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Odilon Redon

Benvolguts lectors/es, comen-
cem aquest nou any 2018 amb 
la presentació d’aquest núme-

ro especial de Creure i Saber. Un nú-
mero que respon al llarg recorregut 
que, especialment, en els darrers dos 
anys, un grup de professors universi-
taris hem anat compartint amb l’ob-
jectiu d’anar trobant claus de respos-
ta als nous reptes que ens planteja la 
vivència i la transmissió del missatge 
cristià avui a la universitat. Un re-
corregut que inclou també la nostra 
corresponsabilitat amb el nou pla 
pastoral de l’arxidiòcesi de Barcelo-
na impulsat pel nostre Cardenal Joan 
Josep Omella.

Tal com se’ns indica en 
aquest nou pla, vivim un canvi d’èpo-
ca, no simplement un canvi de perío-
de històric, que ens demana, com diu 
el papa Francesc, viure «A l’escolta de 
l’Esperit que ens ajuda a reconèixer comu-
nitàriament els signes dels temps» (EG 
14). I en aquest sentit creiem 
que és fonamental “renunciar a cri-
teris i pràctiques pròpies d’altres èpoques”. 
El criteri pastoral del ‘sempre ho 
hem fet així’ ja no serveix. Això 
nosaltres ho experimentem dia 
a dia, a través d’una gran quanti-
tat de “fracassos” en iniciatives 
pastorals que hem dut a terme 
en l’àmbit universitari i acadè-
mic. Veiem que és un temps nou, 
temps de crear propostes noves, 
fonamentats no en el desig estè-
ril de la novetat per la novetat, 
sinó en la profunda experiència 
de Déu, en una espiritualitat ra-
dical, d’història de la salvació.

La nostra voluntat és co-
municar Jesús. “Ell n’és el ‘ros-

tre’ (Misericordiae Vultus). La 
qüestió que hem anat dialogant 
durant aquest temps son els di-
ferents nivells de comunicació 
explícita de la realitat de Déu. 
Els professors cristians volem 
que els joves i professors pu-
gin entendre la Misericòrdia de 
Déu, però sense ser ingenus. 
L’experiència de Déu no ens 
pot fer caure en noves formes 
de simplisme, és necessari ado-
nar-nos d’allò que transmetem. 
I això no té receptes antigues, 
perquè el coneixement, les for-
mes de relació, els accents po-
sats en la vida quotidiana, han 
evolucionat molt i posa molts 
interrogants a la forma de viure 
la  fe. Estar oberts als Signes del 
Temps vol donar respostes no-
ves, creatives i fonamentades. 
“No podem posar vi nou en bots 
vells”.

Molt sovint s’ha pensat 
en una renovació del missatge 
cristià d’una forma molt super-
ficial: desmuntant coses de la 
tradició, fent absurdes propos-
tes epidèrmiques. S’ha pogut 
caure en discursos fàcils: “hem 
d’innovar”, canviar les formes i 
buidant els continguts. Però ens 
cal anar més a fons. Com a per-
sones vinculades al món del co-
neixement, tenim una respon-
sabilitat complexa: arrelar-nos 
diàriament a la vida de Déu i, des 
d’aquí, ancorats en la seva pre-
sència, poder crear el vincle entre 
el passat i el futur.

Hem d’anar molt en 
compte en la forma com es parla 
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de Déu: perquè se n’ha parlat 
molt malament, s’ha banalit-
zat i se n’ha abusat. La idea 
del primer anunci, no sempre 
funciona. Entenem que cal 
una explicitació de la pròpia 
experiència, però recórrer al 
primer anunci com si fos la 
solució a tots els problemes 
de la transmissió és un error. 
En un context universitari 
on una gran massa de gent 
ja no ha rebut formació reli-
giosa, ni cristiana,  que va a 
remolc d’un discurs hipercrí-
tic amb l’Església, el primer 
anunci és rebut com una de 
tantes formes d’ignorància, 
de rebuig a la societat ac-
tual. Considerem que hi ha 
una feina prèvia a fer, abans 
de parlar-los de Déu, que 
implica obrir-se a la merave-
lla del què són, descobrir-se 
com a persones, el seu valor, 
la seva dignitat. I això, d’en-
trada, sense un llenguatge 
religiós, perquè difícilment 
s’entén. La transmissió de la 
fe és una activitat que es pot 
realitzar des de qualsevol as-
signatura i matèria perquè 
suposa conscienciar la vida 
quotidiana de cadascú: pren-
dre consciència de què fan, 
què viuen, qui són, en quin 
entorn es mouen, motivar la 

curiositat del saber. Assumir 
el risc de viure, de decidir. En 
definitiva pensem que parlar 
de Déu és possible després de 
tota una etapa d’humanitza-
ció i de trencament d’un nar-
cisisme defensiu.

En  les debilitats que 
arrosseguem també ens sentim 
reflectits per les que cita el docu-
ment del nou pla pastoral de l’ar-
xidiòcesi de Barcelona: “l’afany 
per l’organització i la simple 
administració, en detriment de 
la missió”, “la dificultat a adap-
tar-nos a les necessitats i els rit-
mes de les persones”, “la ignoràn-
cia de la motivació evangèlica del 
servei preferent als més pobres”, 
“el desconeixement del món real 
dels més necessitats”, “la recerca 
de l’èxit i del benestar personal 
per damunt de l’evangelització”, 
“la tendència a fer grups i cape-
lletes que divideixen i separen”, 
“l’excés de clericalisme i la mar-
ginació dels laics en la vida de 
l’Església”. Totes aquestes situa-
cions, però, ens porten quotidia-
nament a acollir, des del diàleg, el 
què viuen els joves i professors, a 
veure les “ferides” ocultes que hi 
ha, que són moltes, amagades so-
vint des de certa “prepotència” i a 
construir noves realitat que facin 
possible la vivència del Regne de 
Déu. 

Aquestes reflexions, i 
d’altres, no han estat fruit de les 
nostres especulacions sinó que 
responen i ens remeten a la vida, 
a la vida viscuda a les aules, entre 
passadissos, en els laboratoris de 
recerca, en les hores de conversa 
informal amb els nostres estudi-
ants, en les activitats extraacadè-
miques realitzades amb ells. En 
definitiva a anys i anys d’experi-
ència docent i investigadora que 
ens permet narrar el que vivim 
amb voluntat interpel.ladora i 
il·luminadora de noves realitats. 
I això és el que vol ser aquest 
número especial. Un conjunt 
d’exemples de Story Tellings, de 
relats de vida acadèmica que 
ens mostren un petit i mo-
dest testimoni de la riquesa 
amb la que ens anem trobant 
en el nostre dia a dia. Una ri-
quesa amarada per l’obertura 
al sentit i a la transcendència 
que molts estudiants mos-
tren i alhora acompanyada 
pel fervor i l’impuls missio-
ner d’aquest grup de profes-
sors que intentem, amb les 
nostres dificultats però amb 
entusiasme, renovar i ajudar 
a renovar el nostre troba-
ment personal amb Jesucrist 
a la universitat.

Francesc Grané 
 i Mar Galceran
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ETS,  
SOM  

TRANSCENDENTS

Cristina Calvet
AdvocAdA. ProfessorA de dret de lA 

PublicitAt A lA universitAt AbAt olivA de 
bArcelonA (uAo) i de diversos PostgrAus i 

Màsters de lA uic, uPf i ub

Arribo cinc minuts tard. Els alumnes  m’hi es-
peren. 

La infància és aquella època de la 
vida on el temps es gaudeix. Les coses es viuen en 
essència. La infància no et situa en el repte d’aconse-
guir fer més coses amb el mínim de temps possible... 
Revisc aquells moments. 

M’aturo. Recordo olors, paraules, sons, mú-
siques, mirades i persones. .... Sento que respiro mi-
llor. Els pulmons respiren aquesta sensació, aquest 
sentiment.

Agafo l’ascensor a l’entrada de la Facultat. 
Em deixa a la segona planta. Em dirigeixo a la classe 
assignada. Hi imparteixo Dret.

Abans d’entrar-hi, pel passadís em pregunto 
si parlant de dret sóc capaç de transmetre una ma-
nera de mirar la transcendència, de comunicar que 
aquesta forma part de la condició humana, de si en-
tre línies sabré transmetre passió i sentit per la vida.

Miro els ulls dels alumnes. Nois i noies de 
19 i 20 anys, mirades precioses, vives, necessitades 
d’ideals, i no perquè no en tinguin (que en tenen), 

sinó perquè molts dels seus entorns, des de fa anys, 
els hi han ofegat-

La societat els ha empès a fer-se grans 
(superficialment) en temes en què necessiten encara 
molts anys per prendre vertadera consciència, molts 
anys per a descobrir. I, paradoxalment, aquesta ma-
teixa societat ha afavorit que aquests joves abando-
nin grans ideals que durant dècades havien mogut el 
món....

Fugen del risc, et demanen que els transme-
tis els continguts de manera molt elaborada per tre-
ballar (en alguns casos, el menys possible) ... On és la 
curiositat? El saber?

Avui, imparteixo un tema que entronca di-
rectament amb la transcendència: La imatge i la seva 
protecció legal. Situo els alumnes en la normativa, 
en la llei que regula els drets d’imatge i la seva explo-
tació, en el seu bon i mal ús. Aquesta Llei és Orgàni-
ca i, per tant, regula, entre altres coses, drets fona-
mentals, i col·loca límits en la seva aplicació per tal 
de poder garantir el seu compliment.

Aquest tema acostuma a suscitar moltes pre-
guntes per part dels alumnes. Hi gaudeixo. 

En aquests moments, és quan el fet d’ense-
nyar rep tot el sentit. El fet de veure’t com a profes-
sor absolutament generós i confiat. 

S’hi esmenten aquestes paraules: 

Dignitat, respecte, donar-se valor, acceptació, 
frustració, reconeixement de la identitat d’un 

Hildegarda de Bingen
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mateix, connotació i concepte patriarcal de 
la dona i la feminitat.

No necessito parlar-hi de Déu. Se n’ha 
parlat tan inadequadament! 

Definint i compartint punts de vista al 
voltant d’aquestes paraules, Déu... es fa i és pre-
sent. Sempre.

S’hi genera un clima de transcendència i de 
connexió directa amb els aspectes bàsics de la vida; 
aspectes que s’allunyen de prejudici, heretats de la 
societat, limitadors de la llibertat i condicionadors 
de la capacitat de decidir dels individus.

