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PRESENTACIÓ DE L’OPUSCLE  DE L’ASSOCIACIÓ LA SALLE 2019 

És per a mi un honor fer la presentació de l’opuscle de l’Associació La Salle. Vull agrair al 

Sr. Joaquim Julià, President  de l’Associació, l’oportunitat de fer aquesta Presentació. He 

d’admetre que quan m’ho van proposar, em van envair molts sentiments: respecte,  

il·lusió, honor... espero estar a l’alçada de les circumstàncies. 

He de confessar que sóc una “nouvinguda” a les solemnes celebracions de Tarragona 

d’aquests Sants Dies. No sóc tarragonina i no és el mateix viure’ls com espectadora que 

participar-hi activament com he pogut fer-ho des de que sóc Directora del Col·legi La 

Salle. 

Sento molt, molt de respecte per la Setmana Santa i pel que representa, i més encara 

per la Setmana Santa tarragonina que he descobert recentment. 

Recordaré per sempre les sensacions que vaig experimentar en la meva primera 

processó de Divendres Sant a Tarragona: l’ ambient de profund respecte i silenci, només 

trencat pel so dels timbals i de les trompetes. L’harmoniós caminar dels passos, 

recreant-nos els misteris de la nostra fe. He pogut apreciar com moltes petites i 

tremoloses llums, burlant-se de la foscor de la nit, ens recorden les paraules de Jesús: 

“Vosaltres sou la llum del món” (Mt. 5, 15), per fer-nos memòria de la nostra missió, 

inundar amb la llum de Jesús la realitat que ens envolta. 

M’agradaria destacar especialment el testimoni de vida, perquè d’això es tracta, de 

totes aquelles persones que durant tot l’any viuen i preparen la nostra Setmana Santa. 

El que porta a molts tarragonins i tarragonines a dedicar-hi el seu temps i el seu esforç, 

a preparar a consciència aquests dies, a iniciar als seus fills i filles en les diverses 

germandats i associacions vinculades a la Setmana Santa tarragonina. Aquest sentiment 

neix del fons dels seus cors, i es transforma en una manifestació pública de la seva fe, la 

fe en Jesús de Natzaret, la fe en que la vida venç la mort i que nosaltres, com a cristians, 

hem de ser portadors d’aquesta llum, d’aquesta VIDA.  

Com podran llegir en la meva Salutació en aquest mateix opuscle, enguany les escoles 

La Salle d’arreu del món recordem els 300 anys de la mort de Sant Joan Baptista de La 

Salle, el nostre fundador. Aquest és un fet que, des de l’exemplaritat del personatge 

històric, ens por ajudar a viure amb més intensitat aquestes celebracions de la Setmana 

Santa.  

Perquè Jesús, font de la nostra VIDA, es va entregar a la voluntat del Pare, inclús durant 

l’agonia de l’hort de les Oliveres:  “Pare, si ho vols, aparta de mi aquesta copa. Però que 

no es faci la meva voluntat, sinó la teva.” (Llc. 22, 42); com Sant Joan Baptista de La Salle 

que sense saber ben bé com, ni perquè es va veure involucrat en una obra que ni havia 

previst, ni era especialment per al que s’havia preparat, tot acceptant la voluntat de Déu. 
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Ell, fill primogènit d’una més que respectable família de Reims, que havia seguit la 

vocació sacerdotal i que era l’administrador de la fortuna familiar i també canonge de la 

catedral; de cop i volta, davant la incomprensió dels seus familiars i de la “bona 

societat”, renuncià a les seves possessions i va passar a viure d’igual a igual amb un 

conjunt de mestres que pretenien educar cristianament als fills dels artesans i dels 

pobres. 

Ell mateix diu que si hagués sabut el que l’esperava, se n’hagués desdit; però no es 

tractava de la seva voluntat, sinó de la del Pare. 

Jesús de Nazaret i Sant Joan Baptista de La Salle van ser incompresos del seu temps. Van 

patir i es van sentit atacats. Van tenir dubtes que els van conduir a moments de soledat 

i desolació, però d’aquesta experiència dolorosa en van sortir enfortits i més units a Déu. 

La vida de Jesús és una constant referència a la voluntat de Déu; la de Joan Baptista de 

La Salle a la de Jesús. És el que ell diu “l’esperit de fe”, que ha de guiar tota l’acció de 

l’educador cristià. Dit d’una altra manera, esbrinar com fer present la voluntat de Déu 

en cada moment, el que el Concili Vaticà II anomenarà “signes dels temps”. I aquest 

missatge es fa més evident avui dia. En una societat canviant cal redefinir els carismes i 

adaptar-los als nous temps, per això és tan important conèixer bé les arrels i els 

elements que ens uneixen, la pertinença i la nostra identitat cristiana i lasal·liana. 

