
 

                       COM ANEM D’ÀNIMS? 

 

 

“Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo”.   1 Tesalonicenses 5:11 
 
L’estiu és amb nosaltres des de fa unes setmanes. L’estiu, desitjada estació de l’any per moltes persones que poden 
dedicar dies, setmanes o mesos a fer “vacances”. Temporada de l’any, que la gran majoria de gent espera amb il·lusió 
per poder desconnectar de les rutines hivernals i també laborals. 
 
No cal pensar gaire per deduir que no tothom està en el mateix paràmetre festiu, tot i compartir, com la resta de 
mortals de l’hemisferi nord del nostre estimat planeta, aquesta estació de l’any. Almenys a Menorca, a les Illes 
Balears, a zones de la costa espanyola i mediterrània.  Coexisteix i conviu així, molta gent de vacances amb molta 
altra gent que ha de permetre als primers fer-les. Aquesta gent que treballa en el sector serveis turístics i relacionats 
amb aquest, dediquen esforç, energia i hores del seu temps per servir, permetre gaudir, desconnectar d’obligacions, 
als altres. 
 
Però si ampliem la mirada hi veurem més situacions que convé portar al davant i veure-les amb ulls atents. La 
mediterrània s’ha convertit és un lloc de pas obligat, arriscat i dolorós per moltes persones que intenten arribar a 
les costes europees cercant oportunitats de vida millors que les que han deixat enrere. 
 
Són persones que durant l’estiu, aprofitant el bon temps, arrisquen la vida per provar de millorar-la. 
 
Aturem un moment, per considerar la darrera part de la frase anterior: “arriscar la vida per provar de millorar-la”. 
Aquesta afirmació és tremenda. Almenys quan realment, et fitxes en el què vol dir realment. Es tracta de jugar-se-
la a vida o mort. És a dir, la persona que decideix creuar el mediterrani o fugir de la guerra per corredors perillosos, 
o qui paga a màfies per aconseguir que el portin a un altre lloc...saben que hi ha moltes possibilitats de no aconseguir 
l’objectiu i la vida pot acabar de formes molt desagradables. 
 
Així i tot, ho fan. I no poques. Moltes persones ho fan. I moltes d’elles hi perden la vida. D’altres aconsegueixen 
arribar, però en quines condicions arriben aquestes persones? Fa unes setmanes, una persona molt especial dins 
l’escola, el germà Àngel, ens parlava sobre el fet de ser persona en risc d’exclusió social. Antropològicament, ser 
persona vol dir que ets d’un territori, parles una llengua, pertanys a una família, i fins i tot has de tenir un rei i un 
Deu. Perquè s’ha de ser d’algun lloc i quan un o una, surt d’aquest lloc, perd seguretats. Qui parla un mateix idioma, 
pot expressar i compartir la vida i la cultura o costums comuns. La nostra família, ens aporta arrels, aporta entorn 
social i base econòmica. Tenir rei i Deu, ens acaba de definir i aportar singularitats compartides. 
 
Em va agradar molt aquest enfocament del Germà quan deia que si realment volem ajudar a que totes les persones 
tinguin les oportunitats que a nivell teòric, afectiu o moral, acceptem que són fonamentals, s’ha de partir del fet 
d’entendre realment el que vol dir ser persona. Això pot marcar un marc a partir del qual acollir al que arriba d’un 
altre lloc o en altres paraules, afavorir la seva inclusió social. 
 
S’ha de formar part, estar dins el sistema a pesar de perdre seguretats. S’han de compartir valors, mirant el que ens 
apropa més que el que ens separa. Cal compartir com a “germans” el que tenim, sense prejudicis ni tenir por de ser 
crítics amb les decisions polítiques o socials que no afavoreixin la integració. Fins i tot, hem de saber entendre que 
solen estar en la línia de la legalitat i tal vegada, ens posaran a nosaltres en la mateixa situació, si de veritat els volem 
acollir. Però el més important, és que hem de fer un pas endavant i apostar per una igualtat real entre tots i totes 
en aquest món compartit i de cada vegada més plural. Tota persona és el meu germà o germana, així que segregar, 
marginar, no incloure és negar al Deu pare-mare universal cristià. Jo hi afegiria un altre element que penso és 
necessari tenir present per poder entendre aquestes situacions i és el fet de tenir il·lusió i esperança. Cal trobar un 
motiu de lluita, de voler arriscar la vida en un entorn no segur. Qui no arrisca, no guanya diuen... 
 
Una anècdota explicada per un altre germà de La Salle que ens va visitar fa pocs dies a l’escola, em va donar la 
justificació davant aquesta idea. Fa uns anys, aquest germà Rafel va tenir ocasió de parlar amb uns joves mexicans 
que havien arribat il·legalment als EEUU i encara hi residien sense cap documentació ni permís, els pares dels quals 
havien hagut de creuar la frontera jugant-se la vida i més. Els va demanar què esperaven de la vida als EEUU i un 
d’ells va contar que volia estudiar medicina per poder ajudar a la seva àvia i gent del seu poble perquè on vivien no 
hi arribava cap metge mai. L’altre va dir que volia estudiar per ser director de cinema. Davant aquesta resposta, el 
germà va pensar tot d’una en la família d’aquell jove que tantes penúries devien haver passat...com haurien 
interpretat el fet de que el fill volgués estudiar per ser director de cinema...però per sortir de dubtes li va demanar: 
“Què diuen els teus pares d’aquesta idea?” i la resposta del pare va ser aquesta: “Ves i lluita pel teus somnis!” 
 
L’entorn pot ser poc favorable. El món canvia a gran velocitat. La crisi rodola i envaeix la societat. Sí, però hem de 
lluitar pels somnis, estan allà esperant-nos. A tots. 


