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Des de fa molts anys, m’he anat trobant 
el dibuix simpàtic d’un gos amb el barrilet de 
rom penjat al coll per reanimar els caminants 
perduts que travessaven les muntanyes alpi-
nes. Més tard vaig saber que era una ajuda 
que oferien uns frares que viuen per aquests 
cims. El pas dels Alps ha estat una gesta molt 
important per a grans personatges. Aquest 
lloc m’intrigava, però ningú no me’n facilitava 
cap detall o notícia. Finalment el vaig conèixer 
com a conseqüència d’un viatge per França, 
el nord d’Itàlia i amb arribada a Chamonix, 
que ja coneixia. Teníem deu dies i havíem de 
creuar el lloc que dóna títol a aquest relat. Em 
feien por les dificultats que poguessin sorgir 
amb el cotxe. Les notícies d’enciclopèdia eren 
escasses. Uns coneguts italians em van assegu-
rar que la carretera era practicable. Cal dir que 
el projecte era per a finals de setembre, i per 
això calia pensar en alguna nevada. Per tant, 
era una aventura atractiva. La guia d’albergs 
ens indicava que n’hi havia un a Saint-Oyen 
i, confiats, al capvespre ens vam apropar a 
aquesta petita població de la Vall d’Aosta.

L’alberg no existia, i el carrer que indicava 
el llibre, tampoc. Gairebé ja era de nit, feia 
fred i la humitat et calava fins al moll de 
l’os. Plantar la tenda era una cosa difícil i im-
prudent. Vam demanar informació i ens van 
indicar que anéssim als «pares». Hi vam anar. 
Era un casalot, gairebé un castell. Hi havia 
molta gent jove que rondava per allà però 
cap adult no ens podia atendre. La segona 
vegada que ens hi vam apropar, una senyora 
ens va atendre molt amablement. Ens va dir 
que quedar-nos-hi a dormir era una decisió 
dels «pares», i allà no n’hi havia cap. Vaig 
preguntar a la dona què pensava que em res-
pondrien. Amb prudència ens va repetir que 
no depenia d’ella, però que confiéssim perquè 
eren uns «pares» molt amables. Es feia tard.

Cal dir que aquesta regió autònoma és 
italiana, tocant a França, però els frares eren 
alemanys. Tot i que el meu francès és molt 
deficient, i que la conversa era complicada, 
ens vam entendre. Vaig demanar al Senyor que 
em concedís ser acollit en aquella casa, com 
jo rebia altres persones a la meva. Malgrat la 
situació climàtica adversa, perquè ja plovia, 
no vaig perdre la calma. El bon religiós que va 
arribar es va mostrar molt amable, i evident-
ment que podíem descansar-hi aquella nit, i 
es va excusar i justificar perquè el sopar, en 
aquelles hores, no podria ser com ell voldria.

L’endemà em va convidar a acompanyar-lo 
i concelebrar la missa. Es tractava d’una comu-
nitat femenina benedictina molt nombrosa, a 
la qual gentilment em va presentar. No cal dir 
que entre el paisatge alpí meravellós, l’Eucaris-
tia i qui m’acompanyava, em sentia totalment 
feliç i agraït a Déu. Buscava el pas per un port 
d’alta muntanya i vaig trobar una comunitat 
fundada per un canonge de Menthon, que 
seguia la regla de sant Agustí i que tenia es-
crit en un lloc visible: «Hic Christus adoratur 
et pascitur (aquí es lloa i alimenta Crist).»

Vincles personals i 
familiars

El papa Francesc, a La joia de l’evangeli, escriu 
que hi ha, en l’actualitat, un gran individualisme. 
Una característica dels nostres temps. Amb quines 
conseqüències? Amb una manera de viure que afe-
bleix «el desenvolupament i l’estabilitat dels vincles 
entre les persones, que desnaturalitza els vincles 
familiars».

Una mostra de l’individualisme la dóna l’expressió 
freqüent «això no és problema meu». Al costat de 
frases com aquesta s’hi  amaga el desentendre’s dels 
altres i dels assumptes socials. L’individualisme es 
mostra també en actuacions polítiques quan ignoren 
el bé comú. La globalització pot dur, si no es vigila, 
fins al menyspreu de les persones. Fàcilment «anem 
a la nostra», sense mirar els que són al nostre costat. 

Com si les persones no importessin!
El Sant Pare alerta sobre la desnaturalització 

dels lligams familiars. Heus aquí un problema viu. 
Bastants opten per viure en parella. Una bufetada a 
la família i, tal vegada, una vida destrossada. Viure 
sense lligams formals pot ser molt perillós per a la 
convivència. És com voler alçar un gran pes sense una 
palanca adequada. També es dóna un trencament 
matrimonial que, massa vegades, desemboca en «una 
nova parella» i en un embolic notable de les relacions 
parentals i filials. Els homes, pretenent fer el millor, 
podem actuar amb insensatesa. Problema seriós!