Saber llegir els signes del temps i veure com en ells s’ha d’encarnar la voluntat de Déu, 

és el que va fer Joan Baptista de La Salle, i per aquesta causa sí que valia la pena donar 

la vida. 

El centre d’interès està en la missió i en saber reaccionar davant la realitat que ens 

envolta per poder marcar un camí a seguir. 

La missió de Jesús i de Sant Joan Baptista de La Salle no tindria sentit si l’haguessin volgut 

fer individualment. Cal la col·laboració de la gent que ha cregut en ells, que han entès el 

missatge i que l’han volgut estendre, tant com a mestres i germans, tant com a cristians. 

I aquí comença la nostra missió i el nostre compromís com a cristians i com a educadors 

de les escoles de La Salle. 

La missió de La Salle agafa com a eix central “l’educació cristiana dels fills dels artesans 

i dels pobres”. Si bona part dels seus escrits estan dirigits a aquells que han de dur a 

terme aquesta tasca, és perquè va ser un avançat del seu temps i un gran i convençut 

inconformista. 

Va saber llegir com si s’obria la ment dels nens a la cultura i, al mateix temps, el seu cor 

a la paraula de Déu, es podrien posar les primeres pedres d’aquest “ cel nou i terra nova” 

(Ap. 21:1) dels que ens parlen les Escriptures. 

Va entendre el que va dir Jesús als seus deixebles: 
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“Alguns presentaven a Jesús uns infants perquè els imposés les mans, però els deixebles 
els renyaven. En veure-ho, Jesús es va indignar i els digué: 
 
—Deixeu que els infants vinguin a mi. No els ho impediu, perquè el Regne de Déu és dels 
qui són com ells. En veritat us ho dic: qui no aculli el Regne de Déu com l’acull un infant, 
no hi entrarà pas. 
I els prenia en braços i els beneïa tot imposant-los les mans.” 

(Marc 10,13-16) 
 
 
Els nens, els últims de tot, però els primers per Déu. Els nens són febles, però són més 
forts que tots nosaltres, perquè són promesa de VIDA, de futur; són esperança de canvi, 
de superació; són ments obertes, tant com els seus ulls; són generositat, sinceritat, 
puresa de cor i d’intencions. Els nens,... els nens són VIDA. 
 
Per ells val la pena tot, és el que va pensar Joan Baptista de La Salle; perquè en ells està 
la promesa del Regne de Déu, la promesa de portar la VIDA, una vida inspirada en la 
voluntat de Déu, al nostre món. 
 
Sant Joan Baptista de La Salle va saber veure en l’educació cristiana dels nens i joves una 
eina per dur a terme la voluntat de Déu, i per això sí que valia la pena renunciar a tot. 
 
Al cap i a la fi, va saber morir per donar VIDA: 
 
“Jesús va dir als seus deixebles: 

Us ho ben asseguro: si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda ell tot sol, però 
si mor, dóna molt de fruit. Els qui estimen la pròpia vida, la perden, i els qui no l'estimen 
en aquest món, la guarden per a la vida eterna. Si algú es vol fer servidor meu, que em 
segueixi, i s'estarà on jo m'estic. El Pare honorarà els qui es fan servidors meus.” 

(Joan 12, 24-26) 
 

La vida de Sant Joan Baptista de La Salle, com la de Jesús de Nazaret, és una història de 

salvació. Descobreix i segueix la veu de Déu en qualsevol circumstància de la seva vida i 

obra i assumeix que ens ha de conduir al camí de la salvació, per a ell mateix i per als 

beneficiaris de les seves escoles. La Salle se sentia instrument de l’obra de Déu, per això 

estava atent a conèixer la seva voluntat i la paraula de Déu el va guiar de compromís en 

compromís. 

En La Salle apareix reflectit el profeta, en sentit bíblic: l’home amb els ulls oberts per 

copsar el missatge de Déu, l’home atent per escoltar la paraula de Déu, l’home disposat, 

com Abraham, a deixar casa seva i fer la voluntat de Déu. 

