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VIDES AMB DÉU AL FONS 
 

  

Eduard Olivé Onderka 
  
Nom i cognoms: Eduard Olivé Onderka 
Lloc i data de naixement: Reus, 30 de juliol de 1971 
Professió dels pares: Enginyer tècnic agrícola i mestra d’educació infantil 
Any de professió religiosa: 2005 
Destinació actual i càrrec: Igualada, subdirector del col·legi  
  

Com era l’ambient familiar de la teva infància? 
Un ambient una mica complicat. La meva mare 
tenia una malaltia crònica i el meu pare viatjava 
molt per motius laborals, de manera que de 
vegades les situacions no eren fàcils. Això sí, és 
una família molt unida, on el meu germà i jo 
estem acostumats a donar-nos suport.  
  
Com vas conèixer els germans maristes? 
A través de la Pasqua de les Avellanes i per un 
amic meu que havia estat novici alguns anys 

abans. Però el procés de coneixement real va ser a través de les trobades periòdiques amb el G. 
Valerià Simon. Quan anava a la Pasqua de les Avellanes, amb la parròquia del barri, sabia que 
l’organitzaven els germans, però no tenia gens clar qui eren. 
  
Amb quants anys vas anar al seminari i per què? 
En el meu cas vaig anar directament al postulantat amb 30 anys. La raó és que, després d’un 
discerniment a través de l’acompanyament amb un germà, entenc que és el somni de Déu per a 
mi: ser mestre i catequista des del compromís decidit de la meva vida a la infància. 
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Quines van ser les raons que finalment et van portar a professar com a germà marista? 
Les mateixes que em van portar al postulantat: entendre que Déu em crida per lliurar tota la vida a 
la infància, essent testimoni permanent del seu amor. 
  
De totes les tasques que has realitzat al llarg de la teva vida religiosa, en quina t’has sentit més 
realitzat i per què? 
Sens dubte, la de mestre i catequista. Quan un és fidel al que el Senyor el crida, les seves accions 
arriben a anar més enllà del que es pot imaginar. Sent mestre puc palpar dia rere dia com els fruits 
del treball van molt més enllà del que em pugui atribuir només a mi. En canvi, quan he de fer una 
tasca diferent, veig com els resultats són molt més discrets, de vegades fins i tot insuficients.  
  
Què és el que més t’ha costat —o t’està costant— de la vida religiosa? 
Cada moment de la vida té la seva dificultat concreta, no podria definir exactament una cosa 
única. Ara mateix potser sigui la renúncia a una família pròpia, però possiblement demà donaria 
una resposta diferent.  
  
Què és el que t’ha fet més feliç com a religiós? Per què? 
Saber que estic intentant ser fidel al que Déu em demana, encara que alguns això de ser mestre i 

catequista consideren que és poca cosa. Però 
sé que així estic fent ple ús dels dons que 
m’han estat regalats. 
  
Marista avui: per què o per a què? 
Per donar testimoni de l’església mariana, 
acollidora i senzilla, que de vegades se sospita 
molt llunyana a la que ens toca viure. També 
per educar des del cristianisme i en el 
cristianisme, tot i que sigui anar a 
contracorrent. Igualment per donar testimoni 
de l’amor del Pare per cadascuna de les seves 
criatures. I, finalment, per construir un món 
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més just. Encara que de vegades les nostres pròpies estructures ens posen pedres al camí… 
  
Enumera les cinc coses essencials, al teu judici, que es donen en el ser i en l’obrar d’un marista 
d’aquests temps. 
Són persones senzilles, excessivament actius en molts casos per un afany de lliurament més enllà 
del racional. Solem ser molt acollidors, el que sempre sorprèn als que entren en contacte amb 
nosaltres. A més, tenen una forta convicció que el Regne és possible i que cal construir cada dia.  
  
Quin és el teu somni com a germà marista? 
Ser testimoni realment fidel de l’amor de Déu per cadascuna de les seves criatures, donant 
exemple d’una església acollidora, lliure i implicada en la construcció d’un món més just, posant el 
meu granet de sorra concret des de l’educació d’aquells que Déu em va confiant. 
  
