Sobre la trobada Referents del 2 d'abril
(carta enviada el 9 de maig de 2022)
Benvolgudes amigues i amics del Llegat d’en Jaume.
Amb bastant retard i pensant en la gent que no hi vareu poder assistir, compartim una
pinzellada de l'acte REFERENTS del passat 2 d'abril, en el que hi vam participar unes
300 persones.
Enviem el cartell que hi vam aportar i les paraules de l’inici de l'amic Quim Cervera,
que entre altres va dir:
Volem que sigui una jornada festiva per:
*Reflectir que persones atees, agnòstiques o creients d’altres tradicions religioses i
espirituals o d’altres cosmovisions diferents a les d’ells/elles, es van identificar amb les
seves causes, ja que van ser portadores d’esperança i d'una gran humanitat i van
treballar per una societat més justa, igualitària, fraternal i avançar en llibertat i en pau.
*Visibilitzar les causes a les que elles i ells han dedicat la seva vida.
Segurament aquest és un dels motius que ens han portat a constituir-nos com a
LLegat, oi?
I recorda que ja hem començat a fer-nos sòcies.
Cordialment.
La junta: Sandra Pardo, Dani Gomez, Mar Yuste, Anna Cerdà, Auxi Gil, Carles de
Ahumada, Carme Guàrdia, Enric Canet, Joan Camós, Josep Busquets, Manuel
Domínguez, Mercè Chacón, M Pau Trayner, Paco Hernández, Xavier Casanova i M Pilar
Massana
Llegat Jaume Botey i Vallès
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INTRODUCCIÓ A LA TROBADA: “ALLIBERAMENT I COMPROMÍS: REFERENTS”
2 ABRIL 2022
Bon dia i benvingudes i benvinguts:
Aquests darrers anys ens han deixat unes quantes persones que han estat per
nosaltres referents pel nostre caminar en la vida:
• Teresa Losada (Bayt-al Thaqafa)
• Josep Soler (ACO)
• Jaume Botey (Llegat Jaume Botey i Vallés, Cristianisme i Justícia, Fòrum d’
Alliberament, i Associació Cristianisme al Segle XXI)
• Manel Pousa (Fundació Pare Manel)
• Pere Casaldàliga (Fundació Pere Casaldàliga i Associació Araguaia)
• Arcadi Oliveras (Justícia i Pau)
• Cèlia Sabarich (Auxiliars Diocesanes i grup de noies i Comitè Oscar Romero)
• Mercè Guillemany i Josep Vaquer (Legió de Maria, Grup Sant Jordi)
• Joan Casañas d’Agermanaments i de Comunitats Populars
Les entitats que continuen la seva obra ens hem animat a convocar aquesta Trobada
Volem que sigui una Trobada festiva per:
1. Fer present el seu testimoni.
2. Oferir una visibilització i un suport a tots i totes els/les que seguim un
cristianisme d'alliberament o un "cristianisme transgressor", o un "cristianisme
subversiu". És bo visualitzar i reconèixer una part i una forma de fer església,
de seguir l’evangeli en que ens hi sentim i que aquestes persones van ser
referents per tots nosaltres, a les que els hi hem d’agrair la seva petjada, les
seves obres.
3. Tenir una certa incidència social, i eclesial
4. Contrarestar la tendència de monopolitzar el cristianisme catòlic per part de
sectors més conservadors.
5. Reflectir que persones atees, agnòstiques, o creients d’altres tradicions
religioses i espirituals o d’altres cosmovisions i conviccions, diferents a les
d’ells/es, es van identificar amb les seves causes, ja que van ser portadores
d’esperança i d’una gran humanitat i van treballar per una societat més justa,
igualitària, fraternal, i avançar en llibertat i en pau.
6. Visibilitzar les causes a les que elles i ells han dedicat la seva vida.

7. Mostrar la dificultat de treure de l’anonimat a dones testimonis-referents, tot i
que elles són majoria en moltes de les tasques humanistes i en serveis eclesials
i per tant denunciar aquesta anomalia d’una església que encara valora i
visibilitza poc a les dones.
Moltes altres persones han estat també referents. Les nostres àvies i avis, mares i
pares, i altres familiars, amics i amigues, companys de feina, d’associacions, d’entitats,
de comunitats i moviments eclesials que ens han orientat en el nostre esdevenir
persones lliures, sensibles, conscients, alliberades i compromeses.
De fet tots i totes som ret totes i tots som referents de totes i tots. Totes aquests
persones com nosaltres, ens sentim d’una corrent oberta i solidària que ve de lluny
que sempre ha estat present en el cristianisme. Els moviments dels quals totes han
begut i els que han creat, han estat i són per nosaltres els referents comunitaris,
col·lectius. I tals col·lectius també avui volem rememorar i animar al seu
desenvolupament. Aquestes 10 persones i molts d’altres al cap i a la fi han concentrat
en el seu estil de vida tals moviments d’esperança alliberadora.
