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Honorable Sra. Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat de 
Catalunya; 
Doctor  Francesc Torralba, president del Consell Assessor per a la 
Diversitat Religiosa;  
estimat  Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos, 
Sara, moltes gràcies; Xavier, moltes gràcies. 
Ma Teresa Laín, delegada de la Congregació per les Comunitats d’Espanya; 
senyors, senyores; amics i amigues. 
 
 
Avui la Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes  rep amb 
humilitat i gratitud aquest III Memorial Cassià Just.   
 
Els dos primers Memorials els van rebre el cardenal Carlo Ma  Martini i la 
Gna Teresa Losada, dues figures insignes de l’església actual que, atentes 
als signes dels temps i guiades  per la pròpia veu interior, van saber  viure 
l’Evangeli  a través del seu compromís amb la societat del seu temps. Van 
traspassar els  límits propers,   per obrir-se  a través de l’estima,  a la 
Immensitat que ho conté tot i  des d’on podem acollir i enriquir-nos 
amb la diferència: diferència de cultures, de creences, de maneres 
d’entendre la vida. 
 
I el nom del Memorial: Cassià Just... a nosaltres ens parla de sàvia i 
profunda  simplicitat.  Vam tenir ocasió de compartir amb l’abat Cassià dos 
moments de la nostra vida, curts, però intensos.  Un va ser amb motiu del 
Tercer Intercanvi Espiritual Est-Oest. Montserrat va acollir a dos monjos 
budistes zen japonesos. Un dels dies d’aquest Intercanvi ens van invitar, 
junt amb algunes religioses benedictines i altres seglars,  a un diàleg amb 
aquests monjos i a fer silenci, tots junts.  El P. Abat Cassià va compartir 
amb tots els que hi érem  tant el silenci com el diàleg,  en una comunicació 
propera i profunda, a la vegada.   
 
L’altra trobada amb Cassià Just va ser amb motiu d’un recés de meditació 
zen que vam fer a Montserrat.  El Pare Abat va voler participar en aquest 
recés i  amb l’ esperit d’aprenent propi de les ànimes grans, va seguir totes 
les indicacions com la resta de participants:  va seure a terra, va seguir les 
normes de la positura... Al final va compartir amb nosaltres, amb gran 
simplicitat, les seves experiències de la jornada, inclòs el mal de cames  
que havia aguantat  assegut en el banquet...   Això tan simple, ens va fer 
constatar de primera mà, que hi érem davant d’un gran home:   
 
“Et beneeixo, Pare, perquè T’has revelat als homes i dones de cor senzill...”  
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Per això diem que, precedides per Cassià Just, per Carlo Ma Martini, per 
Teresa Losada... rebem aquest guardó amb gran humilitat i gratitud i 
volem fer d’aquest moment un espai d’acció de gràcies, perquè estem 
segures que el nostre camí ha estat dirigit per Algú més Gran que nosaltres 
i acompanyat  per tants amics i amigues com hem trobat en la vida, molts 
dels quals esteu avui a la sala.  
 
 
Donem gràcies, en primer lloc,  al Jurat del III Memorial Cassià Just 
que ha valorat el nostre camí comunitari com digne de ser reconegut.  
 
Donem gràcies a la Vida (amb majúscula) és a dir, a aquella Realitat  
Última que nosaltres anomenem Déu i altres germans anomenen  Jehovà, 
Al·là, Krishna...  No fa pas gaire, la Teresa Losada ens explicava  com la 
seva experiència d’aquesta Realitat  se li havia eixamplat en compartir el 
seu camí amb els germans i germanes  de l’Islam. 
 
Nosaltres donem gràcies a  aquest Déu que ens va convocar des de 
diversos punts de la geografia per realitzar aquí, a Catalunya, juntes, una 
tasca comú. 
 
Gràcies  a Gertrudis Castanyer, fundadora de la nostra congregació a 
Mataró, al 1858, donant resposta a les necessitats espirituals i culturals de 
les nenes i les joves, en un moment en que a la dona se la tenia en molt 
poca consideració; 
...i fundadora de l’escola Ntra Sra de Lurdes de Barcelona, al 1880. 
 
Ens va deixar uns quants  principis en els quals devia basar-se la 
Pedagogia filipense, entre els que  destaquem: 
 

• atreure a les nenes per la suavitat i l’estima 
• que les alumnes se sentin en família envoltant-les d’un ambient de 

pura i sana alegria 
• optimisme i emulació que convidin a l’estudi i el treball 
• que les classes i espais de l’escola tinguin llum i flors 
• desenvolupar en els alumnes la llibertat de proposar, plantejar i 

desenvolupar iniciatives. 
 
