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EL TORO DE LA VEGA

Lectures.

Segons informava fa uns dies la premsa, el Tribunal Suprem ha ratificat
la prohibició de “clavar llances” al tristament famós Toro de la Vega, en
no admetre a tràmit el recurs plantejat per l'Ajuntament de Tordesillas.
Això fa que, després de tres llargs anys de processos administratius i
judicials, i malgrat les protestes d'aquells que estan a favor de mantenir
la tradició -per molt salvatge que sigui- la “festa”, per ara, sembla que
s'ha acabat.
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Val a dir que la notícia m'ha alegrat com també em felicitaria per la
prohibició de les curses de braus- l'assistència a les quals, per cert, estava
desautoritzada per als metodistes del nostre país- o per la il·legalització
de les cruels “festes” amb bous a les terres de l'Ebre per molt nostrades
que puguin resultar aquestes bàrbares celebracions.
Personalment sempre he estat un defensor dels animals. Ja de jovenet
recordo haver llegit una narració a la revista Cavall fort on es parlava del
cèlebre Dr. Schweitzer, el famós teòleg, filòsof, metge i musicòleg
protestant, qui abandonant la seva brillant carrera a Europa, s'establí a
Lambaréneé, al Gabon, per tal de fundar un hospital per als més
desvalguts. Allà hi va viure, fins a la seva mort, envoltat de la gent més
necessitada i de tot tipus d'animals. El famós doctor va ser, d'aquesta
manera, fidel al lema de la seva existència: Respecte -o reverència- per la
vida; per tota la vida: la dels homes, les bèsties, la natura.
Aquest respecte per la vida amararia la seva existència com a home, la
seva concepció de la religiositat en general i la seva fe cristiana en
particular. Són nombroses les fotografies o els documentals on el Dr.
Schweitzer apareix al seu hospital africà envoltat de gent pobríssima i de
tot tipus d'animals als quals tractava, també, com el seu proïsme.
De la mateixa manera, el cèlebre científic i teòleg Théodore Monod, fill
del pastor Wilfred Monod, creador de l'anomenat cristianisme social, era

del mateix parer que el famós pastor alsacià. Ambdós personatges
coincidien en les seves concepcions teològiques i en el seu seriós
compromís social: necessitat d'espiritualitat, sense la qual el món es
tornaria cada cop més inhumà, i amor a la vida amb el rebuig frontal de tot
tipus de violència tal com no pot ésser, altrament, per a un seguidor de
l'Evangeli.
I ha estat rellegint, darrerament, un llibre de Monod que he trobat els
fragments d'una conferència, pronunciada el ja llunyà 1967, on el científic i
teòleg protestant es fa ressò dels ideals de Schweitzer:
“És urgent, molt urgent- diu- que els creients de tota confessió, reunits en
una comuna voluntat de fer avançar una reconciliació general a escala
mundial (...) acabin finalment per admetre les implicacions ètiques de llur
fe i ajudin tots els “fills d'altri” als quals l'espantós poder de destrucció de
l'home posa avui al seu abast: hi ha molts pollets d'oreneta amb dificultats a
través del món, hi ha molts nius a refer, hi ha, també, molts infants a
protegir, moltes cabanes, a la vora dels arrossars o arreu, a defensar del foc
del cel, hi ha molts innocents crucificats als quals caldria “retornar les
seves llàgrimes”... I si els cristians no es troben a primera línia en aquest
pacífic combat, després que no s'estranyin de la inevitable i terrible
pregunta que, sobre aquest tema, els formularan aquells que ens observen
de fora estant: “Porten -els cristians- la marca de la creu?”.
En un altre article Monod també havia deixat escrit: “La vida és avui; no és
pas demà quan caldrà ser valent, caritatiu, íntegre... és avui. (...) Saber
viure en el present de l'Univers és haver penetrat aquí, a la terra, l'Eternitat
de Déu”.
Potser el fet de no ferir salvatgement, amb llances, una pobra bèstia no
sigui pas gran cosa ni canviï res si ho comparem amb tant de mal com
causem als nostres semblants -i dic semblants en sentit ampli- però és, si
més no, una petita victòria en el camí del respecte per la vida.
Els exemples de Schweitzer i de Monod, dues celebritats protestants que
van viure d'acord amb els seus ideals cristians, ens serveixen d'exemple a
seguir: El respecte -o la reverència- a la vida hauria de ser, també, la nostra
divisa.
J.Lluís Paül

ANUNCIS I COMUNICACIONS
Família Cristiana
Tinguem presents tots aquells que pateixen la malaltia, la soledat, la
injustícia, la distància. Que Déu els guardi i ens faci ser font de
pregària per a ells.
Agenda
El dissabte dia 4 de maig celebrarem el Dia de l’Església amb una
sortida per conèixer la històries de les Colònies tèxtils que es van
desenvolupar al voltant del riu Llobregat. La visita estarà guiada per
l’Assumpta Montellà. El preu és de 28 € (autocar, guia i entrades a
museus) i el dinar 15 €. Tenim 55 places així que no us dormiu,
parleu amb l’Anna Guinot per reservar-ne una!
El dissabte 11 de maig estem convidats a compartir amb els avis i
les àvies de la Residència Bet-San un temps de comunió. El nostre
cor compartirà amb ells un temps de càntics, totes i tots podeu venir
a visitar-los.
Diumenge 12 de maig celebrarem el dia de la família amb la
participació dels nostres nens de l’Escola Dominical.
Cistella solidària
Aquesta setmana han tornat a passar per la botiga a buscar formatge,
margarina i una mica de compra de llet i melmelades. Això era el
mes urgent, però ja sabeu que tot es ben rebut al “Chiringuito”.
Coses per compartir amb els que no tenen res, productes de neteja
per mantenir com cal els locals, articles per vendre a preus molt
assequibles a la seva “botigueta”, productes del “Comerç Just”
aprofitant el 2×1, i tot el que penseu que poden utilitzar serà com
sempre ben rebut amb tot l'agraïment de l'equip que treballa amb
esforç al Raval. Gràcies a Déu podem ajudar i compartir del que
tenim. Moltes gràcies per pensar en ells.

