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Vaig fer un dibuix de les
taules i vaig apuntar-hi
el nom de les persones
amb les quals dinava, ca-
dascú al seu lloc: el gras-

sonet, el pastor, el mecànic, el del
bastó, el músic, el paleta, el forner,
el de la gorra, el geniüt, el que expli-
ca acudits, el que viu en un pis d’El
Xiprer, el magribí, el del mal d’es-
quena... Amb el temps vaig anar
substituint aquelles paraules claus
pels seus noms”, explica Rafael Pi.
“Tant a taula com si els trobo al car-
rer, m’agrada adreçar-me a tots pel
seu nom”.

El Rafael va dos dies a la setma-
na a dinar al centre d’acollida El Xi-
prer de Càritas Diocesana, on acu-
deixen una cinquantena de perso-
nes que no tenen ni recursos per po-
der menjar. “Que consti que hi ha
voluntaris que hi dediquen un munt
d’hores, a preparar i a repartir el di-
nar, a fer el manteniment del ma-
gatzem, a repartir aliments a les fa-
mílies necessitades... i jo no”, res-

8
FARÉ
UNA ACCIÓ
SOLIDÀRIA

En situacions difícils és quan de manera més clara es manifesta l’esperit
solidari dels ciutadans. Cadascú de nosaltres pot trobar la seva manera d’ajudar
els altres, tant els que tenim al costat com els que viuen al Tercer Món.

❱❱❱

“Dino en un centre d’acollida
de Càritas dos cops a la setmana”

Un dels efectes posi-
tius de la crisi pot ser
l’augment de la solida-
ritat que detectem en-
tre la ciutadania, que,
enfront de situacions
de patiment i mancan-
ces, reacciona i aporta
la seva ajuda. Es posen
en marxa accions de

gran abast, com el recapte d’aliments i el
continu degoteig de voluntaris que s’ofe-
reixen per col·laborar en projectes socials.
Si pensem una mica menys en nosaltres
mateixos, si tenim més consciència de les
desigualtats, si creiem en la possibilitat
d’aconseguir més justícia social i lluitem
per construir una societat més igualitària,
podrem dir que haurà vençut la solidari-
tat. No puc deixar d’alertar, però, que la
solidaritat no perdona la injustícia social:
compartir algunes coses no justifica l’in-
dividualisme, i no es tracta de calmar la
mala consciència. L’objectiu és que la nos-
tra consciència, personal i social, eviti ge-
nerar desigualtats que acabin requerint
més solidaritat.

pon de seguida que li proposen que
expliqui la seva experiència.

Conèixer els que són al fons del
pou, amb ben poca llum, commou i
interpel·la. Si el Rafael no dinés a El
Xiprer no hauria anat a fer compa-
nyia a l’hospital a un company de
taula a qui van implantar-li una prò-
tesi de genoll. Tampoc duria als que
dinen amb ell articles d’internet per
respondre a les seves inquietuds. Ni
coneixeria els gestos de solidaritat,
de complicitat, també de recel, que
hi ha durant els àpats. Entendre per
atendre. “Cada dia, quan surto de
dinar, me’n vaig amb el cor una mi-
ca més ple de vida, però encongit
per conèixer unes vides que no han
estat ni són gens fàcils, indignat de

conèixer en boca seva els preus exa-
gerats que els cobren per una simple
habitació”, confessa.

Rafael Pi, químic i agent de pa-
tents europees, va començar a acu-
dir al centre d’acollida El Xiprer poc
després d’haver instal·lat el seu des-
patx professional a Granollers, on
viu de fa temps. Abans treballava a
Vilassar de Mar. El canvi li va per-
metre, a més de dinar al seu munici-
pi, tenir més temps per conrear les
seves aficions: córrer llargues dis-
tàncies, llegir, escoltar i fer música,
jugar a jocs de taula i cuinar (fa pa,
bastonets de sèsam i de pipes, i car-
quinyolis). “De vegades he pensat
de portar-ne als companys de tau-
la d’El Xiprer, però molts no tenen
prou dents per menjar coses tan du-
res”, explica.

“T’adones de com en som d’afor-
tunats i que poc ho valorem”, diu en
el moment d’acomiadar-se. Fent el
camí de tornada el periodista inten-
ta recuperar de la memòria aquell
poema de Nadal de Joan Salvat-Pa-
passeit que diu: “Demà posats a tau-
la oblidarem els pobres –i tan po-
bres com som”.

DANIEL ROMANÍ “Efectes
positius
de la crisi:
més
solidaritat
ciutadana”

PERE VIRGILI

“Surto d’El Xiprer
amb el cor una mica
més ple de vida,
però encongit per
conèixer unes
vides que no han
estat gens fàcils” TERESA CRESPO, PRESIDENTA D’ECAS