Si la seva obra perdura 300 anys després de la seva mort, és perquè no pretenia èxits 
personals ni reconeixements públics,...; és perquè com Jesús de Natzaret, va saber 
escoltar la voluntat de Déu en aquell moment. Aquest és el nostre repte d’avui dia. 
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I ara em permetran que m’endinsi en la presentació de l’opuscle, que és l’objectiu pel 
que avui estem aquí i per reflexionar sobre la festa de la VIDA, el nucli de la nostra fe. 
Sobre aquest fet és el que ens vol fer reflexionar el nostre Arquebisbe, Jaume Pujol i 
Balcells, quan ens recorda que el que celebrem durant aquests dies va més enllà de 
simples tradicions, que parlem d’autèntics “esdeveniments històrics, no pas de 
llegendes inventades, sinó de la realitat del que va passar aquells dies tristos i alhora 
també joiosos”. 

Sí, Jesús de Natzaret va ser un personatge històric, com ho varen ser els seus deixebles 

i el seu missatge, que en pocs anys es va escampar per tot el món romà; històrics són els 

personatges dels que ens parlen els evangelis; entre ells Herodes Antipes, del que Joan 

Noguera Figueras ens fa una més que interessant ressenya; històric és el llegat de Jesús, 

aquell que ens crida a construir un món nou, el Regne de Déu. 

Tot el que els cristians celebrem aquests Sants Dies, i que els tarragonins han fet tant 

seu, és del que ens parla en la seva salutació el senyor Josep Maria Cruset i Domènech , 

President del Port de Tarragona, referint-se al caràcter aglutinador d’aquestes 

celebracions i de com aconsegueixen aplegar al voltant d’un mateix ideal a les diferents 

generacions.  

I en aquest fer història, l’escrit d’en Daniel Cid Ricote, President del Consell Comarcal 

del Tarragonès, incideix en el profund sentit de la Setmana Santa quan diu que és temps 

de fer introspecció i  de reflexionar sobre la nostra història sagrada. I que és una ocasió 

única per entreteixir vincles i demostrar que el nostre guia i referent cristià va donar 

la seva vida per a alguna cosa.  

El senyor Josep Poblet i Tous, President de la Diputació de Tarragona, ens destaca els 

aspectes més rellevants de la nostra Setmana Santa i de com aquesta està arrelada a 

Tarragona: 

“Silenci sepulcral i soroll ensordidor, introspecció i manifestació, espiritualitat i festa, 

tradició i present... La Setmana Santa aplega una diversitat de formes i de continguts, 

per bé que en tots hi plana un denominador comú: el respecte per aquesta tradició 

ancestral, sigui quin sigui el grau de religiositat de cadascú. Potser per això, aquesta 

celebració continua ben viva als nostres pobles i ciutats, als nostres carrers i places, al 

nostre costumari popular”. 

En aquesta línia, destacant la participació activa de les diferents germandats, 

confraries, gremis i congregacions, el sr Alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, agraeix el 

compromís i el treball de tots els implicats i destaca l’excel·lent oportunitat que és la 

Setmana Santa per reforçar els lligams que ens uneixen i ens fan sentir i estimar 

Tarragona. 

I tant, que l’Associació La Salle està arrelada a Tarragona. El programa d’actes i la seva 

memòria anual així ho reflecteixen. Actes habituals de l’Associació i actes específics pel 
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Centenari, com redacta en Josep Ciurana a la “Crònica d’un esdeveniment il·lusionant”, 

on repassa els actes portats a terme durant el 2018.  Darrere dels nombrosos actes, hi 

trobem homes i dones que, des d’un compromís cristià, han sabut fer donació d’un del 

béns més preuats que els homes tenim, el temps. 

I d’això, de dedicar el temps i la nostra vida als altres, és del que ens va parlar l’amic  Joan 

Maria Maixé en la presentació de l’opuscle de l’any passat, en la que tot recordant que 

era el Centenari de l’Associació d’Antics Alumnes de La Salle de Tarragona, ens fa un 

magnífic repàs cronològic de la mateixa fins els nostres dies. 

Persones, conegudes i anònimes; actes, fites, obres, dificultats i fracassos, èxits i encerts; 

i, especialment, com aquesta Associació era l’Associació de tots, no era un cercle tancat, 

un club privat; estava oberta a tothom i, per això, ha pogut arribar fins avui.  

