
1 de maig  de 2011

Avui, dia 1 de maig, voldríem retre homenatge en recordança d’en Joaquim Colell que 
fou membre del col·lectiu de pastoral obrera de Lleida.

D’una manera molt sintetitzada direm que fou, en paraules d’en Jaume Rubió consiliari 
nostre ja traspassat, un “home de conviccions profundes com: fe, país, i tocar de peus a  
terra,  sentit  pràctic,  lluita política i  obrera”. Amb tot i  això, crític amb l’estament 
eclesial,  sense  perdre  el  punt  de  vista  cristià  i  defensant  els  ideals  justos  que  tots 
desitgem.

El “Quim”, com el coneixíem. era un home just i recte, lligant-se en la transformació 
d’una  comunitat  concreta,  cristiana,  exigent  en  el  compromís  dels  cristians  en  la 
societat en general i reivindicatiu del paper dels laics dins l’Església.

Tots ens n’hauríem d’alegrar de poder experimentar com, a la casa del Pare que és la 
societat, hi ha moltes maneres de viure i fer el pla d’amor de Déu. En aquest cas tenim 
com a referència a en Joaquim, que donà exemple del seu compromís. A part dels ja 
esmentats, de política, etc., altres tant diversos i diferenciats com el de l’esport i en la 
litúrgia.  Va  ésser  entrenador  de  futbol  d’alevins  i  de  juvenils,  com  a  mètode  de 
formació  i  educació  per  a  la  societat.  No  pas  per  la  competició,  sinó  pel 
companyerisme, la solidaritat i el treball en equip. I en el camp de la litúrgia essent 
monitor de cants en la parròquia (St. Jaume). Una altra faceta que el caracteritza com a 
militant cristià i que va en la línia del que acabo de dir fou jugar-se la feina per defensar 
els  drets  d’una  treballadora  de  neteja  d’on ell  treballava  i  el  pressionaven  per  que 
acomiadés aquesta senyora; cosa que ell s'hi va negar rotundament.

Per acabar i no fer-nos llarg en aquests moments, diria que aquests valors de solidaritat, 
comunitat, compromís cristià, social i ètic els va adquirir en el seu  pas per la JOC de 
jove i després, a la GOAC. Amb una convicció clara: Hi ha un Evangeli i Bona Nova 
que ens deslliura de fer-nos nosaltres el centre. El centre es Aquell que ens ha creat i 
que s’ha manifestat en Crist.

Jo penso que es bo aprendre a mirar amb visió idealista com. ho  feu el Quim  però tots 
amb l’Evangeli de model o punt de referència. I sempre tot constatant que no esgotem 
tot el model aïlladament, tots hi som convidats.
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