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NO TINGUEU POR

«Davant de la criminalitat quotidiana d’un capitalisme que desnona i 
empobreix, els poderosos han pretès inocular la por per bloquejar tota 
proposta de canvi social.» La contundència d’enunciats com aquest ens 
ha de fer obrir els ulls, moure i remoure de qualsevol posició còmoda o 
indiferent que puguem adoptar després d’un any colpejats per una crisi 
polièdrica i global.

Prové del document Treball i pobresa. Contribucions des de la Pastoral 
Obrera entorn del Pla Pastoral Diocesà de l’Arxidiòcesi de Barcelona, en 
concret sobre l’Eix sobre la Pobresa, la lectura del qual recomanem pel 
retrat de la situació actual, anàlisi de causes i conseqüències, i crides que 
sentim com a treballadors cristians. Certament, ens volen estabornits, 
desanimats, desorganitzats, distrets, desesperançats.

Com ens deia la Mariola López Villanueva a la xerrada «Històries de 
Resurrecció als evangelis» que va fer el Dissabte Sant, podem caure en la 
por, replegar-nos, tancar-nos. O bé saber veure com «el Senyor es posa al 
mig d’aquestes pors (Jn 20,19-22) i ens dona la pau. El signe és que Jesús 
mostra les seves marques de la passió. Compartim les nostres ferides». I 
continuava: «Jesús ens convida a irradiar l’amor, a viure la dimensió de la 
fe en la vulnerabilitat. El Senyor vol transfigurar el nostre quotidià.»

És moment de recosir la nostra quotidianitat (no la nova normalitat), 
fundant-la en l’estimació i les cures, en les lluites col·lectives, en l’atenció als 
vulnerables. En tenim molts exemples, fars en aquest camí de la vida. Com 
l’Abbé Pierre (en aquest número parlem dels Drapaires d’Emmaús, que va 
fundar) o l’Arcadi Oliveres, que tant estimava aquesta publicació [«gràcies 
pel contingut publicat fins ara, reflexiu, explicatiu i engrescador, i que 
sempre m’ha interessat», ens deia l’any passat quan vam fer cinc anys].

A l’Arcadi el consideràvem padrí de Salillum, per haver protagonitzat 
la primera entrevista i haver participat en la presentació que en vam 
fer un 18 de març del 2015. Amb el permís de la Sonia Herrera, membre 
del Consell Editorial, manllevem aquesta cita de l’Arcadi que prové de 
l’article «Mama, qui era l’Arcadi?»: «Estem obligats, doncs, a no perdre 
l’esperança, però també hem de ser realistes i tenir clar que aquest 
no perdre l’esperança ens obliga a fer molts canvis i moltes feines 
immediates. (…) Només falta voluntat. Voluntat generalitzada i voluntat 
individual per combatre l’egoisme i caminar cap a una dignitat global» 
(Paraules d’Arcadi, Angle Editorial, 2021).


