
�. u n s afnb el s 61 tres de mala man er-a , que ens dj.sfre-

CONVI�Er:WIA
==:::======:...==;:

Ara que el mon no sap conviure, que ens barallem als

ssem del que sigui per tal de guanyar,de superar

amb bones 0 males .fum arts els altres, bo sera,m'he
v ,

dit, parlar de la convivencia.

�u� 6s 1a conviv�ncia ? Diuen e1s diccionaris que
.' .

convivencia es l'accio de viure plagats; dues 0 IDeS

personas.

Tothom ho hauria dit igu�l. Conviure, doncs �s viure,

p ero no sol, sino amb altres.
•

Imaginem els primers temps de la creacio de l'Home.

Molt avt at , la conv'i.ven o i.a ,'que en un principi havia

e�stat perfecta, es trencada; as t�ncada per la dis-

cordia entre ,calrll i Abel. Son germans i ��no obstant;

per la ma1vo1enpa d'un o.'el1s ja no poden conv�ure.

En e1s nostr.es dies, tots coneixem casos de gent que

h aurien de viure en santa armonia i no ho aconse-
. .....-

I

g u e i.xen , per que un d ells ,0 1 al tre, 0 to t s dos, 0
-

.'

0 R

tots mil desfan, amb le seva conducta,la convivencia.



Ara, po sem-d L un<:l_8:' altra persona al costat s eu ,

Tot s sabem , igualment, l' esfors: que hem de fer;- si

sabem fer-lo,encara !- per conviure en el si de

les nostres families; dels nostres grups,sindicats,

v einats, en el s L de la nostra patria. Ens coata

h aver de conviure. Sembla com si D�u; des que va

crear Ilhome; hagu6s tingut ben decidit �ue ;pel

pecat original, una de les coses que Ilhome hauria

d'enyorar mes, seria una bona convivencia.
--
-

l �s que, amics, la convivencia no selns dona, la

. conviv�ncia l'hem dlaprendre.

8i una persona �s deixada ,sola, en el mon ;apren-

i d ra a vdur-e , Una criatura; si no es molt peti t a ,'
, ." ,

j a s espav11ara sola;ja. Menjara;per instint,el
'-

'"

que li anira be al seu cos. S'enfortira, es fara

, ..

resistent ales malalties,i no s acovardara davant

les dificultats. De fet, aprendra a vi�.

,

teJ a no en tindra prou amb viure; si un ja9 l'hau
<:»

,

ra de compartix, si te menjar haura de pensar que

,

l'altre tambe ha de menjar, i , en fi, haura de
,



Tothom t� drets naturals, i �s de la m�s elemental

tenir present que no �s sol a disfrutar del tros de

...

mon en que viu, sino que de la mateixa manera que
,

ell pot aprofitar-se'n se·n pot aprofitar lAaltre.
'1

Aleshores descobreix, d'instint gairebe, per be
. .,

",;., 14)

que arrodonit per la reflexio JElls dpets naturals.

justicia que la gent tingui oasa, i tingui menjar,

i tingui aire per respirar. QUan els tractadistes

que determinaren la Gran Revolucio Francese digue-

ren que 1 'home tenia uns drets descobrien el Medi

t err�ni: tot aixQ j a estava di t feia 1.800 any s ,"i

�o havia dit una mena de profeta que anomenaven

e 1 Crist. Tambe ell havia parlat dels drets natu-

rals,i enlloc de provocar una revolucio de cine 0

d eu anys de dur ad a en va provocar una que encara du-

,

ra, i que durara fins a la consumaeio dels segles,
...

perque va venir a tornar a posar a l'home en e1 lloe

que li corresponia segons la justicia del Pare,i a

ensenyar-li a eol.laborar amb aquesta justicia.

'l'robem; don cs ,' que l'home te un s drets naturals,i



fo.ixo as mol e' greu , anri c s , pe r que ens indica que
,

I,
tota limitacio d aquests drets,ni que sigui vo;,).1'1

,

luntaria, es una trasgressio de la llei divina.
,

I

h em d estar vigilants si no volem que els nostres<;»

mals instints ens juguin una mala passada destruint

E �

e Is drets dels altres. ns cal aprendre; doncs, a

wonviurfJ..
En el mon no hi estern sols, hi hem de conviure,i

a cada pas hi tenim un vel; un germa; en d ef'Lnl t tva ,'

que defensara els seus drets si nosaltres els C011-

culquem. I nosaltres'tambe tenim la obligacio de

defensar els nostres ,no fos cas que aquells qui

son per voluntat del Pare germans nostres, tot i

s er a imatge i semblanca del Crist, ens els vulgue-

s sin prendre.

