
 

 

 

 
 

 

La representació s’ha acabat. A poc a poc la sala es va buidant. No sembla que els espectadors 

surtin gaire entusiasmats. El tema de l’obra era feixuc, massa dens, no s’acabava d’entendre; 

potser amb el pas del temps apreciaran els continguts rebuts. Es fa el silenci. 
 

Qualsevol que s’ho mirés de fora estant s’enduria la impressió que l’activitat s’ha aturat, però 

no és així. Darrere el teló hi ha més moviments que mai. Els actors i el director han de començar 

a avaluar com ha anat tot plegat: a aquella entrada li calia més força, la rèplica del segon acte 

era confusa, les pauses massa llargues, les llums blaves de l’escenari quedaven un xic 

esmorteïdes i en canvi les grogues tenien massa intensitat i es perdia intimitat... un munt de 

situacions que calen millorar perquè el missatge arribi més nítid i entenedor. Demà ho farem 

millor! 
 

A les nostres escoles també abaixem el teló i com en el teatre la vida pren força darrera la 

cortina. Una diferència substancial, però, és que nosaltres no tenim, o no hauríem de tenir 

espectadors, perquè els protagonistes ho som tots, alumnes i professors.  
 

Hem avaluat els nostres alumnes. Ara toca avaluar-nos a nosaltres mateixos i ens adonarem 

que potser en un moment ens ha faltat intensitat, que el missatge no l’hem sabut fer arribar 

prou bé, que a la llum, a l’ambient de la classe, li ha faltat el blau de la proximitat i que en les 

rèpliques a la indiferència envers la fe i l’església dels nostres nois i noies, no hem estat clars, 

no hem reflectit la força de l’Evangeli de Jesús. I el curs vinent ho hem de fer millor. 
 

I un cop feta aquesta valoració més aviat crítica ens caldrà recordar tot allò que hem fet bé i 

molt bé, ho sigui la majoria de tot. Perquè per a millorar no s’hi val només fixar-nos en el que 

no ha anat bé, sinó sobretot en allò que ha anat molt bé. El curs vinent no hem de començar de 

zero, sinó a partir de les conquestes positives, de la intensitat dels blaus, de les rèpliques 

adequades, de tot el sacrifici i amor que hem posat en la feina.  
 

La Salle revisava constantment la pedagogia pròpia i la dels mestres. No era una observació 

inquisidora, sinó un impuls a la millora constant. Ell sabia que mai en sabrem prou del nostre 

ofici, però si l’estimem i estimem els nostres alumnes, cada any, cada curs serà un pas endavant.  

Un cop feta aquesta avaluació, ara sí, serà el torn de descansar de deixar per un temps l’escena 

buida. Haurem de refer forces, de curar les ferides que hàgim pogut rebre, de sentir en els 

nostres cors l’agraïment de molts, benzina per tornar amb més forces que mai. 
 

Gràcies a totes i a tots per la vostra dedicació i esforç. Per totes les hores esmerçades, per la 

vostra proximitat. Cada una i cada un de vosaltres heu fet de les escoles de La Salle un referent 

en el món de l’ensenyament.  

Bon estiu a tothom! 

Pregària per les vocacions lasal·lianes. 
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Quan el G. Cesc en feu la proposta de cloure “El 25” d’aquest curs, vaig quedar una mica en blanc i no em va 

venir res al cap en aquell moment. Passat el temps i quan vaig estar fent la Visita a la Comunitat de Manlleu, 

ja li vaig dir que comptés amb mi i que escriuria alguna cosa. 

I allò que vull comentar-vos va lligat a la pregunta que em vaig fer i que potser també podria respondre cada u 

de vosaltres. Què ha estat per a mi “El 25?” I, de seguida, van venir al meu cap algunes paraules molt concretes 

com: RECORDANÇA, FAR, SORPRESA, PERSISTÈNCIA, ... 
 