Els alumnes, joves i àvids de “pregun-
tar-se” coses, els resulta complicat explicar per 
què l’ésser humà té dignitat. Què és? D’on ve? I 
per què?...

Els escolto. Diferencien les parts que 
formen la persona: cos, raó/ment (intel·ligència), 
emoció i transcendència.  

En aquest moment, verbalitzo: 

“Si l’ésser humà no és només matèria, tal 
vegada allò que tenim però que no palpem, 
que no veiem amb els ulls, ens pot fer 
pensar  en la connexió que tenim amb un 
ésser superior  amb qui ens comuniquem 
mitjançant les experiències de la vida, a 
través de bons i de difícils moments”.

Cal saber i estar predisposat a entendre 
tot allò que ens passa. Tot el que ens passa ens 
està dient coses. Tot el que ens envolta està ple 
de significats i interpretacions que ens amplien la 
mirada.  

Abordant els drets que generen i prote-
geixen la imatge de la persona, una alumna pro-
nuncia aquestes paraules: respecte i saber valo-
rar-se.

Li faig preguntes. Després de donar vol-
tes entorn el fet de quin significat té per ella “sa-
ber valorar-se”, reconeix davant dels companys de 
classe, que el que li genera dubtes importants és la 
idoneïtat o no del fet de fer-se un tatuatge en una 
o més parts del cos. 

El seu entorn familiar s’enorgulleix de 
portar-ne. Mare, tiet i germana en tenen i els ex-

Odilon Redon

Creure i Saber / 8



hibeixen. D’aquesta manera, es donen valor. 
Opina que, deixant de banda el sentit 

estètic, és possible que considerin que és una 
manera de comunicar al seu entorn com són, 
com viuen i com pensen. 

Li comento si sap que, per ser com és, 
és del tot especial. Per la mirada que em fa, és 
obvi que no ho havia pensat mai. T’estimes? 
Estimes el teu cos, la teva pell? Et respectes in-
tegralment? Saps com vols viure o t’agradaria 
viure? L’alumna respon afirmativament amb el 
cap.

“Què és essencial, doncs?” -continuo 
preguntant-. Que ho sàpigues tu o que 
tothom en veure’t cregui que sap com 
penses i com et sents? Necessites la 
seva aprovació o rebuig manifest, per 
autoafirmar-te? Fent-te un tatuatge ets 
més especial? Si saps que ja ho ets, el fet 
de tatuar-te en què et millora? Fent-te 
un tatuatge al cos vols formar part d’un 
grup i excloure’t expressament d’altres? 
De què tens por? No prefereixes ser 
lliure, i en el “caminar de la vida”, poder 
escollir en cada moment el lloc que et 
correspon? 

Ets menys valenta, critica, independent, 
creativa, forta per no portar-ne?

L’alumna respon: 

No, perquè ja en sóc. I no necessito 
que la gent m’aprovi o em rebutgi 
per un tatuatge. Sóc el que has dit 
i molt més. I qui conviu amb mi, sap 
com sóc. No necessito exhibir la meva 
personalitat i projectar alhora allò que, 
possiblement, no sóc. Un acte així, 
envairia irrespectuosament el meu cos. 
De fet, tinc dubtes perquè ho sento 
com una certa agressió al meu cos.

Un altre alumne afegeix al debat el que 
una amiga seva li va dir-li: 

la seva mare va passar per una depressió. 
La mare va suggerir-li a la filla que se’n 
tatués un. “T’estimo mare”, en senyal 
d’unió i amor vers a ella. 

Pregunto:

tenia remordiments aquesta mare per 
no haver atès suficientment la seva 
filla (la seva amiga) i necessitava una 
demostració pública per poder tenir 
tranquil·la la seva consciència?

S’hi produeix un silenci. La classe en 
ple compren el sentit de “saber-se  valorar”.

Una altra noia comparteix el següent: 

“estem madurant, creixent i és cert 
que necessitem l’aprovació dels 
altres. Necessitem tant formar part 
d’un col·lectiu que no en calibrem 
suficientment les conseqüències. 
Escoltant els comentaris de tots 
vosaltres, reconec que sí que sóc 
especial pel sol fet de ser “jo”; per 
prendre consciència que els canvis reals, 
importants, no són externs sinó que els 
fem per dintre”.

Els observo. 
Volen i em demanden escoltar punts 

de vista diferents dels d’una societat (una part) 
que fomenta i planteja com a certs i moderns. 
Necessiten pautes plurals i naturals per poder 
després decidir ells.

En relació amb la seva imatge, el seu fí-
sic, els comento els conceptes “d’acceptació i 
frustració”. Els hi demano que els defineixin.

En aquest debat que es genera a classe, 
un dels alumnes diu que considera fonamen-
tal que tots ens reconeixem amb la nostra 
identitat. Manifesta la seva falta de criteri 
per opinar i poder estar d’acord (o no), espe-
cialment en problemàtiques noves com ara, en 
casos infantils, de la no acceptació de gènere 
-de fet, la premsa se n’ha fet ressò de casos de 
nens de déu, onze o dotze anys amb pares amb 
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projecció publica que els hi faciliten  els mit-
jans necessaris per canviar el seu cos. Els hor-
monen.

En aquests moments em pregunto com 
abordar aquest tema? No és pas senzill. 

Durant anys, tots aquells que han im-
pulsat (intencionadament) la desnaturalització 
de l’home, han creat, amb simplicitat i alhora 
complexitat, una opinió ben clara d’aquells que 
qüestionem les accions contra natura, contrà-
ries a l’essència.

Es produeix un murmuri a l’aula. 
Hi escolto moltes veus. Els alum-
nes opinen amb vehemència 
sobre el tema. M’adono 
que si opinen tots al-
hora, això provoca 
un cert nerviosis-
me i poca ob-
jectivitat entre 
ells.

E l s 
veig com a 
nens; nens 
que es deixen 
dur per les 
modes (també 
ens passa això als 
adults, però, crec, 
que en som molt més 
conscients, alguns) i, 
sobretot, per la fatí-
dica i superficial practica 
de ser políticament sempre 
correcte o haver de ser forçosa-
ment transgressor. I el fet de fomentar 
aquesta neutralitat, acaba finalment inhabili-
tant-nos, a nosaltres, els adults, i també els me-
nors d’edat, a pronunciar-nos sobre els grans 
temes de la vida. 

Em pregunto: arribarà el dia en què no sa-
brem què dir-ne?

Opino en veu alta que caldria no tren-
car la connexió que existeix entre l’ésser humà 
i la natura. No crear un món construït a par-
tir de fets i comportaments antinaturals que 
debiliten especialment l’ésser humà. Aquesta 

realitat no fa més que allunyar-nos del nostre 
origen, la bellesa, el sentit i la transcendència.

Els joves d’avui en dia estan informats 
intencionadament en excés. Se’ls empeny a ro-
mandre en la superficialitat de la notícia. Se’ls 
fa desenvolupar un sentit crític (però que és del 
tot dirigit), que no afavoreix la sòlida confiança 
en un mateix com un ésser autònom, indepen-
dent i segur dels vincles familiars i fraternals 
amb què compta.

Sobre la no acceptació del cos propi 
i la sexualitat, salvant les excepcions i 

amb el respecte obvi per aquells 
que es troben realment en 

aquesta situació, els ex-
poso que abans de 

caure en una afirma-
ció que condici-

oni el futur dels 
nostres fills/es, 
podríem revi-
sar què és el 
que a moltes 
nenes els des-
agrada de ser 
nenes/dones i 
què manifes-

ten obertament 
que volen ser 

nens.
També, po-

dríem observar quines 
són les aptituds que es 

destaquen i s’identifiquen 
des de molt petits en un gènere 

i en un altre. Les aptituds de servei, que 
generen dependència afectiva, com la dolçor, 
l’obediència, la vulnerabilitat i la quietud s’ac-
cepten com a virtuts en les nenes. També els 
jocs tranquils. I les actituds passives, i molt 
especialment el fet de prioritzar l’aspecte físic 
com a reclam i interès.

Preguntem-nos: per què els nens por-
ten roba còmoda i les nenes no ho fan sempre? 
Quin tractament li atorguen homes (i dones) 
a la menstruació? Quines pors la societat ins-
taura en aquestes nenes que seran les dones del 

Hildegarda de Bingen
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futur? Que potser creiem que no seran estima-
des si no són obedients i submises i si utilitzen 
mitjans diferents respecte als utilitzats pels 
nens/homes per aconseguir les coses? Per què 
l’intrèpid, l’aventurer, el valent, l’intel·ligent i 
l’independent es valora i és sempre masculí?

Amb aquests paràmetres, qui no vol-
dria ser nen? Jo també ho voldria, si no hagués 
après a deixar enrere els valors del patriarcat 
que ens ha situat en un lloc determinat que no 
hem pas demanat. Almenys algunes.

I què passa amb la informació que 
rebem del nostre “cos”? És la mateixa informa-
ció la que rep l’home i la dona, excloent aquells 
aspectes que diferencien òbviament el cos d’un 
nen i nena? Per què l’aprovació que sent un 
home parteix de si mateix i, en canvi, l’aprova-
ció de la dona ha de venir dels altres i externa-
ment? No resulta tot plegat força pervers?

Si em preguntessin quina hauria de ser 
la fita d’una nena que serà dona, contestaria: 

Ser el que ella vulgui ser. Sense 
condicionants pel fet només de ser nena/
dona. També diria que cal ensenyar 
l’home a estimar. Aquesta qüestió 
l’exerciten les mares (conscients) amb els 
seus fills. Quan els homes ho aprenguin, 
tindran altra manera de tractar-nos. 

És important entendre que el nostre 
cos femení és sagrat i que el sexe és un acte 
sagrat. 

Des d’aquesta perspectiva, el cos i el 
sexe ens omple de sentit.  I la VIDA en 
majúscules ens arriba a través d’aquest acte 
d’amor. 

Si es frivolitza això, què ens queda? Cal-
dria tornar el poder sagrat a la sexualitat. Ens 
canviaria  l’actitud davant la vida, perquè quan 
la ment s’uneix al cor tot és possible.

Falten deu minuts per finalitzar la classe 
...i la meva intenció pretenia únicament ence-
tar i afavorir el descobriment i la reconciliació 
amb aspectes bàsics i essencials de la vida, sen-
se necessitat d’utilitzar un llenguatge religiós. 

Ara el camí l’han de fer ells. ... Que pen-

sin, que no els guiïn les noves tecnologies que 
els crea mons no reals, fictici, i amb ideologia 
pròpia, unes realitats que els aïlla del món i de 
tot el que han de veure, sentir i viure.

