
MÓN RURAL, 
UNA MENA D’ANARQUISTES, P. 36

LA GENT GRAN EN 
LA CRUÏLLA DE LA COVID, P. 20

ENTENDRE 
VENEÇUELA, P. 16

INCLUSIÓ DE MIGRANTS 
A TRAVÉS DEL TREBALL, P. 4

ACCIÓ, 
FE I 

INSPIRACIÓ

5!llum

tard
o
r-h

iv
ern

2
m

2
0

12

Esperança 
Atarés:

compromís 
obrer i vida 
monàstica

Editorial

 SALILLUM | 3
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Llevadores d’un món nou

La Pepa Torres, que va ser ponent a la darrera Jornada General de 
l’ACO, sovint dibuixa la imatge que som «llevadores» d’un món nou, 
persones que, amb una mirada i unes mans curoses, ajuden a donar 
a llum un altre paradigma de societat. I hi estem posats, de fa temps 
i de manera més acusada des que la pandèmia ha passat a formar 
part de les nostres vides. «Com a organitzacions cristianes hem de 
ser oxigen i alè per als més vulnerabilitzats», ens recordava aquesta 
religiosa del barri de Lavapiés.

I és que aquest món nou no és altra cosa que el Regne que el Pare 
vol i desitja per a totes les persones, especialment per a aquelles 
que estan més empobrides i maltractades per un sistema econòmic 
antihumà. L’aspiració a construir aquest Regne de justícia, pau, 
fraternitat i dignitat, ara i aquí, és allò que mou tantes i tants 
militants en tants i tants espais organitzats. «El Regne de Déu l’hem 
descobert a la xarxa de rebosts solidaris, en els veïns ajudant els que 
ho necessiten, en uns sanitaris i professors que es deixen la vida..., 
i en milers de gestos, actituds i fets», destacaven les companyes i 
companys de la diòcesi de Madrid en el manifest d’aquest curs.

Les persones que ens reconeixem com a cristians no som immunes 
al cansament i al desànim, també travessem moments de creu, de 
calvari (com el Mestre que ens va precedir). Alhora, al nostre voltant, 
veiem molts dols pel món que va morint, tant en la societat com 
en l’Església, que també hem d’acompanyar. I per a afrontar-ho no 
hi ha altra vacuna que, com ens recorda l’Esperança Atarés —us 
recomanem vivament l’entrevista que li ha fet la Mercè Solé i que 
trobareu a les p. 10-15)—, «tornar a posar Jesús al centre, Ell ens 
marca el camí que hem de fer» (tinguem present el lema d’aquest 
curs: «Jo soc el cep veritable i vosaltres les sarments», Jn 15,5a).

Què ens hi pot ajudar? La lectura creient de la realitat, com ens 
va remarcar el consiliari Jordi Tres Bosch a la darrera Jornada de 
formació. Una lectura creient que «necessitem entrenar. No ha de 
ser una lectura analítica, hem de tenir presents Déu a la vida (...) i 
saber reconèixer el bé i la bellesa que sembràreu en cadascú [Oració 
al Creador, Fratelli tutti]. Un dels grans testimonis que podem donar, 
TXH�FHUWL´FD�TXH�PLUHP�OD�UHDOLWDW�DPE�HOV�XOOV�L�OD�WHQGUHVD�GH�'pX��pV�
amb les nostres accions», ens va dir.

L’altra pota que ens sosté i que hem de cuidar és la comunitat: el 
moviment, l’entitat, la família, els companys i companyes de feina, 
el veïnat, els grups i associacions en què participem... «És clau la 
recuperació d'allò comunitari, del que és públic, del bé comú com a 
eix vertebrador de la nostra vida i organització social», remarcava la 
Pepa. I en aquest sentit, el mateix Jordi Tres ens convida a valorar els 
nostres grups d’ACO: «Compartir un fet, saber que els altres preguen 
per tu, que el grup t'ajuda a fer lectura creient de la realitat, és un 
tresor.» «Els cristians no tenim un món més fàcil, però ser-ho ens dona 
una perspectiva brillant. Tot el que fem i som, és perquè tenim Jesús i 
els germans al costat», continuava. Donem-ne gràcies.

 d
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