  
  

Miquel Cubeles Bielsa 
  
Nom i cognoms: Miquel Cubeles Bielsa 
Lloc i data de naixement: Fabara (Saragossa), 27 de març de 1956 
Professió dels pares: Agricultors 
Any de professió religiosa: 1977 
Destinació actual i càrrec: Comunitat de Ciutat Vella, Barcelona. Educador a l’Associació Social 
Gabella 
  

Com era l’ambient familiar de la teva infància?  
Anys 60, anys del Concili Vaticà II. Jo era un nen que vivia 
en un ambient rural, en el si d’una família cristiana. Els 
meus pares van estar molt vinculats als moviments 
eclesials de l’època. Acció catòlica, cursets de cristiandat… 
resàvem a casa, en família. La meva sensibilitat religiosa 
comença en aquest ambient. Recordo les romeries a la 
Mare de Déu de Dues Aigües, la visita a la Mare de Déu 
del Pilar a cada viatge a Saragossa. Els meus pares em van 
ensenyar a estimar Jesús i Maria.  Érem quatre germans i 

vivim l’experiència religiosa de manera diferent, jo sempre vaig sentir una inquietud religiosa. En 
començar els anys 70, encara era molt jove, però, al meu poble, una gran majoria de joves i 
cristians compromesos, crítics amb una església poc coherent i allunyada de la realitat, es van 
plantar en la visita del bisbe. El capellà, amic dels joves i necessitats, va ser suspès “a divinis” i la 
vida cristiana va quedar molt ferida. El capellà era un obrer… El seu delicte va ser enderrocar les 
barreres del privilegi i servir… El meu pare, home d’una fe profunda i d’una eclesiologia del carrer, 
em va ensenyar a caminar amb sandàlies el camí de l’evangeli. L’ambient familiar i social va deixar-
hi la seva llavor i en dono gràcies. 
  
Com vas conèixer els germans maristes? 
Per casualitat. Avui dic que ha estat la Providència amb majúscula la que em va portar a aquesta 
família. Fins als 15 anys vaig estar intern en un col·legi seminari. No em va anar bé. Jo tenia la 
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inquietud de ser missioner i així ho manifestava als meus pares. Ells es van posar en contacte amb 
un mestre amic dels germans maristes i així vaig conèixer-ne un i després d’altres… germans i 
maristes en un sentit ampli.  
  
Amb quants anys vas anar al seminari i per què? 
El meu primer contacte amb els germans va ser als quinze anys, al seminari de les Avellanes. Us 
comentava la inquietud juvenil de ser missioner com a forma d’expressió de la vivència religiosa 
que sentia amb certa normalitat. No m’assaltaven preguntes transcendentals sobre l’existència de 
Déu ni l’autenticitat de la seva crida… Sentia una crida a servir, a donar-me i, sobretot, era feliç en 
el dia a dia. Això em donava seguretat. Era bastant conscient que hi havia molt camí per recórrer i, 
en alguna ocasió, abans de professar, em vaig plantejar tornar amb la meva família. Tinc molt bon 
record dels meus anys de seminari i, sobretot, dels meus dos anys de noviciat. Hi va haver 
persones que van confiar en 
mi i era feliç. La senzillesa 
en el tracte, la proximitat, la 
vida de família, l’amor a 
Maria i la passió per la 
missió em van atreure de 
manera particular.  
  
