num. 82

Ser infant
S'ha acabat el bibi
QÃ¼estions

En Pol és un nen de 3
anys, els pares del qual
treballen fins a les vuit del
vespre. I és que, segons
quines feines, no deixen
espai per a l'oci, i molt
menys per gaudir dels fills.
Els
avis
són
els
encarregats de dur-lo a
l'escola, donar-li de menjar i
passar amb ell la tarda, fins
que vénen els pares a
recollir-lo.
En
poques
paraules, els avis són els

per al diÃ leg:
1

Deixem als nostres fills ser
nens/es?

2

Tenim una guia del que toca i
el que no?

3

Quin vocabulari fem servir?

educadors d'en Pol.
El nen va cada dia molt content a l'escola, perquè hi té molts amics i aprèn moltes
coses. Ha après a posar-se la jaqueta tot sol; una gran descoberta! També ha après
paraules noves i d'altres que ha modificat la mestra, segons ell; com penis en comptes de
tita; biberó en comptes de bibi; melic en comptes de ring-ring... Però, és clar, aquest
vocabulari i el diàleg propi de la seva edat es veu "enfrontat" al propi entorn familiar.
Els pares fan el que poden i, quan el veuen, els costa molt adonar-se que ja no és un
bebè i que és capaç d'entendre i fer moltes coses tot sol. Fins i tot qüestionen el fet
que l'àvia l'ensenyi a pregar i a acompanyar-lo a Missa. En Pol seu al seu costat i encén
una espelma cada cop que hi va.
A casa dels avis només podia mirar la televisió, pintar amb bolígraf en algun full que
tingués l'avi o bé anar a comprar amb l'àvia. Això de dilluns a divendres. El cap de
setmana anava al centre comercial o feia alguna sortida amb els amics dels pares.
Ahir en Pol, abans de tancar els ulls per dormir, demanà a la seva mare un germà.

Parlem-ne tots plegats!
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num. 82

Ser un mateix
La veu de l'experiència
QÃ¼estions

La Clara és una mestra
jubilada (tot just fa un any)
que avui fa una visita a
l'escola en què ha treballat
durant 38 anys.
Els companys la reben amb
molta il·lusió i un punt
d'enveja: quina sort que
té, ella; ara pot gaudir de
tot el temps i no para de fer
activitats. Entre els néts,
el voluntariat, l'esport i la
universitat de l'experiència,
té tota la setmana ben

per al diÃ leg:
1

Tenim present l'edat dels
nostres fills i filles?

2

Sabem què en podem
esperar, en línies generals, de
les característiques de l'edat
dels nostres fills o només
recordem allò que fèiem
nosaltres a la seva edat?

3

Els comparem entre ells?

ocupada.
De seguida s'han posat a parlar de les novetats que hi ha a l'escola: que si les noves
maneres d'avaluar, que si per fi s'han fet obres al gimnàs, que si ja tenim ascensor per a
l'edifici dels petits, etc...
Però el que més ha cridat l'atenció de la Clara ha estat el canvi que estan fent els seus
darrers alumnes.
-Però que grans s'han fet! Si n'hi ha que ni els he reconegut -comenta amb l'actual tutor-.
Les nenes, que guapes i elegants que vénen a escola: si algunes semblen models,
sortides de la capsa! I els nois, tots tan ben plantats, amb la seva gorra i el pentinat dels
futbolistes. Quin canvi!
-Ui, sí! I els hauries de veure a la classe de robòtica! Fan unes projectes molt xulos i
s'ajuden tant entre ells que semblen un altre grup.
-Caram! Això està molt bé! I com porten els deures? Recordo que els costava molt de
portar-los al dia...
-Bé, ja no els en posem tants, almenys sobre el paper. El que fem ara és
recomanar-los alguns jocs amb la tauleta, i així es motiven per competir entre ells i
practicar.
-I tots en tenen, de tauleta?
-Sí, dona, avui dia és rara la família que no en té.
-I ja llegeixen? Vam aconseguir que gairebé tots s'engresquessin molt amb les lectures
curtes que els recomanàvem.
-No, ara llegim plegats amb uns exercicis molt divertits a la pissarra digital, i també
poden practicar ells des de casa, si volen.
-Potser sí -respon la Clara-. Ja m'agraden els canvis. Però t'has preguntat si no els
estarem fent cremar etapes?
-Espero que no! -diu el tutor.
Però la pregunta de la Clara li ressona durant tot el dia.