El sr Joaquim Julià, en la seva salutació, també reflexiona sobre els 100 anys de 
l’associació, sobre el passat i el futur: “ les associacions, confraries, congregacions i 
gremis, per mantenir el seu segell, han de ser fidels al seu origen i a la seva pròpia 
evolució, però han de ser fidels als temps actuals, des de l’oportuna reflexió, basats 
ens criteris eclesials i culturals” 

El Germà Xavier Fortuny ens fa memòria de que: 

“Enguany recordem una data significativa en la nostra història com a lasal·lians: era el 

7 d’abril de 1719 (s’esqueia Divendres Sant) quan Joan Baptista de La Salle va lliurar la 

seva ànima. Fa, doncs, 300 anys”.  

Per això tots els col·legis La Salle celebrem aquesta efemèride, no com un simple record, 

sinó com un recordar-nos el què significa viure en cristià, que és també el que celebrem 

aquests dies de Setmana Santa. 

Això és el que recordem, any rere any, en la nostra festa de la VIDA, la Pasqua, aquest 

joc paradoxal de mort-vida, que el mateix Jesús ens explica: 

“Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics”. (Jn: 15,13) 

I perquè de donar-se als altres es tracta, no podem oblidar a tots aquells que ens han 

obert el camí. Per això en fem memòria del senyor Josep Maria Ferré Roig. El senyor 

Joan Maria Maixé ens fa una ressenya biogràfica de qui fóra membre actiu de 

l’Associació, formà part de la Junta Directiva, fou vicepresident i President del 1995 al 

2001; lasal·lià convençut, tarragoní fins la medul·la, fervorós creient i millor persona. Diu 

d’ell: 

“És llei de vida, els veterans ens van deixant, els que han fet possible durant anys que 

l’Associació perdurés en el temps, van viatjant cap a la casa del Pare... Ens han deixat 

empremta, han estat mestres i amb el seu exemple, els que llavors érem jovent vàrem 
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aprendre el missatge de Sant Joan Baptista de La Salle i dels Germans de la 

Congregació lasal·liana i continuàrem la seva obra. 

Josep M. Ferré, el senyor Ferré per tots nosaltres, fou un d’ells. Des de jove dedicà el 

seu temps  a l’Associació, a la que estimava, així com estimava el seu col·legi. Sempre 

era al capdavant de les iniciatives, amb el seu caràcter i la seva manera de ser vigorosa 

i trempada. I també ens ha deixat, després d’un llarg patiment, que de ben segur li 

haurà obert les portes del cel”. 

Un altre exemple de dedicació als altres des del si de l’Associació ha estat el senyor 

Ramon Castan Bernat, que tristament ens va deixar ara fa tot just dues setmanes, i a qui 

li va ser atorgada la Medalla de Fidelitat de l’Associació 2018. Just i merescut homenatge 

a una vida vinculada a l’Associació. Destaco les paraules d’en Josep M. Sabaté i Bosch 

referents a la nissaga Castan i a la llavor que ha deixat: 

“Els fills han recollit, amb els anys,  el testimoni d’aquest guiatge: els fills processionant 

a files amb gorgolla com a alumnes i amb cucurulles com Antics Alumnes, fent 

d’arrenglaradors, fent de portants de l’Olivera,  filla i joves portants del Crist de les 7 

paraules, els nets membres de la banda. 

Fill i net fins fa poc a la Junta de l’Associació... 

I tancant aquest apartat de persones compromeses amb l’Associació La Salle  i amb el 

teixit associatiu tarragoní, vull destacar el treball de la M. Lourdes Aleu, que ha estat 

l’actriu de Tarragona que ha actuat en Els Pastorets de l’Associació La Salle al Teatre 

Metropol en un període de temps més llarg i qui va ser fundadora i 1a actriu de la 

companyia de teatre Atenea, formada per actors i actrius de l’Associació La Salle. Per 

aquests i altres motius, el passat 7 de març va rebre un dels tres punts de llibre amb què 

cada any l’Ajuntament de Tarragona homenatja tres dones tarragonines. 

I tornem a La Setmana Santa, feta vida, que viscuda des de l’Associació és una 

experiència que omple. La Montse Gil en el seu escrit “I per a tu, què és la Setmana 

Santa?” ens fa partícips, en primera persona, de la seva vivència. Aquesta no es limita 

als set dies oficials, abasta tot l’any, tota la vida.  

Setmana Santa significa pregària, recolliment; però també és ocasió de compartir, al 

llarg de tot l’any, el nostre temps amb els altres associats: 

“La Setmana Santa és arribar a la Plaça del Rei i abraçar-te amb ells, els teus companys, 

amb una barreja d’eufòria i nostàlgia. És una sensació única. Tornaríem a sortir i en 

faríem una altra i una altra.  