Solucio ?

3i entenem ben be el conc ept e de convtvencia ," arriba-

r ern a fer-ho tan be que practi carem la veri table r;er
mandat de grist. 8i ens proposem de bon principi viu-

re i practicar la doctrina de fraternitat del Crist,

j a no caldra que ens pr eo cupem de la conviv�n,cia, ja
conviurem com a c�istians.



Al cap:ltol XVII de la·primera part de la Imitacio

Tot aixo, es cLa r , son teories. I l'home no en v i.u ,

de teories "
viu a la practica, creix; es fa gr.an,�nece

�sk.H-i"-J,
ssi ta men j a r ,' .$£l!!e arnb 61 neces sar-t ,' li cal formal"

una fam:ilia,si Deu no el crida per altres camins,· en

) ttl' I '
�

fi, 1 home es manifes a en e mono el mon esta ple

dial tres· persones que tenen les mateixes necessi tats

que ell. Com age rmane ra els seus LmpuLso s j eLa seas

moviments i accions amb les accions i els impulsos

d.ells altres ?

de Crist es diu, textualment : ". Si vols tenir pau i

conc�rdia amb els altres, cal que aprenguis a doble-

gar-te a moltes co s e s
'[

s I al XVI : "L'home, fins que

D�u disposi altra cosa; ha de sofrir amb paci�ncia

tot allo que en si mateix 0 en els altres no pot es-

menar" ilCuida d'esser pacient en suportar els defectes

i flaqueses del prolsme, que tu tambe tens moltes co-

ses que els altres han de suportar-te. Si tu no et

pots canviar tam com "o'oldries, com vols emmotllar els

altres a gust teu ? Ens agrada que €lIs altres siguin

perfectes i nosal tres no esmenem els nostres defectes •



,

Volero que els altres siguin rigorosament corregits

• I

pero no volero que se ns corregeixi a nosaltres. ,Ens

sap greu que als altres sells concedeixi un perrols i

no volem que mm a nosaltres se'ns negui res del que

demanem. Volem que als altres sells refreni amb lleis

i no podem sofrir que a nosaltres selns imposi cap

privacio. Per on se veu que son poques les vegades

que tractero al profame com a nosaltres mateixos.

Ara; Deu, per tal que apr'enguern a aaudar-nes

reclprooament ho te tot ordenat de tal manera que no

hi hagi ningu sense defectes; ningu sense creu,ningu

que es basti; ningu prou savi ; sino que ens cal

mutuament sofrir-nos i mutuament consolar-nos i, igual-
,

r��(<<
ment ajudar-nos ,�instruir-nos i avisar-nos. i' r� .-

Ja esta, hom podria dir � roes teories. Pero, si be ho

mirem, aquestes frases, aquests versicles, estan pre-

II

II

II

...

sos d'un llibre de normes per a la vida practica, com

solen esser els grans llibres religiosos. No dubtem '

...

que el que diu as totalment aplicable a la practica.
r

Amb dificultat ?Naturalment. �uina no as la cose huma-
.

na que ,s1 es per-a �illorament de l'�nima,no costa.?
II
1"- .",'_



Si de les tres virtuts teologals la Fe i l'Espe-

'rota pass a que 1 'home fa endavant ;li costa 0 esfor9

o diners 0 totes dues coses ,' inclus en l'aspecte ma-

terial. �s a d i r ,' dones; que el millorament de nos-

altres mateixos no el podem aeonseguir per nosaltres

,

s oLs , sino que, la graeia de Deu a judan t ,' ealdra que

tinguem presents els nostres germans de creacio,dels

quals podem aprendre, els quals poden ensenyar-nos i

a cons oLar=no s jL a'l s quais hem de correspondre. I aixQ

t indrfl 110c si vivim una autemtica convivencia; que,"

en definitiva es ls constant practica de la earitat.

ran9a son primordialment referides a l'individu en

quant te relacio directa ,singular i personal amb

Deu, aixl mateix la caritat ,ultra la relaci6 home-

-Peu,te el complement del prpxim. Es amb el proxim

que tenim el deure ineludible de la caritat; que es

la virtud de l'amor; i d'una societat que visques

e, n cart t at en tots eLs seus tne-nbr-e s , podria dir-se
..._/

,

que te el problema de la eonvivencla resolt.