En ells, en aquests joves, es troba el fu-
tur. També el nostre.

La classe s’acaba i els deixo encara par-
lant dels termes: acceptació i “saber-se valorar”. 

M’agrada el que veig i escolto a l’aula. 
Evoco moments d’infància. Recordo 

les olors, les paraules, els sons, les músiques, les 
mirades i les persones .... I somric. 

Em sento bé. Parlant d’allò que és es-
sencial he connectat amb aquells anys d’infan-
tesa, puresa i d’autenticitat. 

Prenc l’ascensor a l’entrada de la Facul-
tat. Em deixa a la planta principal i em dirigeixo 
al carrer. Abans de sortir del recinte, pel passa-
dís, em pregunto si he estat capaç de transme-
tre una manera de mirar la transcendència, de 
comunicar que aquesta forma part de la nostra 
condició humana. Em pregunto si, potser, en-
tre línies, els he transmès passió i sentit per la 
vida. Vull pensar que per alguns alumnes, sí que 
ha estat així. 

Fa sol. El dia és clar. Enlairo el cap. 
Miro el cel.... i és lluminós. 
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Oriol Quintana
Professor AssociAt de lA càtedrA 

d’ÈticA i PensAMent cristià. MeMbre 
de l’equiP coordinAdor de les ActivitAts 

d’identitAt i Missió de l’iqs (url)

La missa prèvia a l’acte de graduació està 
a punt de començar. Es pot notar el ner-
viosisme en el rostre del professor d’èti-

ca, que, des d’un dels micròfons del presbiteri, 
dóna la benvinguda als pares, alumnes i profes-
sors assistents. L’església encara no està plena, 
però s’omplirà, segur. Passa cada any. La gent se 
l’escolta amb certa atenció, però també hi ha 
força gent  que no ho fa en absolut. És inútil es-
perar de tothom que se l’escolti. Hi haurà gent, 
especialment familiars i alumnes,  que no esti-
guin pel cas en cap moment. Així que s’han de 
dir els avisos de sempre: que és necessari el si-
lenci en la celebració i que es pot seguir la ceri-
mònia en el  llibret que s’ha repartit a l’entrada. 
Internament, el nostre professor té l’esperança 
que aquest any els assistents diguin les respos-
tes del ritual quan toqui, encara que mai ho fan, 
ni que ho tinguin per escrit. Demana a la gent 
que desconnecti els mòbils. Recorda que no es 
pot mastegar xiclet durant l’Eucaristia. Afina la 
vista, i sí: almenys dos pares s’han tret el xiclet 

de la boca, i un d’ells l’ha enganxat sota el banc. 
S’ha de recordar d’anar-lo a treure en acabar. 
Dos més continuen mastegant xiclet impassi-
blement. Però continua parlant: demana a la 
gent que acompanyi els cants i els recorda que 
no cal aplaudir en cap moment. Però, si volen, 
poden picar de mans (merda!, pensa, acaba de 
donar dues ordres contradictòries, i això no se 
li fa a una massa acabada de congregar -ho sap 
per experiència!-. Però tant és! Qualsevol acla-
riment nou, ara, no faria més que embolicar la 
troca). I finalitza amb el ‘som-hi doncs’ regla-
mentari,  i no pot reprimir un ‘i que Déu hi faci 
més que nosaltres’ (que ressona per dins).

Ell mateix ha d’anar on els músics i aga-
far la guitarra. Preferiria no fer-ho, però no ha 
trobat, entre els alumnes, el músic que faltava 
per completar el conjunt.  Cada any que passa 
és més difícil de trobar-ne alguns.  La prime-
ra cançó sona prou bé, però no la canta ningú, 
Només ell. Però és clar, una missa sense cants 
no fa festa, és avorrida. S’han de posar en la ce-
lebració. Acaba la cançó. Se senten uns aplau-
diments tímids, reprimits immediatament pel 
‘xssst!’ dels dos o tres que estaven escoltant. Fa 
el senyal a la Mireia Parellada, que surt a lle-
gir el text de benvinguda i d’agraïments  dels 
alumnes. L’ha escrita ell, és clar, posant les pa-
raules a la boca de la delegada de la classe que 
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l’havia d’escriure. Però és que aquesta, deia, no 
sabia què posar-hi. Merda! De sobte s’adona que 
s’ha oblidat de mencionar el fundador i el seu 
llegat. Mira tímidament la monja que treballa 
amb ell a la pastoral, la que és, de fet, la seva 
cap en aquests assumptes. Efectivament, ella ja 
li està clavant la mirada. Entre el nombrosíssim 
públic congregat, però, l’oblit no causa gaire 
impacte. Però bé, la primera esbroncada  de la 
tarda ja s’està preparant. I això que acabem de 
començar. 

La Parellada ja se n’ha entornat als 
bancs. El capellà agafa la paraula. Nova benvin-
guda, ja en van tres. Però per sort no s’hi estén 
i se cenyeix als ritus. De l’acte penitencial sal-
tem a l’Evangeli, que una missa així no es pot 
allargar. ‘El Senyor sigui amb vosaltres’, diu el 
capellà. ‘I amb el vostre esperit’, responen ell, 
la monja i algú més, posant-se drets. El capellà 
s’atura. Espera que tothom es posi dret. A la 
gent li costa però ho acaba fent. El murmuri i 
el soroll que fa la gent en aixecar-se és molt més 
fort del desitjable. Ja se sap, la falta de pràctica. 
Li ha semblat sentir clarament com algú toca-
va l’ase, molest per haver de posar-se dempeus. 
El silenci que fins ara havia dominat comença 
ja a trencar-se, fins i tot durant la proclamació 
de l’Evangeli. L’ha triat ell. Cap alumne ha estat 
capaç d’expressar una preferència, quan prepa-
rava amb ells  la missa. Acaba l’evangeli. I tot-
hom a seure. De nou, massa sorolls i murmuris. 
Això ja no hi ha qui ho pari.

El sermó s’allarga més de cinc mi-
nuts. El murmuri ha avançat cap a la fase de 
rebombori, especialment audible en els bancs 
més allunyats, i els del galliner. El capellà és el 
mateix de cada any. És bon home però és que 
no connecta amb els alumnes. La frase li fa buscar 
amb la mirada l’altra professora d’ètica. Cristi-
ana “super-progre” que li repetirà exactament 
això en acabar la missa. Segona esbroncada de 
la tarda armada i llesta per disparar. Espera te-
nir temps de recollir els llibrets que quedaran 
escampats per tot arreu quan la gent hagi mar-
xat, abans de rebre-la. Però no es pot buscar 
un altre capellà, perquè es tracta d’un antic 
professor, que encara viu al mateix edifici, i que 
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mai ha deixat de fer aquest missa en els darrers 
cinquanta-quatre anys. Per fi acaba el sermó. 
Ni ell sabria resumir la idea principal que el 
mossèn ha predicat. Té massa coses al cap. Ja 
no diguem si li preguntéssim a un alumne o a 
un pare. Potser ni el capellà mateix sabria re-
sumir-la.

Pregàries dels alumnes -escrites pel pro-
fessor d’Ètica ja fa unes quantes temporades-. 
Merda, merda, merda!  Surt a llegir la Vanes-
sa Martínez. Error de càlcul.  I el Víctor Mas, 
però és igual: tots els ulls clavats en l’escot de 
la Vanessa Martínez, a les cuixes i als taconassos. 
Vestida per matar. Vint-i-dos anys que reben-
ten. Merda!, la sagristana. Tercera esbroncada 
de la tarda demanat pas.  A la sagristana, una 
monja jubilada que administra la capella com 
una possessió personal, una autèntica zelota, 
l’ha haguda de sentir també cada any, mentre 
assaja amb els músics a la capella mateixa du-
rant els dies previs: ‘molta preparació, molta 
preparació, però al final no sembla una missa’. 
Quina raó té la sagristana, encara que li faci 
ràbia admetre-ho. Sent els ulls de la sagrista-
na clavats al clatell. Certament, la Vanessa no 
ve adequadament ... vestida?, per anar a missa’. 
El pastoralista intenta no aixecar la vista de les 
partitures dels cants mentre la Vanessa (i l’al-
tre... com es deia?)  va desgranant les pregàries. 
S’adona que hi ha algú que li està fent fotos a 
la noia. Espera de tot cor que el senyor gran 
amb càmera que ha entrevist, plantat davant 
dels lectors i sense parar de fer fotos,  sigui l’avi 
de la nena. La Vanessa se’n torna al lloc i s’hi 
asseu. Respir d’alleugeriment. Per un moment 
ha pensat que algú cridaria ‘tía buena!!’ des del 
galliner. 

Comença l’ofertori. El capellà fa el ritu-
al en silenci mentre que l’Adrià, l’altra guitarra, 
va fent el solo per omplir l’impàs. Stairway to 
Heaven. El títol s’escau, cal reconèixer-ho, però 
no deixa de ser una cançó composta amb un 
esperit molt allunyat del que se suposa que ha 
de tenir una Eucaristia. Però és que l’Adrià té 
un grup heavy, i deixar-lo tocar això era l’única 
manera de convèncer-lo perquè vingués a l’ac-
te. És un rebel, a qui li era igual no participar 
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en la seva pròpia cerimònia de graduació. Això 
sí: la samarreta d’Iron Maiden, amb zombi in-
clòs, l’ha haguda de portar. A l’altura del pit, la 
samarreta té una estampació de la creu inver-
tida, símbol de l’Anticrist. Passa lleugerament 
dissimulada si no t’hi fixes -i això el consola 
lleugerament-. En aquests moments, la tensió 
l’està deixant aplatanat del tot i ja no creu que 
es prengui la molèstia d’amonestar el noi per 
la mala elecció a l’hora de vestir. Tampoc amo-
nestarà la Vanessa, Déu ens en guard! Fa temps 
que va renunciar a donar a les noies indicacions 
sobre l’etiqueta. Algú li va donar una vegada un 
savi consell: intenta cultivar entre les alumnes 
la idea que els professors som éssers desprove-
ïts de sexualitat. Homes sense atributs. 