Cada any, aquestes emocions es repeteixen, i una cosa que et fa sentir així any rere 

any, val la pena mantenir-la”. 
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Aquests sentiments de pertinença al grup, de vivències compartides, de compromís i 

d’estima a La Salle i a la Setmana Santa es fan palesos al recull de fotografies dels 

portants dels passos, banda, arrengladors, i presidències a la recollida dels passos de 

divendres Sant a la tarda.  

El senyor Quim Mas Carceller, en el seu escrit “Vivències d’Aniversari”, ens transporta al 

Divendres Sant de l’any 1994, quan es van treure les rodes al “pas petit” i amb el 

compromís i treball de molts portants, amb la feina de diferents operaris i amb el seu 

propi assessorament de com portar-lo, va sortir a espatlles.  

Fent-nos una mica d’interessant, entretinguda i rigorosa història, el senyor Lluís-Maria 

Salvat i Galtés, en el seu escrit “El Primer Pas de l’Oració a l’Hort” ens explica que el 1911 

La Salle va estrenar un pas de l’Oració a l’Hort, però que n’hi va haver un d’anterior molt 

senzill, on un Sant Magí sense gaiato vestit amb una túnica morada i una corona de creu 

representava Jesús i d’una olivera penjava un àngel molt petit de l’Altar de l’Assumpció 

de la Catedral, que la premsa de l’època va valorar com a massa pobre o fins i tot van 

afirmar que “la imatge que representa Jesús no hauria d’anar mai més a la processó 

perquè més aviat feia riure que no pas inspirar devoció”. Val a dir que tres anys més 

tard la imatge fou substituïda per la de l’escultor Argullol, que va ser considerada com 

una obra mestra, causant d’admiració generalitzada. 

El mateix Lluís-Maria Salvat, ens ofereix l’adaptació de dues poesies de Daniel de la 

Fuente Torrón adaptades al Català per ell mateix: “Passen els Armats” i “Testimonis 

Perennes”, i una adaptació de l’escrit de Raimundo de los Reyes, “El sueño de los 

Apóstoles”. 

Potser, més d’una vegada, com els apòstols, estem adormits. No sentim res de res, això 

sí, estem molt tranquils, ens trobem tan bé que no sentim el clam angoixant dels 

necessitats; tan bé que inclús no volem que ens molestin, que ens treguin del nostre 

confort. Però res més contrari al cristià que la son. Jesús no va restar tranquil davant el 

dolor, el clam dels febles, les injustícies dels poderosos. Sant Joan Baptista de La Salle 

tampoc, per això va lliurar la seva vida a imitació de Jesús per l’educació cristiana del 

jovent. 

El senyor Josep Maria Sabaté i Bosch, en la tercera part del seu escrit ... I Pregueu (III) fa 

una magnífica reflexió sobre el Parenostre, inspirada pel pas “Vetlleu i Pregueu” i en la 

frase evangèlica “vetlleu i pregueu per no caure en la temptació” . En el primer 

lliurament reflexiona sobre el sentit de la pregària i del moment en que Jesús ens la va 

ensenyar; en el segon, fa una dissertació del significat de les paraules de la primera part 

del parenostre i en aquest tercer lliurament n’analitza la segona part. Una exquisida i 

enriquidora anàlisi de la pregària que hem après de petits, potser memoritzant-la i prou, 

i que ara dotem de significat a partir d’aquesta profunda anàlisi. 
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I incidint en la pregària vull fer referència a la Conferència Quaresmal del Germà Josep 

Guiteras, on ens convidà a fer un viatge pel camí de la pregària com a cristians, creients 

i fidels seguidors de Jesús, aprofundint en els diferents nivells i moments d’oració. 

I en aquestes dates s’escau dedicar un temps a reflexionar sobre el sentit de les set 

paraules de Jesús a la creu, com va fer el senyor Joaquim Julià, interpretant la segona 

paraula: “Avui estaràs amb mi al Paradís” 

Em permetran que finalitzi la presentació d’aquest opuscle convidant-los a posar la 

nostra vida a la llum de l’evangeli, com ho va fer Sant Joan Baptista de La Salle, com ho 

han fet tants cristians al llarg del temps, com ho fan avui en dia tots aquells que senten 

el clam dels desfavorits i no es conformen; per acabar dient com Jesús: 

“Però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva”. (Lc. 22:42) 

BONA PASQUA 

 

 

 