Això, escrit per una dona, a mitjans del segle XIX, ens parla d’algú que 
sap el que és educar i que coneix bé l’esperit de St. Felip Neri. 
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Gràcies a la nostra Congregació Filipense, que ens ha permès  de fer 
aquest camí comunitari. 
 
Gràcies als nens i nenes, nois i noies  de l’Escola,  als quals hem 
dedicat gran part de la nostra vida. Ens han ensenyat moltes coses i ens 
han ajudat a créixer en amor, en reflexió, en vida interior, en treball, en 
estudi, en discerniment, en paciència, en dedicació, en alegria ... 
 
I als nostres ex-alumnes que, en general, guarden una estima especial 
per l’escola.  Cada any algun grup ens demana per venir a sopar a l’escola 
o al menys a visitar-la quan celebren algun aniversari de la seva sortida de 
Lurdes o algun esdeveniment important per a ells.  Normalment ens 
comenten: “aquesta és la nostra escola”...  i tots, i especialment els més 
trapelles o els que havien tingut més dificultats d’aprenentatge, ens 
mostren un agraïment profund i se sorprenen  que els  recordem   i els 
comentem anècdotes del seu pas per l’escola. 
    
Gràcies als mestres, professors i personal de l’Escola,  els d’ara i els 
d’abans amb els quals compartim i hem compartit somnis, intuïcions, 
pedagogia, psicologia, espiritualitat, descobertes, treball...  
Tots junts hem fet aquesta escola de Lurdes que tanta estima ens 
mereix.    
 
Volem significar en aquest moment, pel pes de la responsabilitat  que 
porten entre mans,  a la Mireia Trias i al Toni Casanovas.  Tots dos van 
venir a fer les pràctiques de magisteri a la nostra escola i es van quedar, 
atrets segurament pel tarannà i l’esperit que  sempre hem intentat que  es 
visqui a casa nostra.  
 
Els agraïm de cor la seva entrega incondicional  i l’ interès per aprofundir 
en aquells aspectes que nosaltres hem anat descobrint  en Comunitat i que 
hem volgut introduir en la formació dels alumnes. 
  
Són ells, la Mireia i el Toni, els que han agafat el testimoni, després de 132  
anys en que la direcció de l’ Escola va estar exclusivament en mans de 
filipenses. 
 
Gràcies als pares i mares de tots els temps, gràcies a l’AMPA de 
Lurdes, des de la primera, a començament dels  anys 70, fins la del 2013.  
Amb vosaltres  hem compartit molts projectes i inquietuds relacionats amb 
la formació i maduració dels vostres fills i filles.  Sempre ens hem sentit 
treballant junts i recolzades en tot, per vosaltres.   L’AMPA de la nostra 
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Escola  ha estat i és   una ajuda incondicional especialment per a la 
direcció.    
 
Pensem, sense cap desig d’adulació, que l’AMPA de Lurdes és singular i 
molt especial. Només explicar a la sala que, en aquest moment, hi ha més 
de 60 pares i mares treballant activament a través de 12 comissions amb 
les quals   s’intenta arribar a les necessitats dels nens i nenes, i als  pares i 
mares, de tota l’escola.   
 
Des de la Comunitat sentim que els pares i mares de l’escola en el fons,  
sempre s’han fiat dels camins que hem anat obrint  des dels vessants 
pedagògic, psicològic, religiós, espiritual... 
 
Avui sentim amb goig i emoció  la presència a la sala de mares i pares de 
les primeres Juntes i també altres de Juntes més properes  i de l’actual 
AMPA.  
 
Us agraïm molt especialment  en aquest moment,  que hàgiu pensat que el 
nostre camí comunitari revertit a l’escola podria ser digne de guanyar 
aquest Memorial.  Això ens demostra una gran confiança. 
 
Gràcies a la Montserrat Estil-les i a la Josefina Estil-les, germanes 
de la Ma Raimunda, perquè han estat artífex del començament  de la 
renovació pedagògica i psicològica a l’escola  en els primers anys de la 
dècada dels 60  i després han continuat de diverses maneres recolzant 
l’escola i aportant coneixement i iniciatives.  La seva ajuda per  la 
comprensió i acompanyament d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge ha 
estat per nosaltres  i per els mestres de l’escola un gran bagatge  com a 
educadors i educadores. 
 
