesta figuera i
no n'hi trobo. Talla-la. Per què ha d'ocupar la terra inútilment?
Ell li respongué: - Senyor, deixa-la encara aquest any. La cavaré
tot al voltant i hi tiraré fems, a veure si dóna fruit d'ara
endavant. Si no, fes-la tallar.

Quan passa una desgràcia o una catàstrofe, sovint la gent supersticiosa es fa preguntes sobre el
destí de les víctimes: “Què li han fet al bon Déu perquè els caigui damunt aquesta desgràcia?” Si bé
Jesús no accepta plenament aquesta manera de qüestionar-se, l’aprofita per recordar la urgència
de la conversió personal, de la conversió renovada, contínuament, a qui vulgui entrar amb Ell en el
Regne De Déu. La paràbola de la figuera estèril il·lustra aquesta necessitat de donar fruits de fe,
d’esperança i caritat pels qui escoltant la Paraula de Déu encara no l’ha posada en pràctica. Però no
ens demorem, el temps urgeix!
Senyor, heretat meva i calze meu, tu m'has triat la possessió; la part que m'ha tocat és deliciosa,
m'encisa la meva heretat. (Psalm 16 (15) 5-6).

Resposta a les pregàries: En la teva bondat, Senyor, escolta la nostra crida.





Per les dones, els homes i els nens que han perdut la seva dignitat. Pels refugiats, els
apàtrides, els exiliats i els qui són perseguits per la seva fe. Preguem.
Per l’Església, pel nostre Institut i pels seus responsables, pels qui responen
positivament a la crida de servir l’Evangeli. Preguem.
Pels catecúmens de les nostres diòcesis, per a tots els qui seran batejats en la festa de
Pasqua. Preguem.
Pels malalts, pels qui pateixen i que ja no tenen forces per viure. Pels qui els
acompanyen, els cuiden i els testimonien el seu afecte i tendresa. 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.

