






























cowboys 

me eructo por 50 pesetas; tres eructos, 

100 











vaig estar captiva 

dos anys i mig a Auschwitz. Només se’ns tatuava un 

número com aquest, amb agulla i tinta, als presoners 

destinats als camps de treball. Als que anaven 

directament a les cambres de gas, com ara tots els 

menors de quinze anys o els vells, no. 





Perquè 

tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu 

beure; era foraster, i em vau acollir 



Avui

Fa ara 

vint-i-quatre anys, els qui signem aquesta carta i alguns 

altres vam concebre la idea de crear una entitat la 

finalitat de la qual fos oferir un servei informatiu i una 

col laboració a qualsevol activitat juvenil de caràcter 

lúdic i formatiu. D’aquesta manera va ser com va néixer 

el SIPAJ (Servei d’Informació i Promoció d’Activitats 

Juvenils), gràcies a la il lusió d’un grup procedent de 

Trobades de Joves de Montserrat, el qual, des d’un 

començament va rebre el suport de Càrites Diocesana 

de Barcelona (aleshores dirigida per mossèn Manel 

Claret) i de les religioses Reparadores, que al carrer de 

Casp, núm. 49, van oferir el seu local. 

 

   SIPAJ va aplegar progressivament una important base 

de dades de les matèries que més interessaven aleshores 

al sector juvenil i la va transmetre a través de canals 

institucionals, associatius, butlletins informatius, 



exposicions, guies, correspondència i suport a activitats 

i entitats que no disposaven d’infraestructura pròpia, 

així com assessorament i atenció personalitzades. 

 

   Ara el SIPAJ ha deixat d’existir, perquè tot allò que ha 

anat oferint al llarg d’aquests anys, omplint buits 

evidents, actualment està a bastament assumit per 

l’Administració amb moltíssims més recursos, i sempre 

és millor una retirada digna que no pas un anar-se 

esmorteint sense sentit. La finalitat d’aquesta carta 

només és deixar constància del fet, i mostrar el nostre 

sincer agraïment a les institucions que ens han donat 

suport i a l’Arxiu Nacional de Catalunya, que ha 

acceptat acollir el fons documental, així com també a 

tots aquells que, d’una  manera o altra, algun cop han 

donat suport al SIPAJ o hi han col laborat, perquè ells 

ens han permès oferir gratuïtament el millor d’allò de 

què a cada moment disposàvem: de nosaltres mateixos. 

 

   

el Fill de l’home no ha 

vingut pas a ser servit, sinó a servir...











Evangelii 

gaudium Hi ha cristians l’opció dels 

quals sembla la d’una Quaresma sense Pasqua. Però 



reconec que la joia no es viu de la mateixa manera en 

totes les etapes i circumstàncies de la vida, a vegades 

molt dures.































L’ofrena 

d’una viuda pobra Jesús es va asseure  

davant la sala del tresor, i  mirava com la gent hi tirava 

diners. Molts rics hi tiraven molt. Llavors va arribar una 

viuda pobra que hi tirà dues petites monedes de coure. 

Jesús va cridar els seus deixebles i els digué: Us 

asseguro que aquesta viuda  pobra ha tirat al tresor més 

que tots els altres. Tots  han donat del que els sobrava; 

ella, en canvi, ha donat del que necessitava, tot el que 

posseïa, tot el que tenia per a viure.





No tingueu por. Us anuncio 

una bona nova que portarà a tot el poble una gran 

alegria: avui, a la ciutat de David, us ha nascut el 

Salvador, que és el Messies, el Senyor. Això us servirà 

de senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers i posat 

en una menjadora 
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Crist ho és tot en tots 

Som als anys quaranta del segle passat i ens trobem en 

una gran aula plena de canalla, tota –com jo mateix– si 



fa no fa, d’uns vuit o nou anys d’edat. Davant de tot, a 

la dreta hi seu la mestra responsable de l’ordre i el 

control de la classe, en la qual tasca, val a dir, no té 

gaire èxit. El brogit és constant. A la meva esquerra hi 

seu una nena –malgrat que aleshores no existia la 

coeducació– que no para de manipular el tinter 

metàl lic, típic de l’època, que estava incrustat sobre 

aquella mena de pupitre amb  la part superior inclinada, 

sota la qual hi havia un caixó per a poder-hi guardar la 

cartera escolar, els llibres i els quaderns, així com el 

plumier que tanta il lusió ens feia. Però, alerta!, perquè 

el tinter és ple de tinta i la nena està a punt d’abocar-lo. 

La mestra se n’adona, s’aixeca i va fins on és la nena 

per renyar-la i manar-li que deixi el tinter tranquil 

d’una vegada. Tot seguit, la mestra se’n torna al seu 

lloc. La nena li fa cas, però comença a passar les mans 

pel damunt del pupitre, com per treure’n les brosses o 

els petits esquitxos de tinta que hi pugui haver. Jo 

m’esvero una mica i li demano que tingui molta cura de 

no tacar-me. 

 

   Mentrestant, el soroll a la classe continua sent més 

que notable. La canalla parla sense parar i està un xic 

esvalotada. De sobte, aquella remor s’apaivaga 

progressivament, alhora que se sent el cant a boca closa 

d’algú que s’atansa pel passadís que hi ha a la part 

posterior dreta de la classe. El so del cant va 



augmentant de volum fins que compareix una persona. 

Ara el silenci és total. Tothom està immòbil; es podria 

dir que petrificat. El nouvingut és un jove d’alçada 

mitjana, d’una edat vorejant els divuit o dinou anys; 

camina pausadament, amb un bastó a la mà dreta 

recolzat a l’espatlla, amb un farcell al capdamunt, ple 

de no se sap exactament què. Sembla un pelegrí. Tothom 

està extasiat i escolta  la tonada guardant un mutisme 

absolut. Es tracta d’un  so més aviat monòton; són 

quatre  compassos que es van repetint contínuament, 

lents i penetrants,  els quals ressonen per tot el recinte: 

 

 
   El misteriós personatge dóna la volta a tota la classe 

sense deixar de cantar, i surt per la mateixa porta per 

on havia entrat, amb el mateix farcell, amb idèntic  

bagatge. Lentament, el so del  cant s’allunya i el seu 

volum disminueix, alhora que la classe, a poc a poc,  

torna a recuperar l’agitació i el brogit d’abans. I aquí 

finalitza el somni. 
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