Quines raons et van portar 
a professar com a germà 
marista? 
És impossible detallar-ho, 
però n’hi ha una de 
fonamental. Déu. Només 
Déu. Aquest any 2012 va 
morir el meu pare, 
confident i acompanyant en tot el meu camí vocacional. La meva mare sempre ha estat aquí, 
donant suport, testimoni joiós i dona orant avui també, malalta d’Alzheimer. Ells sempre m’han 
donat suport, una altra raó important. Els vaig escriure una carta adreçada també als meus 
germans amb motiu de la meva professió perpètua, carta que jo no tenia ni sabia on havia anat a 
parar. El dia que va morir el meu pare, un germà meu me’n va lliurar una còpia. Em va dir: En 
guardo l’original. En aquella carta estan expressades algunes de les raons que em van portar a 
professar a perpetuïtat com a germà marista. Són les d’aleshores, novembre de 1983, i que avui 
subscric. Aquí en teniu uns extractes. 
“A primera vista, el dia 6 de novembre vaig posar fi a un llarg període de formació i de professió 
temporal. Dic a primera vista perquè sé que la vida religiosa, i més concretament una professió 
perpètua, no és la fi d’una carrera, el final o la meta, sinó un començar de nou en el seguiment del 
Senyor… Va ser a les Avellanes, al noviciat, any 1975, quan ja em vaig plantejar una opció decidida. 
La vida marista m’havia captivat i, sobretot, els motors d’aquesta vida marista: Déu i Maria. Vaig 
passar de la meva fe infantil a una recerca i un coneixement de la voluntat de Déu. La meva 
primera professió l’any 1977 per a mi ja va ser un desig de consagrar-me a Déu perpètuament, de 
seguir enmig de les dificultats… Avui, després de sis anys, segueixo sent molt feliç amb la vocació 
que he abraçat i crec que també per a vosaltres és un motiu d’alegria. M’adono que el Senyor no 
escull els llestos, els forts i els rics, sinó els de cor senzill. Pregueu perquè jo sigui d’aquests 
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últims… Us dono gràcies per tot i demano a Maria, la nostra bona mare, que us beneeixi i que us 
faci tan humils com ella per servir millor Jesús.” 
  
De totes les tasques que has realitzat al llarg de la teva vida religiosa, en quines t’has sentit més 
realitzat i per què? 
Cada dia és un començar de nou en el seguiment de Jesús. Així ho vaig dir als meus pares i als 
meus germans i així intento viure-ho. En un moment de crisi en el meu noviciat, vaig compondre 
una cançó anomenada l’Oració del pobre. “Que el vostre Esperit, Senyor, abraci tot el meu ésser, 
fes-me dòcil a la teva veu...” En el meu camí de servei, m’he sentit enviat per Déu per servir. El 
“fes-me dòcil a la teva veu”, m’acompanya sempre.  
Les tasques no les valoro pel que han suposat per a mi, les valoro per la manera com han ajudat a 
realitzar-se d’altres, i em qüestiono si he servit prou. He estat amb seminaristes i novicis en cases 
de formació, en escoles i en obres socials, també en serveis de responsabilitat en l’animació 
provincial. “Fes-me dòcil a la teva veu”, començar de nou en el seguiment de Jesús. El Senyor m’ha 
anat guiant i, amb el pas dels anys, he sentit amb més força la seva crida a través dels més pobres i 

el compromís directe amb ells. En 
la mesura que ha sabut respondre 
m’he sentit més realitzat. 
Compartir la meva vida essent 
germà entre els joves, 
especialment els més necessitats, 
és la tasca en què crec que he 
contribuït més. Si un jove s’ha 
creuat per la meva vida i l’he 
ajudat a realitzar-se, això ha donat 
més sentit a la meva vocació. 
  
Què és el que més t’ha costat —o 
t’està costant— de la vida 
religiosa? 
Navegar a contracorrent. Ser 
autèntic, coherent i creïble. En els 

anys setanta, el religiós tenia un cert reconeixement, encaixava amb el moment social. A mesura 
que han passat els anys, en un ambient secularitzat, individualista també a la comunitat, saber-te 
religiós entre la gent m’ha costat i em costa més. Em sorgeixen preguntes… Què puc aportar a les 
persones, infants i joves que no pugui fer des d’un altre plantejament de vida? Per què la nostra 
vida atrau tan poques persones? Per què m’identifiquen amb una església tan qüestionada i poc 
profètica? M’he conformat i he perdut el punt de profetisme que ha de comportar la vida 
religiosa.  
  
