num. 69

Companys de camí

QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Qui ha estat
mestre/acompanyant en la
meva vida? Per què? Com
és o va ser el seu
acompanyament/mestratge?
Què em va aportar i com em
va ajudar a créixer?

2

De qui exerceixo jo les tasques
de mestre/acompanyant? Com
col·laboro en el creixement
personal i gestió de moments
vitals (i no tan vitals)
d'aquesta/es persona/es?

3

Com em deixo guiar i
acompanyar per Déu en la
meva vida i quin paper juga en
els acompanyaments que
realitzo?

Un acompanyament
és més que una
successió de trobades
d'amistat

Darrere nostre hi ha un
seguit de persones que ens
ajuden a ser. Des del pare i
la mare -que ens han donat
la vida, ajudat a créixer i a
esdevenir adults-, fins a
aquells altres que incideixen
en
nosaltres
des
de
l'exercici professional o des
del voluntariat: els mestres i
professors, els monitors, els
caps, els catequistes, els
consiliaris... D'altres es
creuen en la nostra vida
exercint,
també,
un
veritable
mestratge
d'intensitat diversa: familiars, companys, amics... Són tantes les persones que ens han
ajudat i ens ajuden a ser... sense negligir la influència de les lectures i dels diversos
mitjans de comunicació.
El mestratge ajuda a créixer en tots els àmbits de la vida i ens humanitza si ens fa
créixer en la virtut, si ens presenta valors que, assumits, ens fan més virtuosos. El
mestratge és convenient en totes les edats perquè el nostre procés de creixement, de
ser, acaba en la darrera estació del recorregut de la vida. El mestratge personal,
intencionat i continuat, però és especialment necessari en l'adolescència i la joventut,
en les etapes d'especial recerca. Convé buscar un bon acompanyant o director
espiritual.
Un acompanyament és més que una successió de trobades d'amistat. Compartir
l'itinerari personal interior per anar a fons i arribar a descentrar-me. Deixar de ser el centre
de la pròpia vida, de fer girar el món al meu voltant. Aprendre a centrar la vida en Crist i
en el seu seguiment. L'acompanyament ha d'ajudar a gestionar els sentiments interiors,
desolacions i consolacions, a discernir en les petites decisions, les de cada dia, i en les
grans, les que marquen la vida. Què vol de mi el Senyor? Ajudar a avançar en el
manament de l'amor: Com? Des d'on? A qui?
Un acompanyament evangèlic ha d'ajudar a descobrir i mantenir la proximitat de Déu.
Ha d'animar a cercar formació, a aprofundir en la fe -les lectures, els cercles d'estudi, els
cursets, etc-, a la vivència interior -la pregària senzilla però constant, la reconciliació,
l'experiència de Déu...- i a la vivència que porta el testimoni a les obres, en la
catequesi d'infants, a l'agrupament o en el centre d'esplai, amb la gent gran o en d'altres
voluntariats- i en la celebració comunitària -l'eucaristia dominical setmanal, la pregària
comunitària-. Esdevenir membre actiu de la comunitat eclesial, membre actiu en la
construcció del Regne.

Parlem-ne tots plegats!

Cercar un acompanyament que, com als deixebles d'Emmaús, ens apropi al Mestre:
Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de tots els profetes, els va
explicar tots els passatges de les Escriptures que es refereixen a ell (Lc 24,27).
Enric Puig Jofra, SJ
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num. 69

Jo sóc... el teu amic
Vull que estiguis bé...
perquè sóc el teu
amic
QÃ¼estions

En Joan i en Miquel són
companys de classe des
que eren ben petits. Ja des
de l'escola bressol havien
estat, fins i tot, a la mateixa
aula, malgrat que no ho
recordin. Les mares, que
tenien certa amistat -atès
que les àvies respectives
havien estudiat també
juntes-,
veien
amb
freqüència en Joan o en
Miquel a casa tot compartint
el dinar, i alguna vegada
fins i tot dormint-hi.

per al diÃ leg:
1

Com se sent en Joan?

2

Per què parla d'amic i
després de tio?

3

Propiciem i dediquem part del
nostre temps a conèixer i
parlar dels seus amics/gues? O
els aconsellem sense ni tan
sols haver escoltat el que de
vegades ens diuen?