Parlem-ne tots plegats!
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num. 82

Per què no ens
acceptem tal com som?
M'estimo tal com sóc
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Acostumem a parlar més dels
defectes o de les virtuts dels
nostres fills i filles?

2

Critiquem als nostres fills/es pel
mal comportament que a
vegades mostren o sabem
potenciar més allò de bo
que fan i tenen?

3

Sabem acompanyar el
creixement del nostre fill/a
sense que apareguin
reflectides en ells les nostres
pors i creences?

Parlem-ne tots plegats!

Estava, com tantes tardes,
amb els meus amics i
amigues a la plac&#807;a
de La Reguereta, parlant i
mirant com el sol es
retirava. Llavors algú va
proposar
que
jugue&#769;ssim
una
estona. El primer que vam
fer va ser cantar. En Joan,
un noi escanyolit, amb els
ulls petits i el nas afilat, ens
va sorprendre amb la seva
veu. La musicalitat que
sortia d'aquella boca va fer
delectar els nostres sentits.
Despre&#769;s l'Anna ens va explicar un conte precio&#769;s. Va saber expressar amb
paraules les sensacions, els sorolls i els colors d'un dia brillant de mar i de sol. En Juli, en
el seu moment, ens va fer riure com mai. Els seus acudits, imitacions i ganyotes eren
meravelloses. A poc a poc, ens vam anar adonant que e&#769;rem capac&#807;os de fer
molti&#769;ssimes coses. Podi&#769;em saltar, fer cabrioles, explicar acudits, cantar... i
cada vegada esta&#768;vem me&#769;s emocionats. A l'Ester se li anaven acudint moltes
idees, no parava de proposar-nos coses noves.
De cop, en Juli es va parar: "Escolta, tinc una gran idea, fem un concurs de bellesa com a
la televisió? Sera&#768; molt divertit!", i va comenc&#807;ar a desfilar com per una
passarel·la. La resposta no es va deixar esperar. L'Anna ra&#768;pidament es va cordar
la jaqueta (sempre deia que tenia molt pit). En Joan es va posar vermell com un
toma&#768;quet. L'Ester va dir que ella no hi participava: "soc baixa, prima, quasi no tinc
pit i, per acabar-ho d'adobar, els meus cabells semblen un fregall, aixi&#769; que no
guanyare&#769;".
I jo no sabia com dissimular la meva panxa i amagar les deu salsitxes que tenia per dits. El
somriure s'havia desdibuixat dels nostres rostres. Els cossos estaven tensos i nerviosos i
el silenci va acabar amb l'enrenou de feia un moment. En Juli, completament enrojolat, no
sabia com arreglar la situació: "Ho sento, ho sento, no volia espatllar la tarda".
Aquella situacio&#769; es va allargar durant un temps que a tots i a totes ens va semblar
una eternitat, fins que l'Anna, sempre molt decidida, va comenc&#807;ar a parlar. La seva
il·lusio&#769; era arribar a ser actriu, com les de la tele o el cine, pero&#768; mai no ho
podria ser: no era alta, ni la seva cintura era fina, ni les seves cames esveltes i, a
me&#769;s, tenia els cabells negres i els ulls de color de canyella. Allo&#768; va ser com
un ressort al qual tots vam respondre; durant hores vam estar parlant dels nostres
defectes. En Joan es va queixar del seu nas i de les seves cames, molt primes. En Juli de
la seva gran nou del coll, i jo del meu gran cul... i quines solucions teni&#769;em?, ens
vam preguntar.
Llavors, l'Ester ens va sorprendre amb una de les seves preguntes incontestables: "per
que&#768; no ens acceptem tal com som?. Per que&#768; hem d'estar tot el dia imitant
els nois i les nois dels anuncis?". "Per que&#768; no ens dediquem me&#769;s a viure i a
cultivar les nostres potencialitats?"
L'Ester, tot i tenir els cabells com un fregall, te&#769; una imaginacio&#769; sense
li&#769;mits que ens al·lucina. L'Anna dibuixa de meravella i escriu i explica uns contes
preciosos. I aixi&#769;, cadascú de nosaltres tenim les nostres
pro&#768;pies qualitats.
www.escolacristiana.org?butlleti=82&article=147
A tots, a poc a poc, se'ns van tornar a il·luminar les cares i, tot seguit, va tornar el
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somriure als nostres llavis. Que felic&#807;os esta&#768;vem, quin pes ens
havi&#769;em tret de sobre! No vam poder parlar gaire me&#769;s, ja que sense que ens
n'adone&#769;ssim, el sol s'havia amagat totalment. Havi&#769;em de tornar a casa.
(adaptat de la Guia de salut i desenvolupament personal (Qui soc jo?) del departament
d'Ensenyament.)
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num. 82