Què és el que t’ha fet més feliç com a religiós? Per què? 
Visc la meva vida com un projecte en el qual Déu es manifesta constantment. Fes-me dòcil a la 
teva veu… El Senyor m’ha anat mostrant el camí i, en les petites respostes d’amor, he trobat la 
felicitat. Quan un jove m’ha dit —i ho dic sense vanagloriar-me—: “Gràcies a tu he aconseguit 
això, gràcies a tu sóc el que ara sóc”, aquestes paraules m’omplen de felicitat. Saber-me en mans 
de Déu i saber-me el seu instrument em fa feliç. Saber que no estic sol en aquesta tasca, que ens 
diem germans i ens reconeixem així també em fa feliç.  
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Marista avui: per què o per a què? 
Per ser el rostre humà i fratern de Déu per als infants i joves necessitats. Sant Marcel·lí ens va 
voler germans, i en un món desestructurat, dividit, on la infància pateix les conseqüències de tot 
això, necessitem germans. La nostra història va començar en els ulls d’un noi abandonat. 
Necessitem germans. Necessitem maristes que facin realitat el somni de sant Marcel·lí 
Champagnat. Hem estat fundats per a la missió. Mentre hi hagi infants i joves necessitats, té sentit 
ser Marista.  
  
Enumera les cinc coses essencials, al teu judici, que es donen en el ser i en l’obrar d’un marista 
d’aquests temps. 
Aquest seria el meu desig, i crec que molts ho viuen per al marista germà i per a tots aquells 
homes i dones vocacionats, hereus del carisma de Marcel·lí Champagnat.  
  

 Homes i dones enamorats de 
Déu. Enamorats de Jesucrist i el 
seu evangeli.  

 Germans i germanes que donen 
la seva vida a favor dels infants i 
joves necessitats. 

 Homes i dones que posen en 
relleu el do de la fraternitat. 
Germanets de Maria. Viure en 
comunitat, construint una nova 
església a l’estil de Maria.  

 Homes i dones radicals, 
compromesos, profètics. Que 
saben que van a contracorrent encarnant l’evangeli, vivint les benaurances. 

 Homes i dones compromesos pel Regne de Déu, per transformar el món, per lluitar per 
la justícia, per estar en la primera línia en la defensa de les persones més febles. 

  
Quin és el teu somni com a germà marista? 
El meu somni és fer vida les cinc coses essencials que he dit anteriorment. Somio que els maristes:   
 

 Prenguem seriosament a Jesús. 

 Prenguem seriosament als pobres. 

 Prenguem seriosament el nostre nom: Germanets de Maria. 

 Prenguem seriosament l’evangeli. 

 Prenguem seriosament el compromís pel Regne. 
  
Somio amb una vida marista centrada en Déu, que encarna l’evangeli a la manera de Maria, sense 
privilegis ni estructures, que, d’una manera fraterna, comparteix el dia a dia amb els infants i joves 
necessitats i amb ells transforma les seves vides construint un món més just i millor.  
Amb Maria i Marcel·lí sortiu de pressa vers una nova terra. Amb ells ens posem en camí.  
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Rafael Escolà Colomé 

  
Nom i cognoms: Rafael Escolà Colomé               
Lloc i data de naixement: Àreu (Lleida), 13 d’agost de 1953 
Professió dels pares: Pagesos - Agricultors 
Any de professió religiosa: 1972 
Destinació actual i càrrec: Comunitat d’Acharnés (Atenes) 
  
Com era l’ambient familiar de la teva infància? 
Família nombrosa, en un poble de muntanya del Pirineu lleidatà, d’hiverns durs i on tots teníem el 
nostre treball a mesura que anàvem creixent. Ambient sa, on la mestra i el rector modelaven, més 
que la família, la formació inicial de cada un. 
  
Com vas conèixer els germans maristes? 
A través del G. Ernesto, que cada any passava pels pobles i a l’escola mostrava imatges d’escoles 
maristes que per a nosaltres eren extraordinàries, d’una altra galàxia.  
  
Amb quants anys vas anar al seminari i per què? 
Amb 11 anys acabats de fer i sense saber gaire cosa dels Germans Maristes. Altres germans meus 

eren al seminari diocesà de la 
Seu d’Urgell o amb els 
Germans de la Salle, també a 
la mateixa localitat. El 
perquè, només Déu ho sap.  
  
