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 ELS PASQUINS DELS MANAIES DE SANT DANIEL 

   Què veiem en una processó de manaies? La Roma pagana i la Roma cristiana. La del Cèsar i la de Déu. 
Poques imatges sintetitzen tan bé les arrels de la nostra cultura i de la nostra àrea de civilització. Som fills, 
vet-ho aquí,  de les dues Romes. Hereus d’aquella que volia conquerir territori i d’aquella altra que volia 
conquerir ànimes. De la del dret civil i de la del dret diví. De la dels llibres i de la del Llibre. De la dels 
dubtes, preguntes i respostes i de la del dogma i la fe. Caminem sobre dues cames però avancem sobre un 
sol afany:  saber! 

   Sovint se’ns presenten aquestes dues Romes com dos móns a part i desconnexos. Però on acaba un i on 
comença l’altre? On comencem i on acabem nosaltres?   

   Per aprofundir en aquests dubtes –o simplement per continuar apuntant-los--, a partir d’aquesta setmana 
rebràs periòdicament al teu e-mail uns modestos Pasquins de cultura cristiana i romana. Que quedi clar: 
no seran textos de catequesi ni de proselitisme. Com el gladi i les llances que portem els manaies, tan 
allunyats  ja de la seva antiga funció, els nostres escrits ja no cerquen tampoc cap conquesta. No ens 
correspondria. Militem en unes idees humanistes i ens reconeixem, sí, fills d’una Europa cristiana. Però el 
nostre objectiu, amb aquests escrits, no és el de l’apostolat, sinó el de la difusió cultural i la implicació 
ciutadana.  

   Els nostres Pasquins… seran simplement un recordatori que hi ha dues Romes entortolligades i que no cal 
desfer-ne el nus perquè juntes ens fan més forts culturalment. Com els escrits anònims, amb continguts 
abans eclesiàstics i ara polítics, que durant segles els ciutadans romans pengen a l’estàtua del Pasquino –
prop de la Piazza Navona-- tampoc els nostres pasquins tenen cap altra pretensió que comunicar una 
modesta idea, una petita anècdota,  per si algú vol pensar-hi més pel seu compte i provar d’elevar-la a 
categoria. Al Pasquino de Roma s’hi penjaven i encara s’hi pengen escrits per rebel·lar-se contra tot abús de 
poder i formes d’injustícia. En el fons, els nostres pasquins de Girona també es rebel·laran contra una 
injustícia: la de la desídia i el desconeixement. La de la mandra mental que ens porta a esborrar segles i 
segles d’herència de la nostra àrea de civilització.  

   Es tracta d’una activitat de l’associació de la qual ets membre i per això figures en la base de dades de 
destinataris que hem configurat per a enviar-los. Naturalment, tens dret a no rebre’ls. T’empara la llei –
civil, en aquest cas… De manera que  si no desitges que te’ls enviem, només has de comunicar-ho fent una 
simple resposta a aquest mail o a l’adreça següent:  

                                                                                         info@manaiesdesantdaniel.cat 

Sigui com sigui, et quedem molt reconeguts pel teu interès. 

                                                               Signat:        Manaies de Sant Daniel 