Acostumaven en Joan i en Miquel a estudiar plegats, compartien algunes afeccions com la
música. De tant en tant, si els pares els deixaven, anaven a algun concert fins tard i algun
dels dos pares els retornava a casa.
Però, d'un temps ençà, en Joan notava que en Miquel havia canviat. Quan en Joan
deia de quedar, o bé per estudiar o bé per sortir amb la resta de la colla, en Miquel
fugia d'estudi o li donava llargues. Cada vegada eren més freqüents les negatives del
seu amic a voler fer quelcom amb ell.
Feia temps que els pares d'en Miquel no estaven bé. Alguna vegada li havia comentat a
ell -i només a ell- que els seus pares volien separar-se.
Així doncs, en Joan va pensar que aquell divendres, que no tenien massa deures per al
dilluns següent perquè tan sols eren a l'inici de curs, buscaria una estona al vespre per
poder parlar amb el seu amic i preguntar-li què li passava.
No sabia com fer-ho. Sempre, des que es coneixien, hi havia hagut molta confiança.
S'ho explicaven quasi tot.
Arribà divendres. Havien quedat per prendre alguna cosa al bar que hi havia a la plaça,
just al costat de la casa d'en Miquel. En Joan començà la conversa.

Parlem-ne tots plegats!

Gràcies per haver vingut. Darrerament costa molt de trobar-nos. Estàs bé? pregunta en Joan.
- Sí. Per què ho dius? No em veus bé? -respon en Miquel
- Home, fa setmanes que et persegueixo per poder estudiar junts o per fer coses plegats
amb la colla i tu passes. Dius que no tens temps... Però sí que veig que et fas amb
altres que crec sincerament que no et convenen &ndash;comenta en Joan tot començant
a posar-se tens.
Jo? Amb d'altres? A veure, tio, puc sortir amb qui vulgui i on vulgui. No necessito
ningú que em digui què haig de fer, ni amb qui, ni on anar. Ho entens? -crida en Miquel.
Què dius?! A mi no em cridis... Sé que tens problemes a casa. Tan sols vull
ajudar-te. Em preocupo per tu. Vull que estiguis bé... perquè sóc el teu amic!
www.escolacristiana.org?butlleti=69&article=94
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num. 69

Jo sóc... mare, mestra
La feina d'educar-los a
toca a tu
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Fora de l'escola, tenim en
compte el paper dels
professors/es? Ens adonem
que tenen vida privada?

2

Sabem respectar el paper de
l'avi o de l'àvia? Hi ha
complicitats? Ens són d'ajuda
o més aviat ens enreden?

3

Segons la nostra experiència,
en quin moment ens hem
adonat que som els pares dels
nostres fills?

Parlem-ne tots plegats!

Aquesta tarda la Núria
porta els seus fills a la
placeta. Ja fa uns vint dies
que ha començat el curs i
encara no ha pogut estar
cap tarda amb la mainada
perquè sempre se li ha fet
tard. "Com costa arrencar el
curs", pensa mentre fa
balanç. Els seus dos fills,
en Pau i en Bernat, salten
contents: per fi podran jugar
amb els companys de
classe de segon. Enguany no hi ha canvis i van ben confiats a l'escola. Coneixen la
mestra, tenen amics i, de moment, la senyoreta no els ha posat deures. Els esperen dues
horetes ben maques de jocs a la plaça. Quan hi arriben, deixen la mare parlant amb
unes amigues i surten corrents a jugar. La Núria ja fa 10 anys que és la professora
d'educació especial de l'escola del barri i en viu molt a prop. Això li suposa un gran
avantatge de temps i de comoditat, però a la placeta li agrada fer de mare. Així que hi
arriba, ja l'aborden dues mares que li donen una mica de conversa, però que de seguida
comencen a fer-li preguntes sobre els canvis que hi ha hagut aquest any a l'escola. "A tu
què et sembla el professor nou de tercer? Sembla molt jove, no?", diu la mare d'en
Guillem. "I la nova directora de secundària? És aquella professora tan seriosa de
física, oi? Em sembla que no té fills"... La Núria procura respondre amb evasives. Sap
que la seva opinió pot fer molt de mal als companys: no seria la primera vegada que
alguna xafarderia de la placeta arriba a provocar malestar al claustre de professors. Per
tant, així que pot, desvia l'atenció i crida en Bernat, que s'està enfilant una mica massa
al castell de cordes que hi ha al bell mig de la plaça: "Bernat, procura no pujar tan amunt,
que prendràs mal!". En Bernat respon: "Mare, em pots comprar berenar al forn de la
cantonada? La poma que m'has portat era molt petita i la meitat estava macada". La
Núria pensa: "No ho he vist, que estigués macada; ni tan sols m'he adonat que ja
s'haguessin acabat les pomes ni en Bernat ni en Pau. Aquest matí, amb les presses, he
agafat les primeres peces de fruita que tenia a l'abast. Potser sí que hauria de passar pel
forn. A casa no hi ha gota de pa". Abstreta com està amb tots aquests pensaments
casolans, no s'adona que en Pau arriba agafat de la mà de l'àvia. "Núria, filla! Sembla
que estàs a la lluna. Fa estona que et cridem!" "Ai, mare, d'on surts tu, ara? Certament,
no t'havia vist. Pensava què havia de fer avui per sopar", diu tot fent-li un petó. "Mare",
diu en Pau, "puc menjar-me la magdalena que m'ha portat l'àvia? És d'aquelles tan
bones que fa ella". "Jo també en vull, si us plau!", diu en Bernat. L'àvia, tota cofoia,
dóna una magdalena també a en Bernat i mira de reüll com la Núria fa una
llambregada al mòbil per veure quina hora és i arrufa el nas. "Mare", diu desaprovant,
"que després no soparan". "Au, va!", fa l'àvia tot picant-li l'ullet, "que també us n'he fet
per a tu i en Carles, i encara us en quedaran per demà al matí per esmorzar". "Per cert,
mare, recordes que aquest divendres tenim reunió i els hauràs de tenir a sopar i a
dormir?" "Oi tant! Avui l'avi ja ha anat a la biblioteca a buscar una pel·lícula de dibuixos
i jo els prepararé unes bones pizzes casolanes perquè no puguis dir que no en tenim
cura". "No, però ja me'ls malcries ja, amb tantes atencions!" "Mira, noia: jo ja vaig fer la
meva feina educant-vos a tu i els teus germans. Ara deixa'm fer d'àvia i consentir-los, que
així els gaudeixo més. La feina d'educar-los et toca a tu, que a més ets mestra".
www.escolacristiana.org?butlleti=69&article=95
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num. 69