Quines van ser les raons que 
finalment et van portar a 
professar com a germà 
marista? 
Els anys de seminari a Llinars 
del Vallès, Rubí i les Avellanes 
van marcar la decisió de ser 
Germà Marista. També vull 
destacar com a factors 
positius que em van ajudar a 

prendre la decisió de ser germà la vida de grup, el testimoni de molts germans professors, les 
experiències apostòliques a l’estiu, etc.  
  
De totes les tasques que has realitzat al llarg de la teva vida religiosa, en quines t’has sentit més 
realitzat i per què? 
He tingut la sort de poder ser present en diverses comunitats d’inserció en barris i alhora he estat 
sempre present en l’activitat escolar més normalitzada. He dedicat molts anys de la meva vida 
marista a la direcció i gestió d’escoles. En tots dos àmbits he gaudit com a germà marista, perquè 
la vida de comunitat i l’acció apostòlica amb els infants i joves sempre són d’agrair. Destacaria, 
com a molt gratificant, tots els anys que estat en contacte directe amb els grups escoltes (CMS, 
Centre Marista d’Escoltes, a Catalunya). 
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Què és el que més t’ha costat —o t’està costant— de la vida religiosa? 
Compaginar la vida espiritual i l’acció apostòlica amb coherència; és a dir, sense que una 
menyspreï l’altra.  
  
Què és el que t’ha fet més feliç com a religiós? Per què? 
La vida de comunitat, perquè és allà on al final del dia, de la 
setmana, trobes la llar on compartir amb naturalitat el que 
ets i sents. 
  
Marista avui: per què o per a què? 
a) Per seguir mostrant un rostre marià de l’església als joves. 
b) Per estimar Jesucrist, seguint l’estil de sant Marcel·lí 
Champagnat. 

c) Per ser signe de fraternitat (som Germans) al nostre 
món, tan individualista i violent. 

d) Per seguir formant bons ciutadans i bons cristians. 
  
Enumera les cinc coses essencials, al teu judici, que es 
donen en el ser i en l’obrar d’un marista d’aquests temps. 

a) Una persona que creu en la fraternitat. 
b) Una persona que es fa present entre els infants i joves, 
amb naturalitat. 
c) Una persona que creu que l’educació és el millor mitjà per transformar positivament la 
societat, tenint com a base una concepció cristiana de la vida. 
d) Un estil de vida senzill i coneixedor de la realitat social que l’envolta. 
e) Una persona de cor universal, que, estimant el lloc on viu, sap transcendir fronteres.  

  
Quin és el teu somni com a germà marista? 
Estimar Déu seguint el model de Maria i Champagnat i fer sorgir signes d’esperança entre els joves 
d’avui dia.  

  
 

 
 
  

Enrique Hurtado Rodríguez 
  
Lloc i data de naixement: ISAR (Burgos), 13 de juliol de 1932 
Professió dels pares: Artemio (guàrdia civil) i Donatila (mestressa de 
casa) 
Any de professió religiosa: 1a professió el 2 de juliol de 1949; 
professió perpètua el 15 d’agost de 1954 
Destinació actual: Comunitat de Sants (Barcelona) 
Càrrec: Jubilat. Acollida de germans, annals, classes de reforç a infants 
més lents.  
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 Com era l’ambient familiar de 
casa? 
Un ambient senzill, auster, cristià, 
de col·laboració en les tasques del 
camp. 
Assisteixo a l’escola i, amb el 
barret de palla, pujat al trill als 
estius. 
Després de la guerra, els meus 
pares es traslladen a Burgos i 
continuo les classes a l’escola 
marista de Sant Antoni, en el curs 
d’ingrés, amb el G. Luis Venancio 

Merino. Els diumenges, assistíem al cinema al Liceu Castella; precedia el rés del rosari. 
  