�u: que surts demat1 al teu trebal1 ple de uonhomia



,

'i veus , Ll.uny , e1 teu enemic.; pensa en ell com en

tu que no vius prou d'acord amb els teus familiars;
"

fes un esfor9 de pacienciB, ofereix les dificultats

,

a Deu i retrobaras la pau, iamb la pau interior re-

cobrar�s l'equilibri de la familia. Vosaltres; vern�

que teni� enveja dels altres veins, redufu l'enveja
"

a fum, que aixo �s mes facil del que penseu si refle-

xioneu en els vostres defectes i si penseu que no hi

ha ningu prou perfecte i que els �ants cauen set vol-

tes al d i a ,

Q,uan pensem en les bar'sar-Ltats de La guerra; (i ara

parLar em de la convi v�ncia en un �o mes general) ens

.
'

esgarrlfem de que hi hagi poguthaver; de que hi pu-

gui haver enc ar-a ,' tanta ae Lva t j ada ,' tanta niciesa i

. t
b..._,ogeria, i aixo per manca de oonvi.vencj a ,' per .orgull.
Ja ha sortit le paraule. Tots els pecats capitals sa-

·bem que poden reduir-se a un de sol: la superbia.

De sup�rbia fou el pecat della parella del Parad!s

i de superbia el pacat luciferi�, i de sup;rbia tots

6.1s pecadets que tots nosalt:ess cometem contra La



_._dent del Creadnx_ (A,

societat. Aquesta deificacio, aquest enlairament �m

f.J1.,t.:;.
t -. _,/

propagandistic del jo que La vida modern " especialment

...

en la versio economica del capitalisme,estaria molt

be si aquest jo fos solament 1a persona humana en rela-

cio amb el seu Creador: i reconegues que el seu millo-

rament depen de Deu.No es aix!: aquest jo que ens esta

& ntrant pels ulls i per les oides a cada moment es
._

.e L jo superb .• I sabeu a que .ob e eLx aquest demig de

personalitzar-se, de delficar-se ? A dues causes. )?ri-

,

mera,fugir de l'anonimat de La vitcta modema, en que

1 'home es massa, es un ramat. En s-::,9gon i IDeS profund \

lloc, a que l'home vol deslligar-se de les trabes de

�
s eu Greador. L'home es dreca contra Deu. Tenim, doncs;

I
,

que d una banda 1 horne tendemx a considerar els seus
8

germans de creacio com un ra�at; indiferenciat; no un

ramat en que l'un es diu Pere i l'altre Tom�s, sino

una massa de aarn i de suor i on� els problemes parti

culars de cadas cti no tenen relleu. Aixo a' una band.a ,

i de l'a1tra l'home orgullos es reclou en si mateix

i es con s i.d er-a una mena de Deu ,' es considera indepen-



I.

())
il.qui valla pena de fer un Lncf s , �s totalment
cert que l'home ha assolit un nivel1 de civilit
z aoi d material impensable cinquanta anys enda
rrera. L'home est a dominant els secrets flSics
del mon, les fonts de l'energia, i est� a punt
de con quept.r una part d § i' espat astral.
Enfront d aixo l'home.no ha apres a millorar mo

ralment.Stha anat apartant poc a pOO,o vertigi-
, C�sament segons les epoques,del reador i de la

idea �ristiana de Is vida.
I

.

Una de les causes d aqu�� fenomen ha estat co-

vant-se durant segles : la desi�ualtat social,
que en si as un fenomen natural i disposat desde
la mateixa areacio, perc que l'home l(ha enmet

zinat-per la seva hipocresia. El tema seria llarg
pera fixem-nos,·nomas,� que els de dalt volien ,

exigien dels de baix" una absoluta sinceritat i

senzillesa,reservant-se per ells el terreny de

la hipocresia. La societat oapitalista, 1a deri
vada del 1liberalisme economic dona, en princi
pi,identiques possibilitats -tecriques- a tothom,
perc aque�tes possibilitats erea nomes econ�mi
quea i pressup.osaven una lluita aferrfssada 'per
la oon s ecucf.d de la riquese. Amb aqueat es pre-.

m i s e s Ii calia; a i 'honie que volia millorar,
tencer els ulls a la idea de caritat; tancar els
ulls a La pr�ctic.;8 de. La resignacio i exxugar-se
1€1 sang del cor. No hi havia mes que l'ideal
del triDmf, la idea de guany.
�quest guany es de dues menes : material i de

prestigi,dtun prestigi,haturalment: derivat de

"la pot enci a material;el que en po dr-Lem dir ·pres-
tigi del cotxe de luxe.

