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UNA LLIÇÓ DE SOLIDARITAT 

La parròquia on va passar el fet no té importància. L’important és el fet. Era 

un diumenge, abans de la missa. Per sort, un vailet es va oferir a fer 

d’escolà. Com que faltava estona per a començar la missa, li vaig demanar 

que m’ajudés a traslladar uns paquets de queviures que Càritas havia de 

repartir.  Quan vam fer el segon viatge el vailet -l’escolà- em va preguntar: 

«I això per a qui és?». Jo li vaig respondre: «Per a la gent que no té 

menjar. Hi ha persones -vaig afegir- que no tenen res per a menjar, que no 

poden menjar com fem tu i jo». I ho vam deixar així.  

Després el vailet es va quedar a fer d’escolà a l’hora de la missa. Acabada la 

missa, li vam donar dos euros, segons el costum que hi ha a la parròquia de 

donar dos euros a qui fa d’escolà. Així que va tenir els dos euros, l’escolà se 

m’acosta i em diu: «Mossèn, aquests dos euros són per aquella gent que 

m’has dit que no tenen menjar».  

El gest d’aquest vailet és admirable. D’alguna manera, amb aquest gest, 

l’escolà posava en pràctica les paraules del profeta Isaïes: «Comparteix el 

teu pa amb els qui passen fam». Podem imaginar  que aquest vailet devia 

quedar una mica -o força!-  impactat de saber que hi ha gent que no té 

menjar. I el seu cor de nen li va dir que ell havia de col·laborar a pal·liar 

aquest problema. Els dos euros no són res, amb dos euros no es resol el 

problema del menjar, però el significat d’aquest gest és molt gran, sobretot 

per la seva espontaneïtat. L’escolà,  sense pensar-s’ho gens ni mica, va 

donar els dos euros per a la gent pobra. Va ser, doncs, un vailet generós, 

solidari, amb un cor ple de bondat.  

D’un fet tan simple, la gent adulta podem aprendre molt.  Se m’acudeix que 

podem aprendre, almenys tres coses: primer de tot,  hauríem d’afinar la 

capacitat de deixar-nos impactar per les notícies o pels fets que ens 

recorden que hi ha gent que ho passa malament. Ser sensible al sofriment 

dels altres, és fonamental en la vida cristiana. L’escolà va ser sensible a un 

fet que potser desconeixia: que hi ha gent que no té res per a menjar.   

En segon lloc, quan hi ha una necessitat, no podem pensar-nos-hi gaire a 

donar-hi resposta. De vegades fem teories, «filosofem», en comptes de 

posar mans a l’obra: vés a saber on aniran aquests diners, vés a saber qui 

se n’aprofita, vés  a saber si ho necessiten... L’escolà, no en va fer cap de 

teoria, sinó que va anar directe al gra: va donar el que de dret li pertocava, 

els dos euros. Va tenir un cor compassiu.  



I en tercer lloc, el gest d’aquest escolà ens recorda que el que ens pertoca 

de dret no és tan segur que sigui un dret quan la desigualtat social i 

econòmica entre les persones és estrident i escandalosa. «Els béns de la 

creació són destinats a tot al llinatge humà», llegim en el  Catecisme de 

l’Església Catòlica.  O encara s’expressa amb més contundència sant Joan 

Crisòstom (347-407), que diu: «No compartir amb els pobres els propis 

béns és robar-los i prendre’ls la vida». Aquesta frase d’aquest savi de 

l’antiguitat és també en el catecisme i recentment l’ha tornada a recordar el 

papa Francesc.  

 El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 21: Joan Busquets i Busquets, 

difunt; dissabte, dia 23: Raimunda Autonell, difunta; diumenge, dia 24: 

pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS  

ANY LITÚRGIC: Us haureu fixat que intentem que tots plegats entenguem 

com funciona l’Any litúrgic i, en concret, que preguem consciència dels 

diversos períodes en què es divideix l’any. El proppassat dia 10 de gener, al 

vespre, vam acabar el temps de Nadal i, a partir del dia 11 de gener, vam 

començar el primer període de l’anomenat «Temps de durant l’any o  

temps ordinari», que s’allargarà fins el dimecres de Cendra, el dia 10 de 

febrer. Després, passat el temps de Quaresma i de Pasqua, encetarem el 

segon període del temps de durant l’any que s’allargarà fins al final de l’Any 

litúrgic, el dia de la solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el 

món.      

Durant aquests diumenges no celebrem res d’especial, simplement anem 

escoltant la paraula del Senyor, paraula que ha d’anar modelant la nostra 

vida. La pancarta que hem posat a l’entrada de l’església ens ho recorda: 

«Convocats per Jesucrist a participar de la taula de la Paraula i de la taula 

de l’Eucaristia». 

El color litúrgic és el verd, és el color del creixement i de l’esperança.  

SETMANA DE PREGÀRIA PER A LA UNITAT DELS CRISTIANS (del 18 

al 25 de gener): durant aquesta setmana se’ns demana de pregar per la 

unitat de les diferents confessions cristianes. Caldria afavorir la comunió i la 

bona entesa entre tots, i la pregària hi pot ajudar.  

CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS: potser haurem d’allargar la 

campanya perquè les aportacions, tot i que són notables, no arriben al que 

es va recollir els anys passats. Ja anunciarem, ben aviat, si la campanya 

continua oberta.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