Arriba la pregària eucarística. Ja fa for-
ça estona que la missa dura, i la gent dels últims 
bancs ja parlen en veu alta, sense intentar dissi-
mular. Al galliner hi ha autèntics crits i riallades, 
per les bromes que es fan els estudiants, avor-
rits. El professor d’ètica té la temptació de fer 
un fort ‘Xssst!’ pel micròfon, però fer-ho seria 
admetre la derrota. El mossèn tampoc crida a 
l’ordre. Segueix el ritu sense alterar-se per tant. 
Potser pensa, com ell, que cal ignorar l’elefant a 
la sala d’estar i mantenir la dignitat fins al final. 
El més segur, però, és que, essent sord com una 
tàpia, com és natural a la seva edat, el mossèn 
no se n’hagi adonat de res. Millor que sigui així, 

fet i fet. A més, ja arriba el moment de donar-se 
la pau, el ritu de l’encaixada de mans. Un au-
tèntic coffe-break enmig del ritual. Així se’l pren 
la gent. Ara ja tothom parla cridant, mentre es 
petonegen emocionats. El pastoralista i l’An-
ti-Christ Ritual Band arrenquen amb el ‘Mans a 
les mans’, un clàssic de les misses progres. Una 
cançó d’un infantilisme repugnant, però que 
tothom sembla gaudir de veres, a jutjar per la 
manera com piquen de mans, i ara sí, canten,  
especialment en la repetició de la tornada. La 
gent se la sap: la recorda de la darrera vegada 
d’anar a missa, que segurament va ser el dia en 
què van celebrar la primera (i última) comunió, 
força anys enrere.

Merda, merda! El ritu de la comunió. 
Com aconseguir que es pugui fer silenci, amb 
tot el xivarri de l’última cançó. El mossèn, 
però, amb l’Anyell de Déu, aconsegueix apaiva-
gar els ànims i restaurar el silenci (dels anyells). 
Del centenar llarg de persones que hi  assistei-
xen, en combreguen una dotzena. El pastora-
lista veu aleshores, garratibat, el que serà, així 
ho espera, l’última esbroncada que rebrà. Posi’s 
a la cua, Sr. Farnés. El Sr. Farnés és membre del 
patronat, un dels que talla el bacallà. Avança 
lentament per rebre la comunió. Pertany a una 
congregació seglar a la dreta de l’Opus Dei -ara 
no recorda com es diu-. Combrega sense usar 
les mans. És impossible que el Sr. Farnés hagi 
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trobat mínimament acceptable una missa així. 
A més, la seva filla pertany a aquesta promoció, 
i assisteix a la missa, però hi tornarà a assistir 
l’any vinent perquè no ha aprovat prou assigna-
tures per graduar-se enguany. Com a membre 
del patronat no haurà intentat ser discret pel 
que fa a la frustració que li suposa. Però segur 
que està buscant un boc expiatori sobre qui 
descarregar les seves ires. A algú li tocarà re-
bre. Serà una esbroncada especialment insidio-
sa, perquè el Sr. Farnés no sap qui ha preparat 
l’Eucaristia, així que parlarà directament amb 
el Rector. Serà una bronca que, com la gràcia 
de Déu, davallarà des de dalt. Ara bé, en aquest 
cas, plourà sobre mullat.

En fi, cançó de postcomunió. El profes-
sor d’ètica té els seus dos minuts de glòria. Ha 
triat per l’ocasió Forever Young, de Bob Dylan. 
Tampoc aquesta cançó té gaire a veure amb 
l’esperit de la celebració. Però, com tothom 
està disposat a grapejar la missa, creu que ell 
també en té dret per aportar-hi el seu toc per-
sonal. Per uns instants, mentre dura la cançó, 
s’oblida de tot i és feliç.  A més, falta molt poc 
perquè tot plegat s’acabi. La cançó és en anglès, 
cosa natural, donada la importància de la inter-
nacionalització de la universitat. 

En acabar la cançó, i abans de la bene-
dicció final, hi ha uns instants de silenci només 
interromputs pel timbre d’un mòbil. A la consig-
na ‘El Senyor sigui amb vosaltres’, la gent es posa 
dreta amb molta celeritat perquè ja està cansa-
da de seure. ‘I amb el vostre esperit’. Ara, sí que 
hi ha més quòrum (una hora més de missa i al 
final aconseguiríem que tothom contestés!). Hi 
ha encara un cant final, però ningú no l’escolta. 
Tothom surt de bòlit una per ocupar butaca a la 
sala d’actes, per la posterior cerimònia de gradu-
ació. Cal apressar-se per no haver de quedar-se 
dret. A l’església, ara només queden ell i els mú-
sics, també els professors i les monges previstos. 
L’esperen per comentar-li una coseta. Mentre de-
senganxa els xiclets de sota els bancs, i recull els 
llibrets (que aniran a la paperera ben aviat), els 
músics, pel seu compte, i a iniciativa de l’Adrià, 
han començat a fer sonar amb força els acords 
d’un altre clàssic: Highway to Hell. 
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TRANSCENDèNCIA

Ferran Rey
físic. Professor Al grAu de 

fisioteràPiA de lA fAcultAt de ciÈncies 
de lA sAlut blAnquernA (url)

Hoy estas preocupado, Fran –le dijo 
Sonia, su fisioterapeuta-.

¿Por qué lo dices? –contestó Fran-.

Pues porque siempre que te pongo los 
infrarrojos te quedas dormido y hoy 
estás con los ojos abiertos.

Fran hacia dos meses que iba dos veces 
por semana a la fisioterapeuta de la mu-
tua, por un accidente de tráfico que tuvo. 

Como iba cansado, pues ya tenía una edad, mi-
entras Sonia le ponía infrarrojos para calentar 
la zona a tratar, él se quedaba dormido. Pero 
hoy no. Hoy tenía un problema que le preocu-
paba. En clase de seminario de su facultad los 
alumnos le habían hecho una pregunta y no sa-
bía cómo responderla.

Fran era profesor de seminario en una 
facultad de ciencias de la salud. Esta facultad 

pertenecía a una fundación sin ánimo de lucro 
de inspiración cristiana. Esta fundación tenía di-
ferentes centros de formación en ciencias don-
de el humanismo cristiano tenía una incidencia 
importante. Una de las características de estos 
centros eran las clases de seminario, donde el 
grupo de alumnos se dividía en subgrupos de 
10 o 15 alumnos con un profesor. Estas clases se 
dedicaban a trabajar diferentes casos que iban 
cambiando en los diferentes cursos del plan de 
estudios, donde cada año los casos se iban es-
pecializando en función de lo que los alumnos 
iban aprendiendo. Así en el primer curso se tra-
taba de abordar diferentes casos del grado que 
se estudiaba y hacer reflexionar a los alumnos 
sobre diferentes aspectos que evidentemente en 
primero eran más generales. En el caso de Fran, 
el seminario estaba en el primer curso del grado 
de Fisioterapia y éste era su primer año como 
profesor de esta asignatura. Sus compañeros, 
los profesores de seminario que llevaban más ti-
empo, le estaban ayudando mucho a situarse y a 
preparar los casos. En el primer curso del plan 
de estudios se trabajaba con casos reales y se 
intentaba que los alumnos descubrieran las tres 
dimensiones principales que la Organización 
Mundial de la Salud definía como salud: biológi-
ca, psicológica y social, a la que este centro aña-
día la trascendente. 
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Este año con la ayuda de sus compañe-
ros ya había conseguido hacer el primer caso, 
pero no estaba satisfecho. Interiormente pen-
saba que era porque era novato. Hasta hacía 
dos días, que le hicieron la pregunta y se dio 
cuenta de por qué no estaba satisfecho. La 
cuestión la planteó Carlos, uno de los alum-
nos más extrovertidos, y cuando lo hizo, el 
resto de sus compañeros respiraron aliviados, 
haciendo entender a Fran que nadie se había 
atrevido a plantear el dilema.  La suerte para 
él fue que la pregunta salió al final de la clase 
y le permitió retardar la respuesta, diciendo 
que como tenía una cierta complejidad ya la 
comentarían en la siguiente sesión que sería la 
próxima semana. 

Fran, en el caso que ya hemos hecho 
he visto muy claro las dimensiones 

biológica, psicológica y social, pero ¿qué 
es la transcendencia de una persona? No 
veo la diferencia con la psicológica.

¿Qué es la transcendencia? Y ahora 
cómo le explico lo que para mí es una 
vivencia. Cómo les explico a unos 
alumnos que no tienen formación ni 
vivencia cristiana ni religiosa, qué es la 
transcendencia -pensaba Fran-. 

Y así estaba desde hacía dos días. Le 
venía a la memoria la película de Contact prota-
gonizada por Jodie Foster, sobre una novela de 
Carl Sagan, y se sentía tremendamente identifi-
cado con la protagonista. Una astrónoma agnós-
tica y atea tiene la posibilidad de hacer un viaje 
intergaláctico con una tecnología extraterres-
tre y tiene una vivencia descomunal durante 18 
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minutos. De todo lo que observa reconoce que 
deberían haber enviado a un poeta para poder 
contemplar y valorar tanta belleza y saborear la 
sensación de plenitud y felicidad que ella experi-
mentaba. Cuando regresa a la Tierra y explica su 
vivencia nadie le cree pues en el planeta sólo ha 
pasado un instante.  ¿Cómo poder explicar tanta 
belleza y transmitir esa sensación? 

Su esposa también le había pregunta-
do, pues su preocupación era evidente. Ella 
era la responsable de pastoral de primaria de 
un centro concertado de primaria, secundaria 
y bachillerato de los jesuitas y tenía muchísimo 
material. Cuando Fran se lo explicó, ella le pasó 
bastantes recursos de todo tipo: libros, cuen-
tos, juegos, películas, …. Fran se lo miró con 
interés pues entrevió la salvación, pero todo lo 
que vio le pareció que no llegaría a sus alumnos 
universitarios. 

Y así estaba, en la sesión de fisioterapia, 
dándole vueltas y sin poder relajarse. Le comen-
tó a Sonia cuál era su conflicto, pero no supo 
qué responderle. La semana iba avanzando y la 
solución no llegaba. Cogió la moto para volver a 
casa y mientras iba subiendo una sensación rara 
le fue invadiendo. Algo se cocía en su mente sin 
él ser consciente. Lo que Fran llamaba su segun-
da neurona, la que trabaja a todo ritmo sin él 
enterarse mientras iba haciendo otras cosas, le 
estaba solucionando el problema. Poco a poco 
empezaron a venirle a la memoria algunas sesio-
nes de catequesis que había hecho en el colegio 
de su esposa cuando le dijeron que faltaban ca-
tequistas para los cursos de primaria. Y de entre 
estos recuerdos le vino a la mente una conversa-
ción con el responsable de la catequesis. 