Els 10 testimonis als que avui farem referència explícita, i que al final , per acotar el
nombre, hem escollit, tot i ésser ben diferents, tenen molts punts comuns que
d’alguna manera es podrien fer presents en la aquesta Trobada, com tants d’altres
referents que podreu escriure el seu nom en el pòster que hem col·locat en blanc.
Entre altres els punts comuns que destaquem són:
1. Ser persones d’una gran fidelitat, dedicació, entrega i compromeses per una
transformació social, incloent l’acció política.
2. Ser molt sensibles i dedicats en paraula i acció al món dels exclosos i sobrants,
d'aquí i de fora.
3. Ser representants d'un cristianisme alliberador, obert, fronterer, treballant
colze a colze amb persones d’altres tradicions espirituals i creences, que també
els han tingut com referents..
4. Viure una espiritualitat (pregària, reflexió evangèlica, ...) i tenir un discurs clar,
transparent, vinculats a una gran activitat.
5. Ser persones catalanes afermades a Catalunya que han estimat, servit i han
defensat la seva llengua, cultura i com a país d'acollida.
6. Ser persones cristianes amb una creença oberta, gens dogmàtica, no
imposada, sinó proposada, i seguidors d'una teologia i una pràctica
d'alliberament, essent crítics amb les estructures eclesials, amb les que van
tenir els seus problemes, fins i tot algun cop, patint menyspreu i marginació.

7. Compartir en comunitat la seva fe de seguidors i seguidores de l’evangeli de
Jesús de Natzaret, implicada en l’estar al costat dels més vulnerables i exclosos
i en la celebració-festa de la Vida.
A l’entrar heu mirat els murals de cada referent i ara mateix heu escoltat els músics de
la Ex-Locomotora Negra (Toni Gili, Oriol Romaní i Pep Rius) que ens acompanyaran una
bona estona en l’acte i els agraïm profundament.. I ara seguirem el següent Guió:
Després d’aquesta salutació i presentació dels objectius i justificació de l’acte, en
senyal de reconeixement, memorial i agraïment, dedicarem un fort aplaudiment a
totes les persones referents.
Tot seguit Pere Coromines.i Anna Maria Obradors, rapsodes dels pastorets de
Balsareny ens recitaran 4 Poesies de Pere Casaldàliga i entremig de cada poesia
seguirem amenitzats per una peça musical.
Posteriorment visionarem un Vídeo d’uns 40 minuts, que Jordi Soriano, Carlos Argueta,
Anna Argueta i Juanjo Sánchez han confeccionat a partir dels vídeos que cada entitat
de cada referent ens han enviat.
Després tindrem la Taula rodona, amb persones que van conèixer els 10 referents ,
moderada per la periodista de Catalunya Religió : Glòria Barrete.
Finalment, en un moment de participació de tothom, tindreu ocasió d’escriure en uns
pòsits les respostes a les preguntes que hi han a les cartelleres, com també de posar
els noms dels vostres referents en el mural en blanc, que simbolitza tot el conjunt de
tants i tants altres referents.
I acabarem amb un breu recital de 3 o 4 cançons del grup DUM i un Pica-Pica de
patates, aigua i vi per saludar-nos.
Estem en primavera, els arbres floreixen i ens emmirallen de colors. Que ens
mantinguem arrelats en la nostra mare terra com elles i ells van saber fer. Que com
elles i ells, tinguem un tronc sòlid per sostenir els vents i entrebancs de la vida. Que les
seves branques, branquillons i fulles omplin d’iniciatives creatives i de verdor airejada
tots els nostres àmbits i espiritualitats. Que les flors de tots els nostres referents ens
ofereixin l’aroma del seu estil alliberador. Que els seus fruits de tantes bones obres,
d’entrega i dedicació per les víctimes innocents d’aquest sistema capitalista
devastador, depredador i assassí de la natura i de la vida, ens encoratgin a seguir les
seves petjades. Que les seves llavors, no les oblidem, ni deixem de banda, sinó que
creixin en els nostres entorns, convertint-nos sempre en artesans i artesanes de la pau
i d’esperança. Que el seu feminisme, ecologisme, el seu amor pel país, la seva fam de
justícia i d’igualtat impregni el nostre fer i la nostra paraula. Que el seu temps pels més
necessitats en sigui far i estel. I que la seva llum evangèlica, tan humana i tan tendra,
ens acompanyi en la festa de la vida. I ara gaudim de la trobada i de la festa començant
aplaudint-los. Demano pels 10 i per totes les persones que són per nosaltres uns bones
referents, un fort i sentit aplaudiment.

