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CAMJ
Ais militants del Grup
d'Aprenents de la J. O. C.
_

No m'extranya la vostra tristesa..Sobre tot la teva. Mateu.
P O T Ò voldria que sabessiu mirar-vos la mort amb fe. I que
«n mig de la gent que plorará desconsolada, fins de la gent que
a'aiçarà demanant contes a Déu —ja n'hi ha hagut— dônessiu
el testimoni de la vostra fe ardent, mantinguda entre tantes
Iluites i ara en la proba del dolor.
I en primer Hoc, cal que penseu que la mort, HO és mai una
casmalitat. Nosaltres, eis homes, parlem de dèsgràcies, i fem
mil suposicions com si depengués de fets casual» la mort, oblidant nos que fins la cafguda d un cabell, o la mort d'un òceWe
0 la flor de l'herba més humil ocupen un Hoc en la solicitât del
Pare que és al cel. Això, i la convicció de que el Pare ens estima, és suficient per omplir nos de consol í serenor. Que raés te
que nosaltres no ho comprenguem o que ens costi sufrir? Voaaltres sabeu que la vida no s'acaba aquí. I que Déu ve a bus
car-nos per portar nos al cel, al seu costat,

1 la mort quan no en veuen un fruit immédiat perqué no saben
res de la vida de la gràcia ni de la vida del cel.
Tú, Mateu, estarles content d'haver-lo saîvat. I aquesta ma^
tcixa gent que no us compren, t admirarla si haguesais pogut
t r e u r e ' l d e r a i g u a . P e r ò j o e t d i r é a tú, l a tots eis Companys
que heu plorat la mort de Tamic, que vosaltres sou grans perqué l'heu salvat de debó amb el vostre apostolat, amb el vostre
amor, qwe ha fet possible que mirom ara serenament la mort
d'en Conesa, segurs de que eli, com fa poc en Paretas ha anat
al cel. ¿Recordes, Mateu, el dia que en Conesa et va dir que
volle ser mUitant? Aquell dia en Conesa es va salvar de dcbó.
Desprès Them vist Iluitar Potser l'hem vist caure. Però ha dut
sempre encès l'amor al cor. I a l'hora de la mort, cl que conta
és l'amor.
Ja hi haviau pensât, en tot això. Però he volgut parlar-vos'
cn perqué us reafírmeu en la vostra fe. Déu deu estimar-vos
molt, quan escull aquells militants que vosaltres senyaleu com
a millors. Des del cel, segueixen pregant. No us sembla que
«Ixô us farà ua gran be? D'altra part ara sentiu més aprop el
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Amics : novament la mort ha trucat a les nostres portes per
end^ir se'n un bon company í militant. I us ha deixat tot impressionats 1 entristits L'estimaveu, l'amie Conesa. El recordeu
amb aquella mirada neta i bondadosa. El tenieu sempre al costat. Silenciós quasi, però cada vegada raés endins de l'ideai
Jocísta. Podrieu dir-me & quantes ho^es apostòliques us ha
acompanyat? Em deia un dia : quan sento l'Evangeli, aquí dintre —em senyalava el c o r - se'm fa una cosa... Ara —dimecres
va fer una setmana—" el veu triar per segretari. En recordeu
la seva alegria? La seva última alegrial

El que passa, amtcs. és que la gent te molt poca fe en el cel.
La mateixa gent que accepta que el metge eis faci sufrir per tal
de retornar los la salut, són incapaços de comprende el dolor

pas de Déu< I veieu més ciar que ens cal estar lo esperant sem^
pre. Vuit dies abans de morir, en Conesa va pujar a Penyafort
i em va estar parlant de côm d(.3itjava ser millor. Se'm queixava dels nois i noies que viuen sense ideal. I meravellat de que
el mateix hagués canviat tant, desitjava llençar se a la salvació
dels corapanys. En Conesa, per damunt de tots els ideals petits
d aquest mon, morfdors, esperava en Crist. Ara ja s'han trobat
per sempre- No us sembla bonic, aixô?
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Festa M c ¡ o r i C a s t e l l s
Vilafranca del Penedès, 8 d'ago&t del 1960.
Sr. Director de ACCION.
Molt Sr. nostre :
Prou bé sabem tots que un dels actes que ha prés més relleu
en la nostra Festa Major és l'exkibició de Castells del dia de
Sant Félix, i més des de qué acostumen a èsser dues les colles
que amb més o n'enys igualtat de forces hi competeixen.
Com que tenim referències que aquest any la nostra colla de
Vilafranca està passant per uns bons moments i en vista que
els hi és pesât (i cal reconéixer ho) sortir tots tres dies, ¿per
qué, dones, en Hoc de tenir la seva actuació els dies 29 i 31,
com d'anys que ja es ve fent i es diu que aquest es Densa fer
i^ualment, no contractar-la pels dias 29 i 30 í així poderlos veure en aquest dia principal de la Festa en noble competéncla
amb els Xiquets da Valls o els nens del VendreH i qui mél
pugui que més faci?
No Ignorem que hi haurà quf dirà que en cas de ferse
d'aquesta forma (suposant que sigui la colla del Vendrell la que
vingui) és privar nos de poder contemplar uns quatre de vuit
ja que segons rumors és Tùnica colla, la del VendreH, la que
ens els pot o^erir, sempre però —diguem-ho tot— que puguin
compter amb l'ajudà d'uns determinats elements de la colla
vilafranquina, que al ñnal és tal com els han vingut fent aquest
darrers anys.
¿Per qué, dones, no aprofítar-se d'aquesta realitat i en motiü
de trobar-se aqüestes dues colles a la plaça, procurar de fer, de
la mateixa manera que en un concurs de sardanes es fa Tanella
de germanor, un castell de germanor í que aquest fos els quatre
de vuit?
Qué hi fa que hi hagués una barreja de camises vermelles i
verdes llençades a Taire si el que interessa són bons Castells! A
més, hem de creure que oortadala cosa d'aquesta manera veu"
riem acabar-se aquesta mena de «malestar casteller», que ma'
laurodament ja dura massa, i ens sentiríem tots més units, més
gerrñans, que en definitiua és Túnica cosa que té veritable
importància.
El saluden

Uns afioionats al

casteils

Por falta de espacio en esta Sección, hasta la próxima edición no puhlicaremps una c Caria ab/ería> de Moséií San^
¿fogo Casanoc^as dirigida a Francisco
Oliuella.

