
REFLEXIONS CRISTIANES A LES PORTES DE L’1 DE MAIG

Article de Josep Pratsobrerroca

Com cada any la tradició arrelada en el primer dia de maig ens convida a recordar el testimoni 
de milers de treballadors dels EEUU que el Maig de 1886 efectuaren una lluita que abastà tot 
el país, i especialment a Chicago, lluitaven pel reconeixement de la seva dignitat, millorant les
seves condicions laborals. Aleshores la jornada laboral arribava a les 14 hores, i treballant en 
condicions deplorables i amb sous de pobresa.

Establir el com la gent es guanya la vida, és un element bàsic de la convivència social i del re-
coneixement de la dignitat de les persones. Afrontar aquesta qüestió és anar a fons.

Josep Cardjin ens recorda: Cal tenir una gran fe, per ser capaços de mirar la vida cara a cara.

Cal que tinguem una gran fe per adonar-nos de que el món te una utopia; una força que ens fa 
caminar vers l’harmonia amb nosaltres mateixos, amb els altres amb la natura, i amb Déu. 
Mai cap societat ha set indiferent al testimoni dels que s’han jugat la seva comoditat i la seva 
vida per assolir maneres de viure més properes a la dignitat humana. La vida és un valor per 
regalar. Arreu sorgeixen constantment moviments, que com fa Càritas, empenyen a la renova-
ció, a l’alliberament, a la demanda de justícia i de relacions personals més adients. És la forçà 
de l’esperit.

Aquesta força nosaltres els cristians diem, creiem, que ens ve de Jesús. D’altres no ho diuen, 
però el seu testimoni de compromís ens hi fa pensar. Som el poble de l'esperança, el poble de 
la Pasqua; la nostra fe cristiana és esperança i confiança.

Cal una gran fe per adonar-nos de la bondat, de l’amor, de la solidaritat i de tots els valors que
rebem de la gent i de la vida que ens envolta. Els valors són tan discrets, i el dia a dia pot ser 
tan feixuc i dispers, que si no conreem la nostra sensibilitat, arribarem a pensar que els valors
no existeixen i que no hi ha res a fer.

Els valors es fan presents en la nostra vida en els gestos més simples, en una mirada, en un 
somriure, en un plat a taula, en la roba plegada, també en una presència, en la fidelitat a un 
compromís, a una organització, en una Eucaristia. L’amor tot ho excusa, tot ho creu, tot ho es-
pera, tot ho suporta.

Cal que tenir una gran fe per no renunciar al considerable l’esforç que comporta ser persones 
ben informades. Recordem:



Quan els humans perdem l’ètica, esdevé una catàstrofe. L’any 1945, després de la Segona 
Guerra Mundial amb el cor compungit pels 50 milions de morts que va generar, i per tal de què
no tornés a passar, es va fer un pacte entre capital i treball. La consciencia dels desastre, jun-
tament amb la força de la gent organitzada aleshores entorn de Moviment Obrer, va empènyer
als poders polítics distribuir la riquesa que es generava; evitar l’acumulació de capitals en po-
ques mans, treballar per la plena ocupació, i l’equitat social. D’aquest pacte en van dir Estat 
del Benestar. Així entre 1945 i 1975, la majoria de països occidentals, assoliren cotes de ben-
estar i de seguretat social mai conegudes fins aleshores. A Espanya, la dictadura va mantenir 
l’EB a nivells molt baixos.

Tenim una tendència al mal que des de sempre n’hem anomenat “El pecat”. I va ser aquesta 
tendència la que va fer adonar als que posseïen grans fortunes  que fent carreteres i escoles i 
hospitals no s’hi guanyava gaire. Fou la derrota del pensament socialdemòcrata, i la victòria 
de la perspectiva ultraliberal. Aquesta derrota fou fruit d’un programa organitzat, impulsat 
pels governs d’en  Ronald Reagan i la  Margaret Thatcher.

Des d’aleshores en nom de la globalització, s’han eliminat les pautes que regulaven els com-
portaments especialment els sector financer, s’ha abandonat l’economia que genera riquesa i 
s’ha substituït per l’economia de l’especulació. Programen ordinadors per tal de que comprin 
un producte i se’l vengui quan hagi pujat unes dècimes. És una operació que dura menys d’un 
segon, i que repetida infinitat de vegades genera més beneficis que fer escoles o carreteres. 
L’especulació no genera cap riquesa social; si tothom volgués viure de la borsa; ens moriríem 
de gana.

Així doncs el pacte de l’estat del benestar es va trencar l’any 1973 amb l’anomenada “crisi del 
petroli” i es va tornar a la desigualtat, a la polarització social, a la pobresa, etc. Començaren 
les retallades, la privatització i mercantilització de sectors públics (energia, sanitat, aigua…) i 
la desregulació d’àmbits com el financer. L’1% més ric concentra el 24% de la riquesa mundi-
al. Actualment els estats, no tenen prou força per regular l’activitat financera.