- He encontrado algunos videos que 
quizá nos irían bien para los niños 
de primaria   -había dicho Jesús, el 
responsable-, os lo dejo en la intranet. 
¿Os lo podéis mirar?

Y Fran se los había mirado pensando 
que quizás para los chicos de 4º de primaria 
serían un poco complejos. Pero ahora pensa-
ba… ¿y para los universitarios?

Cuando aparcó la moto subió a casa y 
buscó los vídeos y ¡EUREKA! encontró el que 
recordaba. ¡CUERDAS!

Lo visionó varias veces y cada vez se 
abría más la luz. La solución se iba configurando.

Nicolás, un niño de 7 años con paráli-
sis cerebral, en silla de ruedas y sin movilidad, 
sólo moviendo los ojos y labios, se incorpora a 
una escuela donde los compañeros de su misma 
edad lo rechazan excepto una niña, María, que 
se preocupa por él. Un corto de dibujos anima-
dos increíble, tremendamente emotivo.

¡JA! Pensó Fran, ya lo tenía.
Y llegó el día de la sesión de semina-

rio. La sonrisa que llevaba en la cara Fran, la 
vieron con expectativas sus alumnos. La clase 
se desarrolló con normalidad y al final Fran se 
dirige a Carlos y le dice:

Bien, Carlos, no me había olvidado de tu 
pregunta. Le he estado dando vueltas 
y la verdad es que no sabría cómo 
explicártelo, pues para mí es una realidad 
y una vivencia que no sabría justificarte.

Las expectativas de los alumnos se di-
luyeron. ¿Y por qué está sonriendo? Parecían 
pensar.

Por ello he pensado que mejor que 
explicártelo con palabras me gustaría 
que lo vieras o mejor que lo vivieras.

Las caras pasaron de la desilusión a la 
curiosidad.

Así que pusimos el video, y Fran se de-
dicó a ver las caras de sus alumnos y cómo iban 
evolucionando con la película.

Nicolás llega al orfanato donde lo 
dejan porque las otras escuelas están 
saturadas. La maestra lo lleva a clase 
donde los niños lo rechazan, excepto 
María que lo mira con curiosidad. 

Las caras de los alumnos aún mantení-
an la curiosidad
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La maestra lleva a Nicolás al patio y 
lo deja al sol en un lado del patio. Los 
niños juegan a fútbol y las niñas a la 
comba con una cuerda. A María le toca 
el turno de saltar y de pronto se para y 
va a hablar con Nicolás. Le pregunta si 
puede moverse y no entiende porque 
no se mueve con lo fácil que es. Sus 
compañeras le llaman y vuelve a saltar 
a la comba, aunque por poco tiempo 
pues decide coger una cuerda y jugar a 
este juego con Nicolás. Ata la cuerda al 
muro y desde el otro extremo hace una 
vuelta dejando la cuerda delante de la 
silla de ruedas, y empuja la silla para que 
pase por encima de la cuerda como si la 
estuviera saltando. Así dos, tres, cuatro 
veces. Pero Nicolás no parece contento. 
Desvía los ojos hacia los niños que están 
jugando a fútbol. María se da cuenta y 
le dice “Claro, a ti lo que te gusta es el 
fútbol” 

Los alumnos siguen sorprendidos pues 
no entienden de qué va la película.

María se hace amiga de Nicolás y aunque 
no responde juega siempre con él. Como 
no puede moverse se ata unas cuerdas 
de su muñeca a la de Nicolás y así él 
parece que mueve las manos como ella. 
De esta manera hacen gimnasia, leen 
cuentos pasando las páginas, hacen 
teatro, chutan una pelota de futbol 
simulando un partido en que María 
hace de portera y narradora, … Nicolás 
sonríe. Y los compañeros y compañeras 
de María no paran de decir “Qué rara es 
María”

Un día Nicolás está enfermo y la maestra 
le dice a María que mejor que no baje 
al patio. María se queda con él y se 
le ocurre bailar. Pone música en un 
tocadiscos, lo levanta de la silla y se lo 
carga cogiéndolo y poniendo sus brazos 

alrededor de su cuello. Se pone a bailar 
sólo con un ligero balanceo, soñando que 
él ya está recuperado y bailan de verdad. 
La cabeza de Nicolás, apoyada en el 
hombro de María, tiene una expresión 
de felicidad en sus ojos que están 
emocionados.

Fran sonríe pues la cara de sus alumnos 
ya no es la misma.

Una mañana, la silla está vacía en el pasillo 
delante de la puerta de la directora. María 
se alegra mucho pues cree que ya está 
recuperado. Coge la cuerda que usaban 
para jugar, que estaba en la silla, y se la 
ata a la muñeca como si fuera una pulsera. 
De pronto oye una conversación en el 
despacho de la directora. Nicolás se había 
ido por la noche sin sufrir. Su cuidadora se 
extraña porque se fue con una sonrisa en 
los labios.

Fran no pierde detalle de la cara de sus 
alumnos. Carlos sorprendido, Michelle con los 
ojos húmedos, Joan y Isidre sin saber qué cara 
poner y todos, absolutamente todos, muy to-
cados anímicamente. Más de uno reprime una 
lágrima. Fran lucha para que la risa que le llega 
de lo más hondo no aflore.

20 años después María es maestra de 
niños de primaria y sigue llevando la 
cuerda como pulsera

Acaba la película. Un silencio absoluto 
se respira en el aula. 

¿Qué os ha parecido?  

Silencio aún más profundo. Carlos, 
como siempre el primero, dice:

Esta muy bien, es emocionante.

¿Qué pensáis que hace María? ¿Ayuda a 
Nicolás? –pregunta Fran-.
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Sí, claro -contesta Isidre-. Todos asienten.

Y cómo le ayuda si no es ni 
fisioterapeuta, ni médico, ni enfermera, 
ni ninguna profesión de salud. ¡Es una 
niña! –insiste Fran-.

Otra vez silencio absoluto.

Bueno si no se os ocurre, decirme al 
menos qué escena o comentario os 
parece más relevante –apunta Fran-.

Cuando María juega a fútbol con Nicolás 
–dice Jorge-.

Yo creo que cuando se imagina que baila 
con él –comenta Javier-.

Salen varias escenas más, pero todas se 
refieren a momentos en que María juega con 
Nicolás.

¿Estáis seguros? –apuntala Fran-

Silencio. Y Carla, tímidamente, indica:

Cuando la cuidadora dice que Nicolás se 
ha ido con una sonrisa en los labios.

Los ojos de Fran estallan. ¡Por fin!

Efectivamente, y ¿por qué crees 
que es la más importante? -dice 
tranquilamente-

… 

Porque María, sin ser fisioterapeuta, 
ha conseguido contactar con la parte 
trascendente de Nicolás. –apunta Fran-.

Fran hace una pausa, muy larga y re-
mata.

Y vuestro trascendente, ¿Cómo está 
ahora?

Silencio absoluto. Muchas caras de 
“Esto hay que interiorizarlo, pensarlo, …”

Suena la campana y la clase termina. 
El barullo habitual de final de clase brilla 
por su ausencia. Todos se van con sigilo. Hay 
mucho que pensar.

Fran sale el último de clase y sonrien-
do piensa. “¡Esta noche dormiré todo lo que 
no he dormido esta semana!” 

Odilon Redon
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DEL MIg DE LA 
RUNA ARRENCAR 

L’ALEgRIA.  
EXPERIÈNCIA  
A gUATEMALA

Salvador Vidal
vicedegà de lA fAcultAt d’educAció 
de lA universitAt internAcionAl de 

cAtAlunyA. Professor de didàcticA de 
les MAteMàtiques. uic bArcelonA

Avui, Txarango presenta el seu nou disc, 
després d’un temps amb silenci. Segur 
que m’agrada.
La lletra de la cançó “El tren del temps” 

em fa pensar.
“Del mig de la runa arrencar l’alegria”, diu 

un paràgraf de la cançó. Quina feina més maca. 
La memòria em porta a guatemala.

Temps, esforç, donar-se en definitiva, 
aquesta va ser la meva feina els tres cops que he 
estat a guatemala, més concretament a la regió 
de Quetzaltenango, al nord del país.

Com a professor de didàctica de les ma-
temàtiques a la Facultat d’Educació de la UIC, 
puc compartir les meves experiències de fer 
les matemàtiques més atractives i dinàmiques 
amb aquells professors amb poca experiència i 
menys recursos.

Els alumnes d’aquell país tenen  molt 
poc nivell en matemàtiques i els professors 
moltes mancances. Puc ajudar-hi. Endavant!

La situació és dura. guatemala és un 
país que fa poc ha sortit d’una guerra civil i en-
cara es nota amb les mancances de tot, infraes-
tructures, equipaments, formació, ... L’escola, 
on jo donava formació són quatre parets que 
no arriben al sostre i cobertes per una planxa 
metàl·lica (quan hi plou, el soroll no deixa fer 
classe). Taules i cadires velles, una pissarra i un 
guix. Els lavabos, a l’exterior, amb un tanca-
ment de canyes i un forat a terra. 

Les persones et reben amb un somriu-
re, no cal tenir per ser feliç, aquestes persones 
ho són. No hi ha fam, encara que el menjar és 
molt pobre, frígoles en tot moment, però el 
poc que tenen, ho comparteixen.

Les cases on viuen són un rectangle 
d’uns 30 m2 on hi ha la cuina, el menjador i la 
cambra per dormir els pares i els diferents fills 
que acostumen a ser més de tres, unes  cortines 
separen les estances. No tenen aigua corrent ni 
xarxa de clavegueram .

“Del mig de la runa arrencar l’alegria”. Tot 
el que hi vaig viure la primera vegada que vaig 
anar a guatemala em va enganxar. Aquelles ca-
retes dels infants que et miraven amb ulls de 
sorpresa, i els nois i les noies joves, que feien 
de professors, amb ganes d’aprendre i millorar 
la seva forma d’ensenyar, “la meitat de dos més 

Odilon Redon
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dos és igual a tres”, ... Com pot ser? Sorpresa, 
curiositat, màgia, una mica de tot. Pensen, ri-
uen, no se’n surten. Ja veuen per on anirà el ta-
ller de formació que els hi he preparat.

Déu ens demana servei, i als més po-
bres, el que jo tinc ho comparteixo. Donar-te.

FUNDAP és la fundació amb què, mit-
jançant un company de la universitat, he po-
gut contactar, i m’han demanat d’anar-hi a fer 
aquesta capacitació per a professors i alumnes.

