Un concert per a algú com tu i com jo

Un concert per a algú com tu i com jo
L'Escolania de Montserrat interpreta a la Basílica de Santa Maria del Mar un
concert solidari que recapta 34.175€ per als refugiats
19 Octubre, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Algú com tu i com jo. Així ho va expressar el Secretari General de les Nacions Unides, Ban Kmoon, i aquest era el lema que va encapçalar el concert que va tenir lloc a la Basílica de
Santa Maria del Mar. Un concert entonat per l’Escolania de Montserrat, per als refugiats que
arribaran a Barcelona, que va obtenir 34.175€ que es destinaran per a poder donar-los un
sostre i cobrir-los amb les necessitats bàsiques.

“Era foraster i em vàreu acollir”
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Motivat per les paraules del Papa Francesc, es va decidir organitzar aquest concert solidari,
amb col·laboració de Càritas i del Corte Inglés, que va donar un cop de mà amb les entrades.
El rector del temple, el doctor Salvador Piè, va iniciar l’acte, recordant l’exhortació del Sant
Pare a les Esglésies per tal que es fes el possible per acollir-los i el rerefons cristià i humà
d’aquesta iniciativa.
“Darrere d’aquesta disponibilitat de l’Escolania – va dir el rector-, reconeguda com un dels
cors mundialment més rellevants, podem descobrir el compliment de la regla de Sant Benet
que regeix el Monestir de Montserrat i que és tan adequada per aquest concert, quan diu:
tots els forasters que s’apropin han de ser acollits com Crist, ja que ell un dia dirà: era
foraster i em vàreu acollir”.
Bisbe Taltavull
El bisbe Auxiliar de Barcelona, Mns. Sebastià Taltavull, va procedir reﬂexionant també amb el
sentit cristià de l’acolliment del concert que, com va dir, “Vol ser un clam de la sensibilitat
enmig de la ciutat i en vers aquelles persones i famílies que han d’emigrar i fugir”. Va insistir
en com el fet de comprar una entrada per a col·laborar encarnava trobar el rostre de Jesús.
“Reunir-nos per a fer alguna cosa per als refugiats i els pobres en general ja és una forma de
contemplar el rostre de Jesús en ells”. “Serà des d’una proximitat real i cordial que podrem i
deurem acollir i acompanyar a qui pica a les nostres portes, però, sobretot, perquè el nostre
cor haurà vist on hi ha necessitat i haurà actuat en consequència, sempre com expressió de
l’amor, tal com ho va fer el bon samarità”.
Humanitat necessaria
El concert, on van assistir autoritats com Artur Mas, president en funcions de la Generalitat,
va brindar un variat repertori de cançons, que els escolans van cantar, dirigits per Llorenç
Castelló i acompanyats Mercè Sanchis amb el piano. Algunes de les peces més conegudes
que es va sentir van ser el Salve Regina Joan Cererols, l’Ave Maria de Schubert, i d’altres
típiques de la cultura catalana com El Rossinyol o Muntanyes del Canigó, entre d’altres.
Per acabar, després d’escoltar la Marinada, d’Antoni Pérez, es va entregar el xec amb els
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diners recaptats. En total 34.175â€¯€ que va recollir el director de Càritas Diocesana de
Barcelona, Salvador Busquets, el qual va agrair a tothom aquesta ajuda que possibilita ajudar
als refugiats.
“En aquesta ciutat hi ha molta humanitat, i la necessitem en actes com avui, i en un futur
quan ens caldrà posar-nos a la pell d’algun estrany o desconegut, una persona d’una cultura
diferent, d’un país llunyà”. “Una persona com nosaltres, una persona com tu i com jo, tal com
diu el lema del concert” va dir. Tal com va informar el president de Càritas, els diners aniran
destinats als primers refugiats que arribin, donant-los atenció individualitzada amb les
primeres necessitats bàsiquesgiats.
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