Gràcies als homes i dones d’església   -tenim entre nosaltres a  Mn 
Josep Dalmau, a  Mn. Alfred Matas, que ens han assessorat en 
diversos moments i ens han ajudat a comprendre l’essència del missatge 
de Jesús de Natzaret 
 
Gràcies a totes les persones  que voluntàriament  es dediquen al 
servei en la Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri  amb les  quals compartim  
treball, esforç, iniciatives, inquietuds, pregària, meditació.  Sense elles  no 
podríem portar a terme tot el que des d’aquella Casa s’està fent  per obrir 
camins espirituals, per ser un lloc de trobada interreligiós, per promocionar 
les arts, especialment la música. 
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Gràcies a tants amics i amigues,  uns presents avui a la sala i altres 
que no han pogut venir o ja no estan entre nosaltres. Hem compartit 
moltes coses amb vosaltres, ens heu ajudat, alguns ens heu  assessorat en 
temes de vegades difícils tant de Comunitat, com d’Escola. 
 
Gràcies a aquelles companyes amb les quals hem compartit  tantes 
coses en el camí de la comunitat.  Algunes heu treballat molt i molt amb 
nosaltres portant a terme projectes pedagògics i de formació enriquidors 
per a l’escola, altres realitzant projectes d’iniciativa social...  La fidelitat a la 
pròpia consciència us ha portat per altres camins, però estem segures que 
la vida comunitària us ha deixat  un segell que roman viu en el vostre 
interior. 
 
Gràcies a l’Àngela Garcia de la Calle, germana de Comunitat amb qui 
vam compartir la vida durant tants anys i que va tenir un paper important 
en la vida dels nostres alumnes, especialment dels adolescents. 
Una cruel malaltia  la té postrada.  No sabem el que viu ni el que sent, 
però sí sabem que allò de la seva persona que no pot emmalaltir, d’alguna 
manera  és  present  en el nostre camí comunitari. 
 
I, gràcies a tu,  Maria Raimunda Estil-les, alma mater de la nostra 
Comunitat, de l’Escola de Lurdes  i de la Casa d’Espiritualitat Sant Felip 
Neri. 
 
De caràcter fort i d’una gran tendresa. Exigent i profundament 
comprensiva i compassiva davant de les dificultats dels grans i sobre tot 
dels nens i nenes. 
 
De mentalitat oberta i profunda.  
 
D’ intuïcions ràpides sempre seguides de llargues hores de reflexió ... 
Tot i això últim, trobem en els seus escrits: 
 
 “Tot ho volem resoldre amb el nostre pensament conscient i, és cert  

 que en principi hem de fer servir la ment per situar les coses, però 

 ens cal recordar que tenim en el nostre interior el poder diví que 

 funciona i les resol. Però no en som prou conscients. 

 L’èxit no depèn del nostre esforç. 
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 Si no ens abandonem a aquest Poder més gran que nosaltres,   

 no experimentarem mai la seva força.  Hem d’abandonar la   

 lluita i confiar. 

 Les idees creatives primer es reflexionen i després es   

 deixen...” 

 
Incansable en la recerca d’una espiritualitat encarnada en la vida de  cada 
dia. Sovint ens deia: “és la pregària reflectida en la vida diària la que té 
sentit” 
 
A la Maria Raimunda pràcticament tots el que sou a la sala l’heu conegut i 
coneixeu tot el que va fer.  No cal allargar-nos. El que sí volem constatar 
és que aquestes característiques de la seva personalitat, el seu treball 
personal, les seves descobertes profundes, han donat com a fruit el llarg i 
interessant camí de la nostra Comunitat; la vida i renovació constant  de la 
nostra Escola de Lurdes; la transformació  de la Casa de Sarrià en un espai 
ben atès  per a una Comunitat de germanes grans, i la resta  de la Casa, 
en un Centre d’Espiritualitat  per al segle XXI .    
 
I ara..., veient amb la perspectiva del temps tot aquest camí realitzat, 
considerem que som la Comunitat i tots vosaltres i més, els que 
hem guanyat aquest  III Memorial Cassià Just... 
 
i...  parafrasejant  les paraules del meu compatriota Pablo Neruda, podem 
dir amb humilitat i agraïment  mutu: 
 

CONFESEM QUE HEM VISCUT 
 
i...   que... voldríem seguir vivint....   ?¿ 
 
 Moltes gràcies. 
 
   Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes 
                                             Barcelona, 26 de novembre de 2013 