Ens reunim en una aula de la seu de la 
Fundació FUNDAP de la ciutat, una 
trentena de joves, la majoria nois 
que fan de professors en di-
ferents poblats més pro-
pers o més llunyans 
de la ciutat. Abans, 
he visitat durant 
dos dies les di-
ferents escoles 
on treballen 
per poder-hi 
fer un taller 
real i possible 
de com por-
tar a terme 
l’ensenyament 
en aquests cen-
tres. El factor 
humà serà decisiu, 
a part de preparar 
un dossier amb acti-
vitats. No cal pensar en 
Power-Point o amb presen-
tacions multimèdia, ja que no te-
nen ordinadors ni electricitat.

El saquet de frígoles, per treballar les 
matemàtiques, em serà molt útil, també paper, 
cartolina, tisores, retoladors, llapis de colors, 
regles per a mesurar, ampolles de plàstic, llau-
nes buides de begudes refrescants, etc. Molt de 
material reciclat ens pot ser útil. Podem crear 
el racó de recursos matemàtics.

Imaginació, ganes, treball en equip, es-
forç, alegria, il·lusió, compartir. Volen que els 
expliqui i jo els faig parlar a ells, què us funcio-
na? De què us sentiu satisfets? Trenquen el gel 

i comencen a parlar. Compartim experiències 
exitoses. Jo també els explico de les meves, ells 
apunten, pregunten, riuen, ...

Agafem sis frígoles i els deixem cau-
re sobre una cartolina, marquem els punts on 
han caigut, i quina figura es forma? Podem 
formar-hi un quadrat? Un hexàgon? Quin ti-
pus? Quantes diagonals? Podem calcular-ne el 
perímetre? Quines figures hi podries dibuixar? 
Hi estem construint la geometria. Aprendre a 
aprendre.

Preparem endevinalles mate-
màtiques per treballar amb els 

nombres i fer-los pensar i 
relacionar conceptes, el 

llenguatge corporal és 
important per do-

nar força al llen-
guatge auditiu i 
visual. Treball 
en grup coo-
peratiu, ca-
dascun ha de 
resoldre un 
enigma, la 
manera de fer-
ho, el procés 

és interessant, 
després cada 

grup ho haurà 
d’exposar davant els 

altres grups, intentem 
que tots intervinguin. 

Els joves que no se’n sur-
ten, els ajudo amb discreció, els 

acompanyo en el seu procés d’aprenen-
tatge . 

Tots ho fan bé. 
Les cares  reflecteixen que els ha agra-

dat i han après perquè han reflexionat el seu 
saber. El dossier que els hem preparat es va 
omplint de moltes anotacions i reflexions. En-
tenen moltes coses que explicaven i no ente-
nien ni ells ni els seus alumnes. Ara, si ells ho 
entenen, els seus alumnes ho podran enten-
dre. La matemàtica se’ls ha fet una aventura 
accessible.

Hildegarda de Bingen
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Aquest primer taller dura dos dies, des-
prés uns altres trenta professors prendran el re-
lleu i rebran el taller de formació per a millorar 
l’ensenyament de les matemàtiques. Dos dies 
més amb cares noves.

Abans del comiat, un jove amb ve a sa-
ludar i donar les gràcies i em diu. “Cuando sea 
mayor, quiero ser como usted”.  Emoció, ulls ne-
gats, pell de gallina, i no ser què dir-li, ... Una 
forta abraçada.

Acabada la setmana de formació, el di-
rector de la fundació FUNDAP em dóna les 
gràcies “Que Dios le bendiga“ i em demana quan 
tornaré, i li dic que no ho sé però pot comptar 
amb mi per una propera vegada. Si dones, Déu 
et dóna. El servei omple.

Hi ha hagut una segona i, de moment, 
una tercera vegada... 

Amb la fundació vam firmar un conveni 
de col·laboració per enviar alumnes de la Facul-
tat d’Educació a fer les pràctiques a guatemala, 
durant els tres mesos del quart curs del grau, 
tant d’Infantil com de Primària. I fa uns quants 
anys que en cada curs enviem, de febrer a maig, 
dos o tres alumnes que hi van amb molta il·lu-
sió i molt preparats per superar la duresa de les 
condicions en què compartiran i ajudaran amb 
el que ells saben, al costat d’altres professors 
dels poblats. 

Quan tornen a casa, després dels tres 
mesos, aquests joves són unes altres persones, 
perquè l’experiència deixa una empremta, et fa 
sortir del teu entorn de confort per viure tres 
mesos en un altre país i donar-te del tot, i això 
et capgira.

Són els alumnes els que han pres el re-
lleu. També preparen sessions per als nens i ne-
nes de les escoles que ells visiten. Realitzen  ta-
llers, racons, material, dossiers, fan dinàmiques 
de grup, treball cooperatiu, expliquen contes, 
fan representacions, fan de mestre (amb el que 
implica aquesta paraula).

Amb els mestres els ensenyen estratègies 
per realitzar a l’aula que ells han après a la Uni-
versitat i que es poden posar a la pràctica, i és 
que compartir el que saps té recompensa: el seu 
agraïment, amb paraules o amb una abraçada.  

També se’n porten d’ells l’actitud de 
relativitzar moltes de les coses que ens sembla 
que necessitem i que, de fet, no utilitzem ni 
necessitem. Per poder ser feliç i demostrar-ho 
amb el somriure a la cara, no ens cal tenir, sinó 
simplement “ser”.

Un dels meus alumnes que va passar 
l’experiència, en el seu diari de pràctiques, del 
primer dia, ens diu:

“Avui és quan comença l’aventura, els 
nervis estan a flor de pell i les ganes 
de conèixer i descobrir són el motor. 
En aquest primer dia, els nervis són 
els protagonistes, no t’acabes de 
creure on vas, què veuràs, les cares 
de les persones. Són tot un conjunt de 
bombardejos que crea la nostra pròpia 
ment i que, al mateix moment, no saps 
quina resposta donar-los-hi. Ja passades 
unes hores, s’intenta simplement pensar 
en una sola cosa: la novetat t’agrada? 
Sí. Doncs, aleshores no tu pensis, tira 
endavant, cor fort, obre els ulls, el cor, els 
braços, aprèn, viu, equivocat, confia.”

Cal dir que aquest alumne, per poder 
marxar a guatemala, va treballar moltes hores 
amb diferents centres per poder pagar-se el viatge 
i l’estada. Una persona compromesa amb els més 
necessitats, alegre, entregat, generós, ganes de 
compartir, de fer, de donar i donar-se. Endavant!

Durant tot el curs vam preparar la seva 
estada i vam pensar quin era el servei més esca-
ient que ell podia fer en aquelles terres. Amb la 
preparació, la il·lusió va creixent, les expectati-
ves milloren, les ganes es multipliquen.

Les necessitats són moltes, els projec-
tes diferents, un atendre les nenes de forma es-
pecial, perquè puguin tirar endavant en el seu 
aprenentatge de llengua i matemàtiques, ja que 
les nenes són les que més aviat surten del sis-
tema educatiu. Les nenes han de treballar per 
ajudar les seves famílies que són molt pobres. 
Un altre projecte se centra  a donar recursos als 
mestres per als infants de tres a sis anys perquè 
no saben què fer amb ells.
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Des de Barcelona comencem a prepa-
rar un dossier de llengua i un altre de matemà-
tiques per poder ajudar les nenes que millorin 
els seus coneixements i així puguin, al final de 
la seva formació, trobar una feina que no sigui 
la de treballar al camp o entrar en una casa per 
servir. Convé tenir present el context on viuen. 
La meva experiència, després de tres cops d’es-
tar-hi, pot ajudar a fer més adient el material 
que preparem.

Els primers dies d’estada l’alumne es-
criu:

“Una de les coses que m’ha cridat més 
l’atenció és TOT: els carrers, els cotxes/
carros, els colors, les olors, l’entorn, ... Tot 
i ser un context diferent i més pobre, la 
gent és molt feliç. Són un exemple per a 
tots nosaltres: no és més feliç qui més té 
sinó qui menys necessita per ser-ho.

Només en aquest primer dia 
l’aprenentatge que he fet....TOT ha estat 
immens.”

Les pràctiques d’educació no solament 
pretenen formar bons mestres, sinó millors 
persones, i guatemala ens fa créixer en l’àmbit 
personal, no rebem tanta formació professio-
nal, com podria ser una escola de la rodalia de 
la facultat de Barcelona, però rebem més for-
mació humanística.

Els alumnes que passen per Quet-
zaltenango reforcen les seves competències 
transversals de  Treball en equip, Esperit em-
prenedor, Adaptació a l’entorn, Auto moti-
vació, Planificació i acció, Prendre decisions, 
Lideratge, Sentit ètic, Responsabilitat social, 
Pensament crític, Comunicació interperso-
nal, Resolució de problemes, Orientació a la 
qualitat, Diversitat i interculturalitat. Com-
petències que, en un entorn proper, no serien 
tan evidents les millores que hi experimenten. 
Sempre hi ha un abans i un despès dels alumnes 
que marxen els tres mesos a guatemala.

Després de fer experiències personals 
de donació i servei a altres col·lectius, no saps 

el perquè, però ets sents ple i cofoi, i la sensa-
ció que hi has de tornar, què més puc fer?

Per qüestions acadèmiques vaig inten-
tar parlar amb aquest alumne després de tenir 
ja el títol de grau i de deixar la facultat. Em va 
ser molt difícil, i  després d’un temps em va 
escriure i em va explicar que estava al Nepal 
ajudant a reconstruir escoles, després del terra-
trèmol,  no podia quedar-se de mans plegades. 
“Del bell mig de la runa arrenca l’alegria”.

Els professors sembrem, la collita que-
da per un altre. 

Odilon Redon
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LABORATORI  
I CIèNCIES  
DE LA VIDA.  
TREBALLS I  

CONTEMPLACIONS

Mª Antonia Arbós
MetgessA investigAdorA i PsicòlogA. 

ProfessorA col·lAborAdorA A lA 
universitAt internAcionAl de 

cAtAlunyA (uic)

“Després del terratrèmol va arribar 
foc, però el Senyor tampoc no era en 
aquell foc. Després del foc es va alçar 
el murmuri d’un ventijol suau. En sentir-
lo, Elies es tapà la cara amb el mantell, 
va sortir de la cova i es quedà dret a 
l’entrada” [1 Re, 19, 12-13].