Ser deixebles avui
Els deixebles
d'Emmaús
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Jesús, avui, també se'ns fa
trobadís. Què ens impedeix
de percebre la seva
presència?

2

Ell interpreta la nostra vida a la
llum de la Paraula. Quin lloc
ocupa en la nostra vida la
Paraula de Déu?

3

Un dels millors espais per
descobrir la presència del
Ressuscitat és en els
sagraments, especialment en
l'eucaristia. Agraïm i desitgem
la possibilitat de celebrar-los?

Parlem-ne tots plegats!

"ELS
DEIXEBLES
D'EMMAÚS" (Lc 24, 13
&ndash; 25)
Aquell mateix dia, dos dels
deixebles feien camí cap a
un
poble
anomenat
Emmaús, que es trobava a
onze
quilòmetres
de
Jerusalem, i conversaven
entre ells de tot el que havia
passat.
Mentre
conversaven i discutien,
Jesús mateix se'ls va
acostar i es posà a
caminar amb ells, però els
seus ulls eren incapaços
de reconèixer-lo. Jesús
els preguntà: &laquo;De
què parleu entre vosaltres tot caminant?&raquo; Ells es van aturar amb un posat de
decepció, i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué: &laquo;&iquest;Tu ets
l'únic foraster dels que hi havia a Jerusalem que no saps el que hi ha passat aquests
dies?&raquo; Els preguntà: &laquo;Què hi ha passat?&raquo; Li contestaren: &laquo;El
cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant de Déu i
de tot el poble: els nostres grans sacerdots i els altres dirigents el van entregar perquè el
condemnessin a mort, i el van crucificar. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria
alliberat Israel. Però ara ja som al tercer dia des que han passat aquestes coses! És
cert que algunes dones del nostre grup ens han esverat: han anat de bon matí al
sepulcre, no hi han trobat el seu cos i han tornat dient que fins havien tingut una visió
d'àngels, els quals asseguraven que ell viu. Alguns dels qui són amb nosaltres han anat
també al sepulcre i ho han trobat tot tal com les dones havien dit, però a ell no l'han vist
pas.&raquo; Aleshores Jesús els digué: &laquo;Feixucs d'enteniment i de cor per a
creure tot el que havien anunciat els profetes! &iquest;No calia que el Messies patís tot
això abans d'entrar a la seva glòria?&raquo; 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. Mentrestant, s'acostaven al poble on anaven i ell va fer
com si seguís més enllà. Però ells van insistir amb força dient-li: &laquo;Queda't
amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar.&raquo; I va entrar per
quedar-se amb ells. Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la
benedicció, el partí i els el donava. Llavors se'ls obriren els ulls i el van reconèixer,
però ell desaparegué del seu davant. I es van dir l'un a l'altre: &laquo;&iquest;No és
veritat que el nostre cor s'abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el
sentit de les Escriptures?&raquo; Llavors mateix es van aixecar de taula i se'n tornaren a
Jerusalem. Allí van trobar reunits els Onze i els qui eren amb ells, que els van dir:
&laquo;Realment el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó!&raquo; També ells
contaven el que havia passat pel camí i com l'havien reconegut quan partia el pa.
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