RECORDANÇA: Vull començar recordant l’iniciador i els continuadors d’aquesta petita aventura mensual. Si 

no vaig mal informat, l’iniciador va ser el mateix G. Cesc i el seu continuador el G. Josep Padró (ACS) i després, 

el G. Josep Canal i ara el G. Javi...i ben segur que algú continuarà. Per a tots ells el meu agraïment i el meu 

reconeixement per la seva constància i el seu esforç mensual. Moltes gràcies a tots! 

I, què ens recorda “El 25”. Ens recorda que hem de pregar per les vocacions que és el que fa aquest escrit que 

ha anat canviant de format i que s’ha anat adaptant als temps, estils i moments. No podem perdre la memòria 

de les coses importants. I segueix sent molt important que seguim pregant i demanant al Senyor vocacions de 

Germà i vocacions d’Educadors cristians. El nostre món en té molta mancança i necessitat. “Demaneu i se us 

donarà...” va dir Jesús. No ho oblidem mai! 
 

FAR: Sí, un far, perquè la vocació és com una llum, com un estel, que ens guia i acompanya en el 

moments difícils de la nostra vida. I tots en tenim necessitat. I aquest far, llum, estel...pot ser un text, una 

història, un dibuix, una imatge, una pregària,...que il·luminarà la nostra ment i tocarà el nostre cor perquè 

pensem i reflexionem i preguem i demanem i donem gràcies a Déu per tantes i tantes coses...i, sobretot, 

mirem de ser millors i fer les coses més bé. Aquest és el camí de la llum i la felicitat! 
 

SORPRESA: La de cada dia i de cada “25”. La de voler conèixer, descobrir, saber coses noves, no tant 

de les coses que passen al nostre entorn, que també, sinó de tot allò que passa per dins nostre, a dins 

del nostre cor, on no hi pot haver ni trampa ni engany i on només val la sinceritat, la humilitat, la 

senzillesa, la bonesa i l’amor. I és aquí dintre on es couen i es viuen les coses importants, les coses que 

tenen un vertader valor, les coses essencials per anar creixent com a persones i com a persones que 

tenen uns principis i uns valors. Segur que ens han ajudat a créixer per dintre. Quina sort que tenim! 
 

PERSISTÈNCIA: Està ben clar que, qui vol una cosa, ha de viure i lluitar per aconseguir-la. Que ha d’insistir i 

persistir, si n’està ben convençut, per trobar-la, per conquerir-la, per a posseir-la, per tenir-la. Recordem com 

un entrenador com en Josep Guardiola, antic alumne de La Salle Manresa, va insistir i va repetir aquest mot 

moltes vegades. També nosaltres hem de ser persistents en allò que volem i en allò que demanem. I volem i 

demanem que cada u de nosaltres siguem dignes mereixedors del do de la vocació que Déu ens ha donat a 

cada u. I que aquest do de la vocació també ho sigui en el sentit de poder fer un bon servei als altres a través 

de l’educació i, si és possible, a través d’un lliurament total a Déu i als nois i joves, especialment els més 

necessitats, a través del ministeri de l’educació cristiana. I ho dic i hi insisteixo amb persistència demanant 

vocacions de Germà de La Salle, que és quelcom que a mi i a molts altres Germans d’aquí i d’arreu del món, 

ens ha fet plenament feliços i per això hi estem dedicant tota la nostra vida. Gràcies, Déu meu, per la vocació 

de Germà de La Salle que he rebut! I, moltes gràcies a tots els Germans que heu fet possibles tots “Els 25”, 

des dels seus inicis fina ara.  
 

Be, i fins aquí la meva reflexió. Només quatre paraules i ben segur que tu, lector o lectora, en trobaràs moltes 

més. Busca-les i comparteix-les amb els altres. Moltes gràcies per fer-ho! 