.

j\.qu�sta era: es, una societat 'de tipus mercanti

lista, i' exemple n1(�s oLar de la qual el tenim
en els es ta t s Un-its d,' avui , La idea de guany

predomina, la lluita per col.locar els productes
que 1 tun fabriea mes endavant que els pro duct es

de l'altre d6na 110c 8 la batalla publioit�ria
que per a que sigui m�s su�gestiva cal que'sigui

, ,

I



de cazact er'f s tLques immorals ,-etc. L�s e1 que en

diem "emboliea que fa fortrj. La cosa ja no ta atu

rador. La sooiGtat de tipus capitalista posa el
,

..

guany com a meta de tot; la qual cosa esta en con-

tradiccio flagrant amb la doctrina de Crist,' amb
les Benaventuranoes,amb les profecies,i amb els

e nsenyaments de la �assi6 : est,� en els entipodes
d; la si@�ificaci6 del Crist. �s diab;lica.
Vol dir aix_o que no hi hagin elements de bon apro

fitar en La doctrina del L'lLber-a'Lt sme 'econ�mic?
£s' olar que n'hi han, pe ro e1 qUG f'a l.La no as la
teoria sino la posici6 en que cadascu es posa en

,

e,,-l moment d'analitzar-la.
Aque st a oiviIi tzac,i6 'no podia fer at.t r-e que enlai

rar"el jo, e1 jo egoista, el jo qg.e passa per da

munt .del,s 81 tres, ,el jo que ce.rce diferenciar-se

per La po ss essa d de IDeS poder enlloc que per la

prtctica de La virtud...
'

'

Entront d'aixo tenim des,corrents : e1 corrent

pol1:tico-econ;mic dels regims dirigistes i el
, ,

o o rr-errt comunista i socialista univeraal., Del

primer, norn�� pod.em '�ir que d6na 110c a la corru,-,
ci6 perqu� d una 0 d una altra manera n�a, 1a
l�libertat i all! '?n no hi ha lli?ertat�els que

m.._;;,anen poden fer er"::que vu'Lgu i.n , Del segon co

rrent; del comun1sta,podem dir que as un 'produc-
te ,un fill del capital1sme. Escoltem e L Pare

BasanDvas en el seu opus-cle tiEl nostre e-stat so

cial (I ,'Barcelona 1910 ; n
•• a mesura que La civiLi, t

zacio moderna es ,va allunyant del Cristianisme,
que .dicta a cadaacti e--;Ls seus deures , reneix la

idei3. pagana de nurar- �els homes com coses orde-

�
nades a proporcionar pLaer als predilectas de_.la

fort�na. i� baix b ro Ll.a 1 ',odi,'perque .a' d�lt no hi

ha amor, abaix esclata l'anarquia perque a?dalt

s:thi oova una altra anarquia IDeS -hipC)cr{ta;la
d t ordimar la societat al seu profit material ••

II



I �s que en el fons del fons, repeteixo ,hi
ha el pecat luciferl. L'home no es vol recor

dar de D�u; i tant en el capitalisme oom·en el

comunisme,considera els altres com coses, com

pertanyents a la massa, infiiferencia�a. Jesu
crist �s La en carnacdd , pe r o ,' del Peu personal,'
i considera a tots com el que som; persones.Ha
v ingu \: a don a r la Ll.um al mon ;pert> no 81 mon
e n general, sino a oada un de no saLt r-e s ,' Josep,
Antoni,Pere, Marti •••Si aixl no fos la nostra

esperanpa seria pols,i no tindria sentit res,
i menys que res l'Eucaristia, ni cap Sagrament.