Vivim una refeudalització de les relacions laborals, anem cap a una societat dual on hi haurà, 
ja hi va sent, uns rics molt rics i uns pobres molt pobres.

Cal una gran fe per fer unes anàlisis socials tan acurades com puguem, cal fe per fer-ho ja 
que pot molt ben ser que la realitat que copsem ens faci esborronar. Si el vaixell s’esfondra, 
només els que ho saben, estan ben informats, tenen una oportunitat de sobreviure. Jon Pato-
ka.

Aquest podria ser una petita anàlisi que ens mostri els orígens de la situació que vivim actual-
ment.

Volem que les anàlisis ens ajudin a fressar nous camins i per això podem recordar algunes co-
ses de les que ens va dir ens va dir en  Sebastian Mora.

Tot canvia i no sabem cap a on; quan sabíem les respostes ens van canviar les preguntes. Viu-
re en la incertesa és viure a la recerca i cal informar-nos bé, i llegir les dades amb intel·ligèn-
cia.



Hem crescut en mig d’institucions solides que ens donaven seguretat, però per adaptar-nos 
al consum les hem desmuntat i ara ja no ens fiem de res. Tanmateix tota utopia necessita ins-
titucions.

 S’ha canviat la lògica de la pobresa per la de l’expulsió. Abans als treballadors se’ls explotava,
ara fan nosa. Considerem “normal” que alguns tinguin excessius privilegis, i d’altres sobrevis-
quin. S’ha escampat la sospita de que no és possible aconseguir el bé, com si visquéssim en 
una fatalitat, en un monopoli de la mentida en la “Post veritat”, Durant l’holocaust els “bons” 
ciutadans van callar. És el que ara ens passa amb les càrnies, sabem que no s’hi respecten els
drets humans, però hi fem molt poca cosa. Estem en una cultura de la indiferència, tot aquest 
mal ha esdevingut normal.  Es la lògica del capitalisme modern.

Si a Càrites només donéssim coses i no lluitéssim per canviar l’estructura social; si Càrites no 
es guiés per l’ètica, legitimaria el mal. Aleshores l’atenció als pobres estaria plena de contra-
diccions.

Ser solidari es bo per tu i per mi. Ens cal trobar gent amb qui s’hi pugui establir una relació 
personal. Donar-se, implica cercar la reciprocitat, construir-la. Si construïm una societat sen-
se interioritat, sense calma ni serenor, voldrà dir que hem  perdut la humanitat.  El que ens 
pot ajudar a veure-hi clar en mig de la incertesa es l’interioritat. Aconseguir la nostra espe-
rança en la societat solida, és una tasca comunitària. És un camí que no admet dreceres. “Cal 
cercar paraules per dir el que és nou. La major barbàrie es perdre l’esperança”.  Nietzsche

La revolució comunalista.

Cal restablir una de mediació que pugui afavorir les relacions personals, construir espais ge-
neradors de sentit. Ser contemplatius en acció.

Desvelar

Des de Càrites hem d’ajudar a treure els bels. No s’encén un llum per posar-lo sota la taula. 
Expliquem al món que hi ha gent que pateix. Cal generar un potencial semàntic, farcir-nos de 
paraules, que acompanyin al “Bon Samarità”.

Desvetllar.

Viure conscients i contemplatius. El problema central sempre és el pobre. En la veritable his-
tòria; per crear quelcom nou, s’ha de comptar amb els exclosos.

Vincular 

Cal fer una revolució comunalista, recuperar les comunitats vivies. Unes Càrites sense comu-
nitat no són possible. L’amor necessita recolzar-se en alguna organització i cal no oblidar que 
les persones son el centre de la nostra acció.

Recrear innovar

Esforçar-se per tal de que en tot el que fem hagi innovació, però sense oblidar que hi ha soses
antigues que sempre són noves. L’acció local ha de penetrar en la realitat global, donar-nos 



horitzons amplis. Cal una capacitat d’astorament, adonar-nos de les històries positives, de 
com és que podem fer tan, amb tan pocs recursos. La nostra tasca és una presència.

Arrelar-nos en les comunitats per potenciar l’acció comunitària. Entestats a canviar la reali-
tat. Viure en pau i harmonia.

Evitar ser cristians sense referència eclesial, sabent que la Revolució comunitària no es de 
nombre, i que no veurem els fruits del nostre treball. Es veu arreu una ànsia de comunitat. No 
desesperar de la voluntat de renovar l’església. En un context d’emergència el model jeràrquic
és essencial.

Astuts com serpents, construir una Església servidora dels pobres.