Com vas conèixer els germans maristes? 
El meu oncle Fernando Hurtado va a Isar a passar uns dies de vacances. El G. Aniano va passar pel 
poble i es va allotjar a casa dels avis. Em va preguntar si m’agradaria ser mestre religiós com el 
meu oncle Fernando. Li vaig dir que sí, ja que els meus pares em donaven suport en aquesta 
decisió. Tots pensaven en Arceniega. Però, al final de l’estiu del 1943, destinen el meu pare a Sort. 
Durant tres mesos vaig anar a l’escola de Sort. El meu juniorat va ser a les Avellanes, a cent 
quilòmetres de Sort (Lleida), i així es va fer el meu ingrés el desembre de 1943. 
  
Amb quants anys vas anar al seminari i per què? 
Amb 11 anys, un matí fred d’hivern. M’acompanyava el meu pare. Ens va rebre el G. Víctor Luis 
Tresserras. El dia de Reis de 1944 estrenàvem nou superior en la persona del G. José Basilio 
(Antonio de Miguel Blasco), que amb el seu estil, la seva estima i la seva senzillesa es va guanyar la 
meva confiança i vaig ser molt feliç en l’ambient de família gran del 
juniorat de Crist Rei. Van ser quatre anys molt bonics i de creixement. 
Vam tenir uns germans extraordinaris. Amb gratitud i admiració recordo 
els germans Eliseo, Claudio Fermín, Leandro Vicente Mandacen i 
Tarsicio, el nostre prefecte, que, als juniors grans, en aquells anys de 
postguerra i de carestia accentuada, ens donava un tros de pa per 
berenar. 
  
Per què? Crec que tot va ser molt senzill. M’agradava ser mestre. I, 
encara que l’avi matern m’oferia la beca per al seminari diocesà, 
recolzava la meva elecció i el meu camí com a religiós educador marista. 
M’havien marcat els exemples i dedicació del G. Luis Venancio. Recordo que a casa “menjàvem i 
sopàvem” comentant les anècdotes de l’escola. Podria ser un educador com ell. Recordo els seus 
gràfics de catequesi. A les Avellanes vaig descobrir la bondat maternal de Maria i la devoció que 
els germans em van inculcar.  
  
Quines van ser les raons que finalment et van portar a professar com a germà marista?  
Durant molt de temps vaig guardar les carpetes dels recessos. Hi anotava raons per seguir i ser 
fidel. Tinc la dels 30 dies de la retirada de Loiola. I em sento privilegiat, perquè és ben cert que Déu 
vol la meva salvació infinitament més del que jo l’anhelo. Déu és el que salva. Abundo sempre que 
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la meva entrega, la meva limitada resposta, tantes vegades “rosegada”, és el senzill regal que jo 
faig a l’Amor de Déu, que m’estima com a fill i que em cridava a ser el seu missatger marista. 
Havia de salvar-me en raïm, amb els germans de la meva comunitat i amb els nens a qui em 
consagrava.  
  
De totes les tasques que has realitzat al llarg de la teva vida religiosa, en quines t’has sentit més 
realitzat i per què? 
Destacaria la dedicació a les classes, la meva vida d’educador. M’he sentit feliç. Quan els meus 
alumnes s’han sentit valorats, estimats i m’han vist somrient, la meva tasca ha estat fàcil i 
estimulant. El treball ha estat l’adob del bon esperit.  
També vull subratllar les meves dues etapes de formador a les Avellanes, que sumen 21 anys. Els 
resultats de perseverança no eren tangibles, ja que els ambients consumistes i la por al compromís 
d’una consagració podien sobre els juniors i els novicis. La sagnia d’abandonaments era cada 
vegada més sentida. Després, va arribar la manca de vocacions. L’aspecte positiu d’aquests límits 
va ser el treball en equip que ens unia als formadors en jornades difícils, però que ens ajudava a  
madurar i a seguir sembrant.  
La dedicació a les escoles de pares m’ha confortat sempre. Durant 38 anys, tant la preparació dels 
temes com el compartir valors cristians i educatius en les trobades han constituït un estímul. 

Com a experiència gratificant i positiva, vull 
assenyalar la meva presència al Paraguai en 
un camp de treball missió. Van ser dos mesos 
diferents. Vaig sentir més vivament allò 
marista. 
  