Jo sóc... la iaia
Ara són a casa meva i
els en dono perquè vull
QÃ¼estions

La família Cortina marxa
de vacances al poble. És
tot un enrenou preparar les
maletes
per
a
dues
setmanes en un poble de
pocs habitants i sense
botigues. Ella, la Joana,
s'estimaria més passar
uns dies a saludar els iaios i
prou; però l'Alberto pensa
que és bo per als nens, ja
que necessiten desfogar-se
de l'energia acumulada
durant el curs.

per al diÃ leg:
1

Realitat o ficció? Quins
aspectes destaqueu o us han
cridat més l'atenció?

2

Com reaccionaríeu en el
moment de: - la descàrrega de
l'equipatge - el dinar - els gelats

Després
de
tants
quilòmetres, arriben a destinació; la iaia es llença directament sobre els nens per
fer-los una abraçada d'aquelles que només saben fer elles. A les dues criatures els
falta temps per deixar-ho tot i anar a jugar amb el gos.
Un cop saludats, toca descarregar l'equipatge. La Joana crida els nens perquè agafin
bosses, motxilles, però la iaia hi intervé:
- &iexcl;Deja que jueguen los chiquillos!
- Va, deixem-los, així no molestaran!- conclou l'Alberto. La mirada de la Joana ho deia
tot; però, en fi, havia de controlar-se una mica.
Un cop instal·lats arribà el iaio, que venia de l'hort carregat de verdures. Els nens se li
llencen al coll.
- Vigileu, no li feu mal! -diu la Joana.
- Pero &iquest;qué da&ntilde;o me van a hacer mis nietos? -respon el iaio&ndash;.
&iexcl;Veréis qué comida m&aacute;s buena os hace vuestra abuela con esto que he
cogido!
- &iexcl;Gracias! Pero los ni&ntilde;os comer&aacute;n los macarrones que les he traído
-respon ràpidament la Joana.
- &iexcl;Deja eso para otro día! -diu la iaia-. Hoy comeremos todos garbanzos y
ensalada.
- Noooo!!! -criden els nens.
Ja tenien un altre conflicte: el dinar. Entre plors, crits i pactes, els cigrons van acabar dins
la panxa; però la iaia els consolà després amb un gelat per a cadascú.

Parlem-ne tots plegats!

- No se'ls mereixen! -diu la Joana al marit.
- &iexcl;Mama, guarda esos helados y, cuando se porten bien, se los das- intervé
l'Alberto.
- &iexcl;Tú calla, ahora est&aacute;n en mi casa y se los doy porque quiero! -contesta la
iaia.
El silenci i les mirades prenien protagonisme.
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- &iexcl;Pero si son buenos ni&ntilde;os! -diu el iaio-. Si tú eras igual cuando eras
peque&ntilde;o.
- Sí, pero a mí no me dabais esos caprichos -respon l'Alberto. La Joana s'estimava
més callar i acabar-se el cafè. Encara li restaven un parell de setmanes de
convivència.

www.escolacristiana.org?butlleti=69&article=96
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