Per un conjunt d’atzars convertits en des-
tí (P. Ricœur) m’he trobat acollida, con-
figurada i mirant de seguir un Déu que 

més aviat s’amaga, es retira perquè puguem 
ser. Necessitada tant d’àmbits existencials com 
conceptuals on poder nodrir i desplegar la vida 
(també refugiar-la) em rebo continuadament 
de testimonis significatius, de la Bíblia. Amb 
ells intento elaborar sentits per la quotidiani-
tat, mentre vaig fent camí des d’aquest anoni-
mat a què potser sempre apunta el ser cristià. 

Dels testimonis (creients o no; coneguts o in-
tuïts, llegits), del seu esforç d’existir, en rebo 
com una crida al descentrament, a no defugir la 
realitat i a meravellar-me amb tot el que bate-
ga. A la Bíblia (aquest foc central i exhalant del 
Déu vivent que, amb una economia sorprenent 
de paraules, facilita un diàleg comunitari, la in-
timitat suprema (G. Steiner)), hi trobo llum per 
la meva foscor, coneixement i rastres, resposta. 

Déu habita els detalls. Hi ha com una 
relació, un vaivé constant, entre la singulari-
tat pròpia i el com intentem creure. La histò-
ria personal, maneres de ser i de veure, m’han 
anat apostant més aviat a les interfícies, a una 
certa perifèria. Mai he sabut ni he pogut aca-
bar d’incardinar-me, del tot, enlloc. Al nivell 
professional, vaig estudiar Medicina imaginant 
que ho feia per acabar treballant amb i pels pa-
cients d’una manera molt directa. Les etapes 
de Doctorat i d’especialització mèdica però, 
em projectaren sobtadament a la recerca. Des 
d’aleshores, i d’això fa molts anys ja, treballo 
en un Hospital gran, fent de metgessa inves-
tigadora entre biòlegs, químics, farmacèutics 
o enginyers, sense ser-ne. Vaig estudiar Psico-
logia amb voluntat d’entendre una mica millor 
el comportament humà i les relacions, sovint 
complexes, amb nosaltres mateixos i amb els 

Odilon Redon
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altres, però formalment en faig poc de psicò-
loga. Imparteixo classes en una Universitat pri-
vada, on sóc col·laboradora externa. Des d’altres 
estrats m’he trobat vorejant mons diversos, 
propers al que és més eminent (on hi ha nuclis 
de poder, de riquesa), però també al que és més 
indefens, oblidat i petit (els malalts físics, els 
malalts mentals, la pobresa en barris marginals 
o en altres continents, la vellesa), sense acabar 
d’instal·lar-me tampoc del tot enlloc. 

Des d’aquests espais limítrofs he cone-
gut dosis significatives de vida solitària. Una 
solitud que, treballosament a vegades, miro 
d’articular amb una vida més comunitària  sigui 
formal o en diàspora. Per ventura també som 
éssers visitats, éssers d’alteritat, “alterats” (A 
Gesché) i molta vida em ve de fora.

M’havia format en una escola laica. Més 
o menys d’adolescent, un cúmul d’experiències 
senzilles, molt concretes i pròpies de l’època 
(algunes matrius familiars i formatives, un petit 
grup de revisió de vida, les trobades de joves a 
Montserrat, moments i estades a Taizé o al Mas 
Blanc fent silenci o amb grups, el contacte amb 
diverses precarietats, alguns vincles i amistats 

significatives, fundacionals) em van animar a 
obrir-me, a baixar defenses i a desvetllar els 
sentits cap aquesta transcendència encarnada 
que és el Déu de Jesús. Una iniciativa que ve 
de fora, que és susceptible de poder ser perce-
buda en el més íntim de la nostra experiència 
humana, fins a esdevenir un horitzó intencio-
nal. Alhora, el cristianisme té quelcom de “por-
nogràfic”, “només per adults”! (A Chércoles). I és 
quan som més grans que potser en copsem la 
genuïnitat, l’adequació al cor humà. Viure i més 
viure em van despullant del que és sobretot es-
peculatiu i elucubrat, sobrer. Em conviden a re-
trobar l’obvietat, el que és real. L’altre tal com 
és, les seves circumstàncies. I és així que cada 
dia intento posar-me en camí per poder viure el 
misteri, des de la contemplació i compartir fra-
tern amb tots els qui vaig trobant, començant 
pels qui em són més propers.

No posseeixo certeses, ni òbviament la 
vida m’estalvia res de res que no passi als altres. 
Tampoc he sabut mai fer proselitismes, però 
potser sí que em sento testimoni d’aquest vent 
suau que travessa la Bíblia, que troba un punt 
culminant en Jesús, i que possibilita una vida 
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desvetllada, una obertura a un fons de veritat 
que no s’esgota i a un horitzó d’espera que per-
meten anar superant tots els obstacles. 

“Déu veié que tot el que havia fet 
era molt bo” [Gn.1, 31]. “Et proposo 
d’escollir entre la vida i la mort, entre la 
benedicció i la maledicció. Tu escull la 
vida i viuràs ...” [Dt. 30, 19b]. “Jo he vingut 
perquè tinguin vida, i en tinguin a desdir” 
[Jn.10, 10].

Al parc d’atraccions del Tibidabo, de 
petita, m’hipnotitzava l’habitació dels miralls. 
Un espai petit i ple d’espills, còncaus i conve-
xos, els primers que havien arribat al nostre 
país, deien. Fascinada, intimidada potser, per 
les imatges deformants i grotesques que re-
flectien, no parava de moure’m de l’un a l’altre. 
M’intrigaven, no en volia sortir. Em pregunto, 
a vegades, si el món de la recerca on em moc i 
que conec no és també una mica així. Un lloc 
on gairebé res és el que sembla! 

Al laboratori, també a la Universitat, 
el meu àmbit de coneixement són les Ciències 
de la Vida, les Ciències Mèdiques i de la Sa-
lut. Més a prop de la vida no pot ser! Una vida, 
això sí, tractada des dels seus aspectes més bà-
sics i fonamentals. És la fisiologia, les funcions 
del cos humà i els mecanismes que les regulen 
i regeixen, i és també la cèl·lula amb els seus 
entrellats, en contextos sans i de patologia. A 
un mateix temps (com als miralls del Tibidabo, 
potser?), la vida hi apareix una mica desenfoca-
da, estrafeta, sovint. 

Espais, doncs, de significació contra-
dictòria, conflictius. Llum i ombra a desdir. 
De llum n’hi ha molta, no cal dir. Una voluntat, 
sincera sovint, de conèixer més i millor les ba-
ses de les malalties, de millorar els tractaments. 
S’han fet avenços, molts i significatius, especi-
alment els que vénen de la mà de la tecnolo-
gia. Dia rere dia apareixen noves maneres de 
poder fer diagnòstics, de millorar les interven-
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cions quirúrgiques, d’aplicar nous tractaments 
que abans eren impensables. La farmacologia, 
l’anestèsia, el tractament del dolor. Es fan crò-
niques malalties que eren incurables, se’n pre-
venen i curen d’altres. Per a tot ha calgut recer-
ca, molta. Està molt bé i cal seguir així.

De la part de l’ombra, que n’és molta 
també, hi conflueixen moltes temptacions. 
Temptacions que són les de sempre, les 
que ja trobem a l’Evangeli, amb 
Jesús (Lc.4, 1-13): el poder, 
la riquesa, voler ser com 
déus.

Ser com déus. 
Nosaltres, de pa-
cients a penes 
en veiem ni un, 
més enllà de 
les seves mos-
tres clíniques 
i dels seus tei-
xits. I això vol 
dir que aspec-
tes clau que 
a c o m p a n y e n 
la malaltia (el 
patiment, el do-
lor, l’esperança, la 
mort) se’ns estalvien, 
queden com relativitzats 
i ben lluny. A l’escena, no hi 
paren d’aparèixer nous actors. 
Abundància d’especialitats noves (bio-
tecnologia, nanotecnologia, ciències biomèdi-
ques, bioenginyeria, etc.), noves tecnologies, la 
indústria, els experts en innovació, entre d’al-
tres. El malalt queda molt lluny. Fascinats per la 
recerca, un dels oficis que més bé valora la nos-
tra societat, els estudiants arriben al laboratori 
per fer-hi estades de més o menys duració. Els 
enlluernen troballes adquirides sovint en altres 
països amb millors possibilitats econòmiques i 
estructures organitzatives més orientades als 
resultats. Porten altes expectatives i un bagat-

ge de formació molt especialitzada (potser en 
excés), fragmentada, i on el context interessa 
poc. Les aspiracions són ambicioses, fins i tot 
omnipotents. Eliminar el càncer, les malalties 
degeneratives, aplicar noves teràpies de fron-
tera que en un tres i no res hauran de curar-ho 
tot. Sorprèn també un cert abordatge que sem-
bla que no vol veure ni tenir gaire en comp-

te la limitació i la complexitat, perquè 
molesten, i on l’esforç tampoc 

és gaire valorat. Pesen més 
potser la imaginació lliu-

re, la cerca d’emoci-
ons trepidants, més 

properes a la mà-
gia que a la raci-
onalitat. Es so-
brevaloren les 
possibilitats 
de guanyar i 
se subestimen 
les de perdre. 
En qualsevol 
cas i malau-

radament, el 
sistema sovint 

ja s’encarrega 
d’anar-los limitant 

les possibilitats. I és 
molt freqüent que, un 

cop acabades les etapes, més 
o menys llargues, de Mestratge, 

de Doctorat, no trobin un futur aquí, 
normalment per manca de finançament. Si no 
decideixen marxar del país, ben segur acabaran 
treballant en feines molt allunyades de la recer-
ca (frustrats?). 

Potser no és estrany preguntar-se al 
servei de quina vida treballem. No tot es cura, 
les malalties perduren, n’apareixen de noves, el 
càncer encara mata. I som contradictoris tam-
bé. Busquem allargar la vida, una vida que per 
altra banda, en molts aspectes, abandonem, no 
sabem cuidar. Hi ha desigualtats, moltes perso-
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nes no poden seguir els ritmes que ens imposem 
socialment i emmalalteixen, la vellesa pot ser 
llarga i solitària (all you need is love, diu la cançó, i 
és tan cert, i per això no cal investigar!). 

Poder. No podem sortir del moment que 
vivim, dels imperatius socials. La nostra cultura 
està ben impregnada d’aparença i de simulacre, 
d’immediatesa i materialisme. El jo, els drets i 
els desigs personals hi pesen molt i es fan pre-
valdre per damunt dels col·lectius, també en 
l’àmbit del servei públic. Quedem com xuclats 
per dinàmiques molt primitives potser, com de 
l’Antic testament, properes al que hi ha de més 
indiferenciat en nosaltres i que només superem 
una mica a còpia d’estar molt en estat d’alerta. 

