
Fa unes setmanes traspassà un reli-
giós —un germà— que dedicà tota 
la vida al servei dels companys reli-
giosos. Tenia cura dels diversos as-
pectes que faciliten la vida d’una co-
munitat gran, des de la supervisió de 
la cuina, el manteniment de les ins-
tal·lacions, la coordinació del perso-
nal col·laborador laic, passant per 
l’a colliment freqüent d’hostes, re li-
gio  sos de la mateixa congregació o 
laics implicats en l’acció apostòlica de 
pas per la ciutat. Tenia una mane ra 
d’aco llir tothom peculiar, que un d’a-
quests hostes expressà així en co-
nèixer la notícia del traspàs: «Trans-
metia una alegria senzilla, amb un som-
riure lluminós que derivava en ser vei 
generós, com si tenir contents els al-
tres fos la seva missió a la vi da». Era 
cordial amb els religiosos i amb els 
laics que treballaven a la casa. Una 
de les senyores que hi treballen deia 
amb ulls plorosos: «Quan vaig comen-
çar la meva feina a la comunitat, el 
germà m’acollí i m’ajudà. Em vaig sen-
tir ben tractada i conside ra da». Amb 
les peculiaritats pròpies en el dir i en 
el fer, com totes les persones, desen-
volupava la seva ac ció «amb un senzill 
esperit de servei que el portava de la 
cuina a la porteria, dels mercats a les 
habitacions [...] quasi sempre convi-

dant a recordar moments agradables. 
Senzillesa servicial. Molta!», expres-
sava el mateix hoste.
  «Qui vulgui ser important enmig vos-
tre, que es faci el vostre servidor, i 
qui vulgui ser el primer, que es faci el 
vostre esclau; com el Fill de l’home, 
que no ha vingut a ser servit, sinó a 
servir i a donar la seva vida en res-
cat de tothom» (Mt 20,26-28). A les 
exèquies i l’enterrament s’aplegà la 
família, els companys religiosos, els 
treballadors de la casa, els amics, 
els proveïdors dels diversos serveis i 
moltes altres persones que l’havien 
tractat. A l’homilia escoltàrem: «Avui 
aquí ens agermana una matei xa fe i 
crida, ens agermana la vida, la mort 
i l’esperança». Una mateixa fe i crida, 
el seguiment de Jesús. La vida com-
partida, estimant en el servei gene-
rós, en la certesa que Jesús és en 
to tes les persones, i per això a totes 
les crides cal respondre: «Què em de-
manes, Senyor?». La mort confiada 
sa bedors de vers a qui anem; l’es-
perança en l’acollida del Déu que 
ens espera i és Pare de tots. De re-
refons, el record del testimoni d’un 
religiós, persona bona i senzilla, fidel 
a una vocació, a una crida a servir 
i estimar que escoltà encara jove i 
que visqué fins a la mort.
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