 

Germà Josep Guiteras, Visitador Auxiliar 

 



 
 

 

Et lloem, Senyor, per tantes meravelles  
que avui parlen de tu. 
Et lloem, Senyor, per tantes alegries que  
ens has fet, tu, sentir. 
Et lloem, Senyor, per cada matinada que 
ens ha portat la pau. 
Et lloem, Senyor, en tu vivim la llibertat. 
 
Ens has donat, Senyor, el do d'aquesta crida 
que ens convida a seguir. 
Ens has donat, Senyor, la gràcia que inunda  
i empeny a estimar. 
Ens has donat, Senyor, germans que fan 
possible viure en fraternitat. 
Ens has donat, Senyor, la vida irrepetible, l'amor. 
 
Demanes, Senyor, que treballem per fer  
d'aquest planeta, una llar. 
Demanes, Senyor, que les respostes 
nostres siguin: sí, amb tot el cor. 
Demanes, Senyor, que la nostra mirada  
sigui ferma envers tu. 
Aquí ens tens, Senyor, disposa de nosaltres, avui. 

 
T'oferim, Senyor, les forces que ens  
regales, l'esperança i la fe. 
T'oferim, Senyor, els triomfs i els fracassos, 
també el goig i el dolor. 
T'oferim, Senyor, la lluita, la confiança, 
la bondat i el perdó. 
Aquí ens tens, Senyor, disposa de nosaltres, avui. 
 
 
 

 

“No sigueu mai homes i dones tristos:   
un cristià no ho pot ser mai!” 
(Papa Francesc, diumenge de Rams, 24 març 2013) 
 

“Celebreu Déu, la nostra força, 
aclameu el Déu de Jacob. 
Entoneu càntics tocant els tambors, 
les arpes sonores i les cítares. 
Toqueu els corns per la lluna nova 
i per la lluna plena, anunciant la gran festa.” 
Salm 80 

 

 
 

“El temps ens urgeix,  
ara és l’hora de comprendre  
que no pot haver-hi cap festa 
que no sigui una festa per a tots.” 
Pare Joseph Wresinski (1917-1988) 
 

És a una festa infinita a la qual ens conviden 
les coses més humils – tant les fruites com 
les pedres, les herbes com els astres – i ens 
cal, per fruir-ne, aprendre aquest toc 
immediat de l’esperit del qual els pintors en 
tenen el privilegi.  
Christian Bobin, escriptor i poeta 
 
 
 
 
 
 

LA PREGÀRIA DEL 25 



 
 

Als qui desitgen seguir-lo responent a la seva crida, Jesús no els enganya: els seus missioners no 
tindran, ells tampoc, on poder reposar el cap: l’anunci del Regne de Déu serà sempre prioritari i 
ningú podrà mirar enrere, vers les amistats o les seguretats d’abans. Jesús demana un tal 
despreniment perquè vol que els seus amics visquin la vida d’ell. Ell, Déu immortal coneix l’absoluta 
pobresa dels qui no tenen les seguretats humanes. Els braços del Pare seran els únics llocs de repòs 
i de pau. 
 

Pare, dóna’ns la força del teu Esperit, perquè puguem seguir plenament Jesús, el teu Fill estimat 
i germà nostre, en el camí que, des de la Creu a la Resurrecció, ens condueix vers el teu Regne. 

 

 

 

Resposta a les pregàries: Pare nostre, us donem gràcies. 
 

 Us donem gràcies pels religiosos i sacerdots que respondran a la vostra crida. 
També pels joves que en la joia del teu amor viuen la plenitud de la seva vocació.  

 Us donem gràcies pels catequistes i pels animadors de pastoral: que tinguin el goig 
de veure créixer en el seguiment de Jesús els infants que els han estat confiats.  

 Us donem gràcies per les educadores i els educadors que des de les nostres aules 
han guiat amb saviesa i amor els seus alumnes en la saviesa i la caritat.  

 Us donem gràcies per les nostres comunitats educatives: que cada un dels seus 
membres se senti responsable de la vida dels nostres centres i partícips de 
l’Església de Jesús.  

 

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... 