L’acció pastoral de l’Església ha de mostrar cla-
rament que Déu és Pare de tots. I per aquesta raó 
«exigeix i encoratja una comunió que guareixi, pro-
mogui i afermi els vincles interpersonals». «Comu-
nió» siginifica «unió amb». Recordo un escriptor que, 
referint-se a la comunió eucarística, escrivia que era 
rebre Crist i també els seus membres, per exemple, 
l’espòs, l’esposa, la sogra, la nora, el gendre, el veí... 
Una manera clara i aguda d’expressar el sentit i la 
realitat de la comunió. Afegia que per empassar-se 
tot això calia una gorja molt ampla. Jo diria un cor 
ple de fe, d’amor i d’humilitat.

El Romà Pontífex es refereix, encara, a les guerres. 
Moltes en aquests moments. Els cristians hem de 
dir, ben alt, com cal reconèixer els altres, «curar les 
ferides, construir ponts, estrènyer llaços i ajudar-nos 
mútuament a portar les càrregues».

Punt de vista

Jesús Alturo i Perucho
Catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona

Per una llibertat justa
Els nostres representants polítics 

estan absorbits en la defensa tenaç 
—i justa— d’un dret que, com a 
poble, ningú no ens pot negar: el 
de decidir el nostre futur. Però ni 
els nostres portaveus ni nosaltres 
mateixos no hem d’oblidar una 
obligació encara anterior: la de vet-
llar perquè la gent indeterminada i 
anònima, però ben tangible i amb 
noms i cognoms que conforma el 
nostre país, pugui gaudir dels drets 
més elementals: una feina digna, un 
habitatge adequat, una educació i 
una sanitat convenients. Altrament 
la societat es fraccionarà, però 
no pas per motius d’origen, ni de 
llengua, ni de cultura; sinó per un 
repartiment injust de la riquesa col·lectiva. Els guanys 
desmesurats d’uns pocs, que difícilment es poden 
aconseguir amb una feina honrada, condemnen a la 
precarietat i fins a la indigència una majoria creixent. 
I aquests guanys són il·lícits, injustos, immorals. Prou 
ho deia sant Jeroni: «El ric o és un injust o hereu d’un 
injust.» Per no recordar les paraules més contundents 
de Jesús de Natzaret.

La crisi econòmica actual, que ha volatilitzat 
esperances de benestar i ha dinamitat drets soci-
als que semblaven definitivament consolidats, no 
té, certament, les seves arrels en la caiguda dels 
valors dels mercats, sinó en el menyspreu envanit 
dels valors ètics que està portant a llur pràctica 
abolició. I aquí fallem tots. Des dels més encimbe-
llats, que haurien de ser un referent moral a qui 
poder prendre per model i que, al contrari, massa 
sovint provoquen escàndol, fins als qui ens venen 
els productes bàsics a uns preus abusius, pagats en 
euros però amb uns sous que, si no s’han reduït o 
han desaparegut, s’han congelat al nivell de quan 
es cobraven en pessetes. Quina estafa més silent, 
col·lectiva i monumental ha permès el canvi de 
moneda, sense negar els beneficis certs que també 

ha procurat! Quants fraus, trampes i martingales 
no faciliten les unitats d’euro, que són, en realitat, 
centenars o milers de pessetes! Quants treballadors, 
quants jubilats, quantes vídues, per no parlar dels 
aturats, als quals s’ha privat de llur dignitat com 
a persones, no viuen al llindar de la misèria per 
aquests excessos! Unes males arts d’uns pocs, que, 
instal·lades com semblen en la vida quotidiana i del 
tot impunes, s’albiren fixes i permanents, i deixen 
sense alè una part important de la societat.

No. No podem esperar la llibertat per guanyar 
la justícia. Perquè la història ensenya —fins la més 
propera i immediata— que, amb llibertat o sense, 
els aprofitats de torn, amb una o altra bandera, 
no deixaran d’avantposar la satisfacció de llur 
cobdícia al cobriment de les necessitats mínimes, 
però vitals, de la majoria. No hem de renunciar 
als drets culturals i històrics del nostre país, i hem 
de mantenir-nos-hi fidels, ben cert!, però, amb 
convenciment i determinació semblant o superior, 
hem de protegir el conjunt de persones singulars 
que el fan viu, i pensar que, mentre quedi un sol 
pobre, una sola persona necessitada, no ens podrem 
tenir per lliures.
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