I

La societat, en els ultims segles, havia anet __

�"�h dece�nt en a�uesta falta. Si tots els seus

membre6 es desentenien dels seus germans, si no for-

-,

maven una autentica societat i a'mes a mes 't o t.hom
,

s'anava rosegant amb e1 cue de l'individualisme su-

"-

p erb ," que podi e111' esperar sino guerres ,> revolucions,

sOCials�ue en e1 seu origen estaven perfectament

jUstificade�:i devastacions ? Aix� en l'orgre roun

dial, que en e1 si de les famIlies hi havia roes: hi

havia la dissolucio del lla9 profund; afedttu i ve-
I

ritable que les ha d unir : fallava el model de Nat-

-z ar-et ,

Som nosatres els qui hem perdut e1 sentit de la

o onvt.venct.a ,i sembla com si fos una malediccio que

hagues caigut damumt nostre. Deu ho ha perm�es. Pero

tarobe es cert que Deu sempre deixa una porta oberta,

i molt nicis seriem de no aprofitar-la .si se'ns pre-

senta la ocasio de rectificar. lnclus posant en joc

1 'egofsme i l'instint de conservacio podem recuperar

.'.. ' .'.
el sentit de la oonvlvenc18, perque una conVlvenC1B

ben practicada I oncara que sigui fingida, encara que



hra be : sabem que s� volem conviure en fam!lia

es caracteritzi pel �imple respecte al,proxim, as la

millor garantia contra les situacions tibants i con-
_.-

tra les guerres. ( JJ rL /
Veiem, don cs , 1I!t1na a mida que hem ana t enumerant

factors; que la convivencia as l'art de viure plegats,

que as molt diferent de l'art de viure sol. Podem dir

que el� soy as una mena de romanticisme,· en que

i
'
individu es fa centre del mon ,' mentre que e�

�es com un classicisme, e� que llindividu te

ben present que no as el m6n que existeix per al seu

profit; sino que ell forma part del mmn.

La necessitat de la conviveneia ens obliga a des-

prendre'ns del nostre individualisme. Com que Ilhome

tendeix a l'egoismeyuna bona convivencia amollira

aquesta tend�n�ia i el fara millJr.

II hem dfaprendre l'art de la conviv�ncia.El mateix si

It
II v_plem viure en comunitat. No creguem, pero, que pel

fet de viure plegats 'ja est� tot resolt,no. Conviure,

saber fer companyia de veri tat es diflcil. Ja ho deia



en 10 qual acostum estar quan desig esser

un celebre escriptor catala del segle imMm XV; el

gran Bernat Metge :

"Estant a mi l'altre jorn ab gran rep�s e

I'

tranquilant de la pensa en 10 meu diversori

ben acompanyat - no pas dels homens que vui

vauen , car po cs de ells saben acompan.yar •••
"

sr; as cert. Pocs,$ saben acompanyar. No en aab em j no 1

f

pensem prou en els altres. No estem Lmbuf t s de i
'

es-

,
.

pertt dals antics cristians, que s estaven tots a

casa seva pera s'ajudaven en tota ocasio. Avui dia

...

mes que ajudar el praxim el que va 1 em- es tafanejar

el proxim. I aquest es vici tan antic com l'home i

us citare un fragment del llibre "Menasprecio de

CAl b d Al "d FAGorte y a anza .e., dea, e +'a ntonio de ue-

vara, franoisc,a del seagle An : "Lo mas en que

ocupan los hombres el tiempo es en p�eguntar y pes-

quisar que hazen sus vezinos ,en que entienden,de

que vivea , con qUien tratan " a do van , a do entran

y aun en que piensan •••
II

De vegades: aixo; aquesta assiduitat env�rs



,

,.

�1_pr6xim podria asser interpretada com una mos-

t ra de-.!>ConvivEmcia ," quan en r'ea'lL tat no as mes que

un: mostra de tafaneri;� �s molt m�s fre-

>

f
,

quent als pobles que ales eiutats, perque ales
,

-eiutats= no coneix a ningu i tothom te prou

feina,i la gent viu en pisos; mentre que als pobles

la gent viu a1 earrer,i, encara que no es vulguin

nral,tenen mes lleure d'observar-se i de veure e l.s

def'e ct ea dels altres;�ro d' Lgno rar-cs e e l s seus}.
Tot at.xo es anticristia,'i en e1 mes benigne dels

easos es tebi,es fluixi i �o pot fer altre que des-

unir. Bn canvi, , fixeUl-nos qu e ens diu Oan-t .l?au a

l'Ep:lstola III als Go1onenses, 12-17 "Reves ttu-vos

dfentranyes de misericormia; de benignitat;d'humi-
,

li tat I de do t ceaa ,' de paci�ncia ; supo r't an t-svo a els

uns als altres i perdonant-vos si mmm un te per

t
-

I altre algun retret ••• sobre totes les eoses; tin-

gue� ,'perc ,- cari tat;' que as e1 vinele de La pezf e c-.

