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Bon dia de Santa Joaquima

Enguany, la festa de Santa Joaquima, que cele-
brem el dia 22 de maig, és ben diferent i única. 
Les paraules confinament, pandèmia, distància... 
han aparegut de sobte en el nostre llenguatge 
quotidià. La incertesa i els dubtes són presents 
més que mai en les nostres vides.

Celebrar el nom d’un sant o d’una santa signifi-
ca, entre altres coses, recordar-ne els valors que 
va ser capaç de transmetre i encomanar al llarg 
de la seva vida i que han quedat fixats en la me-
mòria històrica de diverses generacions.

Aquest any, i a causa de les circumstàncies que 
vivim, pren més sentit que mai fer memòria d’un 
valor que Joaquima va transmetre al llarg de la 
seva vida, i que també va deixar escrit, relacio-
nat amb la confiança i la constància. En la seva 
Carta 5 (de 28 de gener de 1824), dirigint-se a una 
de les seves filles, deia: 

«Que res no agrada més a 
Déu que la constància.» 

A nosaltres, aquests dies ens pertoca confiar i ser 
constants. 

Però no només això. La constància i la confiança 
es guanyen amb actituds concretes que Joaqui-
ma també ens va deixar escrites quan, referint-se 
a les Germanes, deia a l’amic Josep Estrada (Carta 
82, 17 d’abril de 1826): 

«Per part nostra, tinguem es-
perit, iniciativa i diligència.» 

Esperit, iniciativa i diligència, tres actituds 
concretes per vèncer la pandèmia d’avui. Una 
situació de pandèmia que Joaquima també va 
viure, amb l’existència en el seu temps de malal-
ties greus i moltes vegades insuperables, i que a 
ella la van tocar ben de prop. 

De fet, van ser les greus injustícies del seu 
temps, relacionades amb la salut, la pobresa i 
l’educació, allò que va portar Joaquima a fun-
dar escoles i hospitals i a tenir cura de cases de 
caritat. 

Inspirats, doncs, en els valors i les actituds de 
Joaquima, ara ens pertoca a nosaltres respondre 
als nous reptes. Ella mateixa ens aporta una 
recomanació:

«Quan posem en marxa algu-
na cosa, que el nostre fi no 
sigui més que un, això és: el 
bé del pròxim.»
(Carta 84, 25 d’octubre de 1826) 

Que tingueu un bon dia de Santa Joaquima.
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