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Cada any, el dia de Nadal a la nit es llegeix La Calenda, el pregó de Nadal. Es
un repàs de la historia de la humanitat i
de la història de la nostra Salvació.
Havien passat milers i milers d’anys
d’ençà que Déu al principi creà el cel
i la terra i feu l’home a la seva imatge
i semblança, parla del diluvi , de l’arc
iris, senyal d’aliança i de pau. Recorda Abraham, Moisès, David... fins que
l’any 42 de l’imperi d?Octavi August,
quan el món sencer gaudia de gran
pau, ara fa 2021 anys, a Betlem de
Judà, un poble humil d’Israel, ocupat
pels romans, en una establia, perquè no
hi havia lloc a l’hostal, de Maria verge,
esposa de Josep de la casa i família de
David va néixer Jesús que és el Salvador que la humanitat esperava.

Nosaltres també després de 2000 anys anem formant part d’aquesta història de salvació. Aquest Jesús, portador de pau, silenciosament, sense fer
soroll, viu entre nosaltres. Només cal un cor sincer per acollir-lo.
Que tinguem un bon Nadal i unes bones festes!
Joan Serrabassa

Trobarem a faltar
els seus pessebres

Tots els pessebres que il·lustren
aquest full són obra de Lluís Donoso.

Enguany ens ha deixat en Lluís Donoso Hernández, un gran cristià. En Lluís
va néixer a Peñarroya-Pueblonuevo de la província de Córdoba el juliol de
1939. Va quedar orfe de pare el mateix any, quedant ell, la mare i dos germans. Degut a la manca de feina la seva família va emigrar a Manlleu. Ell
hi va venir als 10 anys, establint-se a can Brecha on ja hi vivia la resta de la
seva gent. Per manca d’espai vital va haver de marxar de Manlleu i va trobar
feina de pastor al Vilar de Sant Bartomeu Sesgorgues. Menava un ramat de
9 vaques, 2 bous, 2 eugues i 1 borriqueta. També feia d’escolà a l’església
de Sant Bartomeu. Sovint havia de baixar a Manlleu a buscar queviures per
la masia i saludar a la família. Aquestes llargues caminades varen formar el
seu caràcter, apartant la mandra dels seus defectes. Va aprendre el català per
amor a la terra d’acollida. En Lluís explicava sovint que no parlava castellà;
ell era bilingüe d’andalús i català. Als 14 anys va tornar a Manlleu i va entrar
d’aprenent a can Pujades on hi va treballat 17 anys. Als vespres anava al Patronat de Formació Professional per aprendre un ofici i poder graduar-se en

Oficialia. Més endavant va
treballar a can Castells.
Va estar lligat a l’Església
des del naixement, fent d’escolà al principi per entrar
aviat a l’Acció Catòlica. Des
d’aquest punt es va implicar
en la qüestió social formant
part de Moviments Obrers
Cristians. En aquell temps
tenia fama d’anarco-cristià.
La seva inquietud social el
va portar a ser el Delegat Sindical de can Pujades quan va tornar del Servei
Militar fet a Mallorca. L’any 1965 es va casar amb la Mercè que treballava a
Malars, on varen constituir la família i on varen tenir dues filles.
Quan li demanaven si era compatible ser cristià i sindicalista contestava
que les primeres comunitats les va crear Jesús i aquestes varen anar creixent
i avançant. El cristianisme és ajudar i estimar. El sindicat també hauria d’ajudar, orientar i formar. Tanmateix reconeixia que no sempre els sindicats es
comportaven d’aquesta manera. En Lluís formava part del Consell de l’Arxiprestat Ter-Collsacabra on era anomenat “el sindicalista” nom que l’omplia
d’orgull.
Explicava amb emoció les ajudes que rebia del Delegat del Sindicat Vertical, en Francesc d’A. Pujol, quan havia d’editar pamflets sindicalistes contra al sindicat franquista. Anava al Sindicat Vertical ubicat a can Puget per
imprimir els pamflets o fotocopiar documents. Aquesta amistat va durar tota
la vida ja que les dues persones feien el què podien per millorar la vida dels
treballadors i, en el fons, les seves conviccions socials i religioses no eren
gaire diferents.
Era un home treballador i incansable. A més del treball remunerat, feia la
feina sindical i s’implicava en cos i ànima en millorar el barri més marginal
de Manlleu, el Barri de l’Erm, el que va triar per anar a viure. Junt amb unes
poques persones organitzava les festes del barri, actes culturals al col·legi
Puig Agut i caminades populars per implicar més a la gent en el benestar del
barri. Tenia especial cura en els nouvinguts de fora de l’estat, els més marginats de tots. Li recordaven l’arribada a Manlleu de la seva família.

Aprofitant el seu ofici, cada any feia un pessebre d’algun lloc emblemàtic de Manlleu: l’Hospital, les esglésies, els pisos de can Garcia, l’arc de
can Regàs, la font de la Marededeu...Tot i la seva malaltia va estar en plena
activitat fins un parell de setmanes abans de morir, planejant nous actes reivindicatius i culturals. Va morir el 9 d’octubre d’enguany, conformat i cristià
com sempre.
Aquest Nadal, a part de la seva presència, trobarem a faltar els seus pessebres.
Bernat Prat

SANTA MARIA

SANT PAU

MISSES
Dilluns 27, a les 9: famílies Subirachs i Roqueta. Dimarts 28, a les
9. Dimecres 29, a les 9. Dijous
30, a les 9. Divendres 31, a les 20.
Dissabte 1, Santa Maria, Mare
de Déu. Cap d’any, a les 12: Ramon Pous Fuster; Josep Serra Colomer; Manel Jané; esposos Ricard
i Camil·la i filla Cami. Diumenge
2, a les 12: família Soler Pou; Pere
Godayol Pujols.

MISSES
Dilluns 27, a les 19. Dimarts 28,
a les 18 . Dimecres 29, a les 19.
Dijous 30, a les 19. Divendres 31
a les 18. Dissabte 1, Santa Maria
Mare de Déu. Cap d’any: a les 10.
Diumenge 2, a les 10.

VIDA CREIXENT
Reunió el dimarts, dia 28, a les
quatre de la tarda.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 1, Santa Maria Mare
de Déu, Cap d’any: a les 11. Diumenge 2, a les 11.

EXÈQUIES
Montserrat Madirolas Bertrana (83
anys) C/ Pont, 41.
Dolors Bertran Verdaguer (91
anys) Passeig de Sant Joan, 90.
Pere Vilarrasa Bau (91 anys) C/
Martí Pujol, 23.
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