. " "
e�o ••• I en una altra ep:lstola als Romans,13,8-10

diu taxativament : ••• el qui ama e1 seu profsme ha

eomplert la llei. Amar�s a1 teu proisme oom a



Jra he dit 81 eomen9ament que si guardessim 1a

tu mateix. L'amor no fa mal al proxim. La ea-

ritat,� as, dones; 1a plenitud de La 11ei".

� 116i,' as a dir si visquessim con ha de viure una

comunitat cristiana,ja no ealdria parlar de von

viv�ncia com e
'
un art. 4ra " com que no hi vivim,

h�em de fer per manera d'aprendre aquella art.Pe�

r 0 no i
'

aprendr etp ,- tinguem-ho ben present,"a la ma

nera de les coses del mon , de Le s. disciplines ct enz

tifiques, sin6 que llhem d'aprendre des de dins,

per un acte de consciencia i d'amor. H�m pot aconse

s eguir una convi v�mcia_ fict!cia ,(0 sin6 fixeu-vos

en la diPlom�cia del dia),'pero aquesta no as la ve

ritable. Jo diria, si selm permetes, que un sfmbol

de la veritable convivencia el trobem en una missa.

La presencia,primer,de tot e� poble agermanat,la

mateixa identitat de fins perseguida, la samtifi

caci6 de oada un i La commemoraci6 del Qacrifici

del Ca1vari;i la sensacio de gran familia que d6na

I'
e1 poble zeunlt en el que els antics en de i en.

assemblea;jo trobo,almenys, que as una pre-



figuraci6 de la veritable !!l!ermandat, de la ve-

...

ritable convivencia. Per aixb la Liturgia as sa-

via, i per aix� una bona liturgia uneix, no sola-

m ent dins de i
' esglesia, sino a fora.

Moltes altres coses podrien dir-se sobre la

convivencia. Pero amb Iss apuntades avui n'hi ha

p rou , potser, per a re r-nes una primera aomposioi6
,

de 1100 : la convivencia;que as el principi de to-

, ...

ta ciencia social",' esta basada en la csritat : com

que La cari tat ens obliga ,-primerament, a revisar-nos

...

no osal tres mat eixos, lha ne�essi tat de la conv i,ven�
............

cia ens fa rebut jar molts egolsmes i molt�dtorgull.

Es;' doncs,' amb les mans netes i ben est eae s , que
..

hem d8anar a trobar els nostres germans, perque no-

...

mes aquell qui esta disposat a donar ser� premiat.
, ,



Ara be : compte. Vinc parlant fa una estona de comuni-

..

tat i de convivencia. Em trairia a mi mateix si no

..

expliques al mateix temps que en�enc per viure comuni-

'\

t ar Lament ,

. ,
'

"Dic a1XO perque no participo en absolut de la tenden-

cia ultraespiritualista moderna segons la qual l'home

en abstraete mereix tots la nostra atencio. Jo cree

que es l'home en concret; qui la mereix. I quan dic

,
home concret om refereixo a 1 home sobre una terra i

determinada i en un temps determinate

Correm el rise que la mes bona intencio esdevingui
.. '.. ..

p
..

p edra d f escando 1. Aixo, sempr e , �'!Imm . er aixo demano.

� ��.� ...,< /It:/t.e.,,.··�'_,.,?,. ..:!" / ' -

que tothom ;vegi La mes bona voluntat/Em el que segueix.