Què és el que més t’ha costat —o t’està 
constant— de la vida religiosa? 
És una pregunta que mai m’he fet! Crec que el 
més costós ha estat realitzar el dur treball de 
cada jornada. El meu secret ha estat la meva 

gran il·lusió i començar les jornades amb actitud d’estrena. Recordo que, en una ocasió, em vaig 
sentir aclaparat per la feina davant el munt de quaderns que tenia per corregir. Com si aquest pes 
em pogués. Arribar esgotat al llit ha estat una anècdota que s’ha repetit al llarg de la meva vida. 
“El treball dignifica, santifica, però eslloma”. Era una frase recordada per les tandes de novicis. 
M’ha costat la lluita contra la mediocritat o l’anar tirant pels camins de la consagració. Tinc la sort 
de comptar amb un acompanyant espiritual que m’és de gran ajuda. També vull assenyalar 
l’obertura als canvis en aquest accelerat canvi d’època. Corro el risc de quedar-me a la perifèria i 
de no aprofundir en la vida interior. 
  
Què és el que t’ha fet més feliç com a religiós? 
Vull destacar-hi la meva dedicació il·lusionada. M’ha omplert de joia ajudar a ser feliços, 
“pencant”, els meus alumnes i formands. M’ha ajudat a interioritzar i viure al seu costat l’ascesi 
del lliurament, la gratuïtat i el deure responsable.  
Ara, en la meva joiosa jubilació, em fa feliç la meva senzilla presència en comunitat, feta de servei, 
atent als detalls que afavoreixen la convivència alegre i l’esperit de família. Aquesta actitud em fa 
feliç. També vull citar les satisfaccions que em produeix comptar amb excel·lents amics a Internet 
als quals setmanalment dedico els meus “fulls de ruta”, en què sembro il·lusió, optimisme i la bona 
nova del Pare Bo, de la seva Infinita Tendresa, que em regala, cada alba, una nova aurora. 



11 

 

 

 

Marista avui: per què o per a què? 
Perquè vaig donar la meva paraula. Perquè em sento cridat al seguiment de Jesús. Perquè no he 
volgut abandonar aquest camí que em porta a la plenitud. Viure la meva consagració dóna sentit a 
la meva vida. I renovo aquest afany cada dia. El “només per avui”, de Joan XXIII. Celebrava la festa 
sorpresa que em va dedicar la meva 
comunitat en estrenar el regal dels meus 80 
anys. I, durant el brindis, recordava tres 
paraules, que poden resumir el perquè. 
 per AGRAIR: “Cada un d’aquests 80 anys ha 
estat un gran regal d’Amor del Pare Bo, de 
Maria i de sant Marcel·lí. Agraeixo el do de la 
vida, el do de la fidelitat i les alegries de la 
família marista i dels meus germans de camí”. 
per ASSAJAR: “Penso que el tram que em 
queda no és gaire llarg. He d’assajar el que 
serà la festa del cel: lloança, amor, reservar 
espais interiors, deixar-me estimar. Sentir-me 
estimat pel meu Mestre, Amic i Senyor que enamora als seus seguidors…” “Maria i els meus Sants 
Àngels saben de la meva Confiança.” 
per omplir-me DEL QUE ÉS POSITIU: “Seguir vivint il·lusionat, somrient, feliç, en el lliurament 
senzill i joiós als meus germans.” “I escriure més fulls de ruta…” 
  
Enumera les cinc coses essencials que es donen en el ser i en l’obrar d’un marista d’aquests 
temps: 
Dedicació joiosa. Alegria en el lliurament. Treball seriós i ofert. Pregària convençuda. Confiança 
filial a Maria. I vull afegir-hi un sisè valor: vida de família. 
  
Quin és el teu somni com a germà marista? 
Veure florir l’Institut amb noves vocacions. Palpar com l’esperit de Marcel·lí creix en cada un de 
nosaltres. Sentir els laics que opten per la nostra espiritualitat, caminar amb ells colze a colze. 
  
  
  

  

  

 

 


