Número 5. Any 2014
Els que hi vam poder participar, encara ens dura el sentiment de joia que ens produí la trobada o,
dit amb el mot ja clàssic, la boletada, del dia 22 de novembre de l’any passat, a l’entorn del monestir
de Santa Maria de l’Estany, a terres moianeses.
Reflexionant-hi una mica, trobo que aquesta joia es respirava, sobretot al moment de compartir
l’àpat, perquè aquell dia i en aquell lloc estàvem tots immersos en el planeta Agermanament. Un
planeta que mostrava ben resplendents quatre estels com els seus punts cardinals:
La germanor entre totes i tots, viscuda com emoció i com a desig. Realment el vincle que ens
relligava uns als altres no el sentíem pas com el d’una simple amistat. De fet, moltes cares ni ens eren
conegudes i, en sentit contrari, algunes i alguns molt coneguts entre ells feia força temps que no ens
vèiem. Però entremig de les abraçades, les salutacions, les copes i les converses, circulava com un alè
màgic que ens feia sentir ben real què és allò de compartir. Ens feia vibrar una veritable comunió.
L’esperança d’una missió, tasca de voluntariat, no pas fàcil de realitzar. Les informacions, que
es van donar a la sobretaula, fent referència a les activitats al Camerun i a casa nostra , particularment
sobre les cooperatives de dones treballant en cultius alimentaris allà i sobre les xerrades de
sensibilització a les escoles aquí, ens confirmaven que Agermanament segueix viu. Tot i reconèixer
que les ajudes d’Ajuntaments i altres fonts de finançament ens situen a un nivell més aviat modest,
però igualment fecund, gràcies a l’esforç constant i entregat d’un nucli de voluntàries i voluntaris, que
fonamenten una esperança ferma i ens interpel·len a seguir fent pinya.
L’escalfor de la proximitat de la vida dels camerunesos. La representació animada dels contes
camerunesos, que van dirigir la Maria i la Tònia, ens van situar a la visió humana i humanista de
l’Agermanament. Tot i que les necessitats reals han fet que s’esmercessin molts esforços en la
cooperació econòmica, en el veritable esperit d’aquestes accions seguia present que “compartim una
visió de la cooperació per al desenvolupament basada en l’intercanvi de valors, en les relacions
d’amistat i en el respecte per la identitat de cada poble” (veure el capítol Missió a la pàgina web
d’Agermanament).
Les arrels d’una història que ens capta. La visita matinal al monestir de Santa Maria de l’Estany
i l’atmosfera del poble al seu entorn. També el trepig de l’herba pels caçadors i caçadores de bolets, tot
plegat ens feia sentir com si ens tibés una força amagada a sota la planta dels peus. Més enllà de
sentimentalismes volàtils i lluny d’orgulls racistes excloents, a Agermanament, tot i respectar el
pluralisme polític, sempre s’ha concebut la fidelitat activa a les arrels de la nostra nació, a la seva
història, a la seva llengua, al seu art, a la lluita per seva llibertat, com el millor fonament per compartir
fraternalment els anhels de justícia global.