Per a mi 1a comunitat envers la qual tenim un deure

e Lement aL d
1
exercir La convi vencia es La comuni tat que'

ens as mes propera; 1a que hem heretat dels nostres

avantpasssts com a soeietat natural, creada per Deu
..

que ha permes que fossim blanes 0 negres,que visquessim

en coves m en masies i que parlessim d'una determinada
..

manera, en catala

finlandes 0 en ruse



en el cas de 18 comunitat natural de que parlava, J

1

_t;s sobre aquesta comunitat que ens cal projectar

el nostre esforc purificador de la convivencia,

que ens cal exercir la caritat i que ens cal con-

- t ribuir a donor exemple constant. Hi pert anyem ho

volguem 0 no •
I no som solament nosaltres els que

formem una cQmunitat natural, no som nomes als que

hi hem na�cut i en pervenim de famrlia, 6in6 alB

,

afegits al llarg de la historia i de les vicissi-

tits socials, els que en diem immigrants;interiors,

la gent que ha vingut a guanyar-se�i amb els

quals ens hem de partir el pa i 113 sal. j�quests,

s6n tan catalans; s6n tan cristians com nosaltres .

mateixos,i cal de totes passadas, que es sentin

a casa seva en aquesta nova terra que han escmllit

i que generosament els ha obert als bra90s. La in-

c· orporaci6 espiritual d'aquesta gent es tascs ab-
............-'

.

solutament indefugible.

3i nosaltres mmmmmmmm provem nom�s d'oferir un es-

piritualisme de tipas universalista en e1 qual el

que interessa �s salvar animes, emprant una expre-



�
.

ssio '8t: f 3;� pr o cur em infondre una reli-

gio de principis generals; haurem fet una tasca

de pur apostolat, que per a mottes tnimes, que ne-

cessiten una terra per contemplar i un temps per a

,

viure-hi semblara impersomal i a la llarga esteri-

litzadori no bern de suposar que tothom as m!stic

ni que tothom pot perdre la personalitat terrena

per a dissoldre's en una alt!ssima contemplacio i

di�leg amb el Oreador. Tant de bo fos aix!. No, no

ho �s. Als homes els hem de dir quina terra trepit-

gen i de quina color �s aquella terra. Es missio

cristiana fer compartir els altres les caraeter!s-

tiques naturals, de vida propia de La terra que ens

,

ha vist neixer i que ha sustentat les generacions

anteriors. Hem d'ensenyar la doctrina, si som cate

quistes d'acord amb les veritables ensenyances de

l'Esglesia, en la llengua natural del poble, per

tal que 18 comunitat tingui una fe viva" i no oficial.

Hem de contribuir que la gent conegui quina as la

nostra comunitat d'oracio i de treball per tal que

amb aquesta conschzncia lDlillmm pugu em realment pre-



...

senter-nos als ulls del m6n com una col.lectivitat

amb personalitat viva i operant.

Del contrari; si som ofegats dintre unos estructures

socials que no ens pertanyen; 0 Gscoltem les veus

que clamen per una simple i nua acci6 apost�liaa �

s ens e mat Ls so s caur em en dos extrems desagradables

i, el que �s pitjor, a le llar�a, asterilitzadors
. ,

d 1,·, ·t·e aco�o comun� nr�a.
,

No la podem exeroir le conviv�ncia plena en una 00-

,

munitat si aquesta oomunitat no sap que �s; es mou

,

per slogans,i este dividida quant ales seves metes
,

d arreres.



;

1

Amb tot, hauriem de procurar de viu1'e el misteri o1'is-

tia de la convivencia des del punt de vista de poble,

de comum t at ,' depassant ID pi.e t a t primigenia, duent 81

" carrel' la versi6 d'agermanament,d'aplegament que hem

viscut a l'assemblea. Sabent qui som i acceptant el

�ue som, tenint una personalitat col.1ective. El nos-

tre i'utur no sahom que ens reserva. l?Bro en bona part
I'

,

depen de nosaltres. I, repeteixo , no sabrem conviure,

amb els nostres germans mes immediats si primerament

no entenem e1 sentit de la oonviv�ncia dintre del nos-

tre poble. Les valors que ens individualitznn, que ens

"

II
II

personalitzen oom a societat natural; no les hem crea-

des nosaltres artificialment, ens han estat donades per

una historia, per una tradici6 social inserida dintre
II

II l'ample complex del cristianisme occidental., Es deuue

nostre d'aprendre a conviure d�antuvi dintre les nostre:
o

families; als nostres cercles,les no�tres agrupacions

naturals i tradicionals,abans de conviure mm dintre de

les estructures polltiques que el vaive de la historia

ens impose. Sense aquella primera convivencia restarem
,

mancats de personalitat,no podrem en res,influir.
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