En aquest àmbit de la investigació, el 
lema és sovint l’excel·lència, la innovació, el 
talent. L’ànsia de poder, l’agressivitat i marcar 
territori, hi són també molt presents (per veure 
l’ego dels científics no calen microscopis, hi ha 
qui diu!). Per bé que sempre insuficients, durant 
les darreres dècades hem vist créixer realment i 
exponencialment els diners dedicats a la recerca 
biomèdica. Un material sensible i delicat, que 
mou el cor de la gent, i en cert sentit es justifi-
ca. S’han creat molts centres de recerca que no 
sempre es poden mantenir. Se n’han desmuntat 
forces també. Fa mal als ulls veure com infraes-
tructures, materials nous i a penes usats, es des-
ballesten. Quan hi penso, no sense dolor, sempre 
em ve al cap aquell passatge del profeta Isaïes: 
“El meu estimat tenia una vinya en un turó molt fèrtil. 
Va remoure la terra, tragué les pedres i va plantar-hi 
ceps triats. Al bell mig hi construí una torre de guàrdia 
i va excavar-hi un cup. N’esperava bon raïm, però ha 
sortit agre” [Is. 5, 1-2]. Sí, tot estava fet per ser una 
meravella, i ... El criteri no ha estat pas sempre 
l’optimització dels recursos, la cura de les perso-
nes i el seu aprofitament. La necessitat de poder 
d’algunes persones, els interessos siguin perso-
nals o corporatius, hi pesen molt i marginen. 

Massa fàcilment deixem que les deman-
des externes determinin l’estructura interna de 
la institució. Els laboratoris són com illots de 
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producció especialitzada. En la pràctica, estem 
obligats a cooperar i competir a la vegada. El 
guanyador s’ho emporta tot, mentre que una 
massa important de perdedors s’ha de repartir 
el que queda. Des del punt de vista operacional 
tot és clar, emocionalment és més confús. Cal 
treballar com una força particular del caràcter, 
una seguretat, per poder moure’s en el desor-
dre, florir enmig del desordre i de la dislocació 
(R. Sennet).

L’esperit de competició i la necessitat 
de diferenciar-se poden constituir un motor, 
però portades a l’extrem, aquestes actituds, 
uns egos desmesurats, generen incomprensió i 
patiment en les relacions humanes. Dificultat, 
per tant, també per poder créixer i crear itine-
raris personalitzats. 

Riquesa. Al laboratori intentem tractar 
problemes que puguin ser abordats, analitzats 
amb una metodologia científica. Hi ha moltes 
assumpcions prèvies. Per què s’estudien uns 
problemes i no pas uns altres? Sovint els motius 
se centren a dir que la recerca pot ser finança-
da i és factible amb els mètodes i els recursos 
que disposa, o és atractiva en ella mateixa per 
l’investigador. Però, qui ho decideix? És nego-
ci, és indústria, és política? Ser els millors i ser 
competitius vol dir diners també. Cal saber 
moure’s, captar recursos. I no tothom té una 
vocació de servei públic. Hi ha corruptela, es 
compren silencis, s’anul·len persones. 

És des d’aquests contexts i marcs que 
ens toca acompanyar les persones, els estudi-
ants. Mirar de fer camí amb ells sense trencar-ne 
la canya esquerdada, sense apagar el ble que va-
cil·la dins seu [Mt.12,20]. Animant-los a buscar, 
des d’un sí a la vida que vagi alliberant, en el que 
és possible, aquest fons de bondat que tots por-
tem a dins, tot generant preguntes, estimulant el 
pensament, la sospita, sense donar-los-hi tot fet. 
Són ells qui hauran d’escollir i fer el seu camí. 
No instrumentalitzar-los tampoc, veient-los no-
més com una mà d’obra qualificada, assequible, 
en un món que és precari en molts aspectes i, William Adolphe Bouguereau
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on sovint, en el dia a dia, es gestiona la misèria, 
els pocs recursos disponibles a repartir (de vega-
des arbitràriament, pels qui posseeixen el poder 
a favor seu) entre molts possibles destinataris. 
Aprofitar, en el que és possible, els petits espais 
de compartir propers, de tu a tu quan es gene-
ren, per accedir realment a les persones, i com-
prendre-les. Afinar junts la mirada, els sentis in-
teriors. No és pas fàcil, però l’actitud i el mètode 
científic també hi poden ajudar. Fer observaci-
ons, dissenys experimentals i interpretar-los, 
transmetre un determinat estil de pensament i 
mantenir-lo, alertar de les males conductes cien-
tífiques, i mirar d’evitar-les, introduir l’ètica, la 
Vida, la gent. I així ...

Les reflexions actuals sobre el desig de 
ser un mateix, de tenir-se una estima adequada, 
sòlida i simple, és un avenç. Passa pel reconei-
xement de les capacitats pròpies, la tolerància 
cara a cara de les febleses pròpies i les dels al-
tres, i l’afirmació d’una capacitat d’escollir, i 
una llibertat de judici. És així que podem fer 
resistència, fins i tot podem desobeir, si cal, de-
terminades estratègies fetes només en bé d’uns 

quants. També podem reflexionar i evitar ser 
un mateix qui envaeixi o corrompi el domini 
dels altres.

“Els ídols d’ells són plata i or, obra 
d’homes i res més: tenen boca, però 
no parlen, tenen ulls, però no hi veuen, 
orelles que no hi senten i nas que no 
olora. Les seves mans no palpen, els seus 
peus no caminen ni té veu la seva gorja. 
Seran com ells els qui els fabriquen i tots 
els qui hi tenen confiança” [Sl.115, 4-8]. 
“Conec les teves obres i sé que no ets ni 
fred ni calent. Tant de bo que fossis fred 
o calent!  Però, ja que ets tebi, i no fred o 
calent, estic a punt de vomitar-te. Tu dius: 
‘Sóc ric, m’he enriquit i no em manca 
res’, però no t’adones que ets el més 
miserable i digne de compassió, pobre, 
cec i nu” [Ap.3, 15-17]. 

La Bíblia és plena d’alteritats. En el dia 
a dia les interaccions entre alumnes, profes-
sors, investigadors, són també constants. En 

Odilon Redon

Creure i Saber / 37



relació als estudiants, com dèiem, es tracta sens 
dubte d’acompanyar-los i d’ajudar-los en el que 
és possible en la seva formació, perquè puguin 
esdevenir bons professionals, i que ho siguin 
des d’una fonda humanitat. 

Crida una mica l’atenció, però, veure 
com any rere any les interaccions van quedant 
com més minimitzades, reduïdes. Alguna cosa 
hi ha que dificulta els intercanvis reals, perso-
nals, més enllà del que és més funcional. Potser, 
el fet de cercar i prioritzar només allò que és 
útil, que ens serveix, ens ha fet atrofiar les capa-
citats d’abstracció i d’alteritat? Potser, davant 
de l’explosió d’informació que la tecnologia 
posa al nostre abast, només amb un clic, hi ha 
una indolència, una saturació perceptiva (per 
què no?), un gran estalvi de paraules? 

La rotació de persones, la gent que hi és 
només de pas és molt elevada. Hi ha també com 
una crisi de l’autoritat, que comporta desarrela-
ment, manca de referents. Els més grans, fàcil-
ment se’ls tracta com a prescindibles (un llast, 
que paralitza la institució), i s’atribueix molt 
poc valor a l’experiència acumulada. L’interès 
per l’altre (el-que-no-és-com-jo) també minva. 
Les converses (inclòs amb les persones amb qui 
comparteixes espais molt reduïts) a penes van 
més enllà d’un bon dia, concís. Algunes parau-
les (perdó, gràcies), alguns gestos (deixar passar, 
saludar pels passadissos, somriure), es van fent 
dèbils i es van esborrant. I això impressiona.  

No es tracta pas de condemnar res. 
Encara que fos millor el passat o el que ha de 
venir, no hi ha un altre temps que el que vivim 
ara! Les coses són les que són i com són, i a 
mi m’ajuda a intentar veure-les sobretot com 
a símptoma d’altres realitats subjacents, més 
profundes. No podem separar uns i altres amb 
unes ratlles fines que delimitin els qui estan 
de la part del bé o de la part del mal. Ambdós 
mons coexisteixen en el mateix sistema que uns 
i altres compartim. Però el que és ben cert és 
que les repercussions són moltes i afecten els 
processos de formació i de treball. 
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L’organització de la vida col·lectiva pot 
modificar l’estructura psíquica dels subjectes. 
Segurament al nostre imaginari encara és vi-
gent, ni que sigui mínimament, la idea que un 
professional s’ha de plantejar propòsits a llarg 
termini, uns criteris de comportament profes-
sional i no-professional, un cert sentit de res-
ponsabilitat. Tot això comporta un esforç con-
tinuat, de llarg termini, i una contrastació amb 
els altres que t’hi acompanyen i amb la realitat. 
Actualment, però, la identitat com a professi-
onals és fràgil, i les qualitats personals del bon 
treballador (en el nostre cas, de la recerca, de 
la medicina) no són pas fàcils de definir. També 
el compromís, perquè sovint hi falta la com-
prensió del context i del que s’està fent. Potser, 
hi fa també que tots (no només els alumnes) 
ens sentim posats a prova d’una manera per-
manent, i no acabem mai de poder saber ben 
bé on som. Més aviat fem experiència confosa 
de viure sovint entre l’ambigüitat i la incertesa 
(s’hi espera molt, tot, de nosaltres, però sense 
especificar-hi el com). Això ens genera malestar 

i ansietat que hem d’anar amorosint i treballant 
junts. De vegades, la temptació que tenim és 
omplir el dia de més i més activitat per a penes 
haver de pensar-hi. 

Vivim temps líquids (Z. Bauman), plens 
de canvis sovintejats. Canvis que poden ser 
bruscos i decisius, i que s’apliquen de manera 
despreocupada o negligent. Tot és transitori, fu-
gaç, i això afecta les relacions també, incloses les 
que es generen entre alumnes i professors. Diu 
R. Sennet, tot citant S Rushdie, que el jo mo-
dern és com un “edifici tremolós que construïm 
amb retalls, dogmes, injúries infantils, articles 
de diari, comentaris casuals, velles pel·lícules, petites 
victòries, gent que odiem, gent que estimem“, talment, 
un collage, una col·lecció d’accidents, de coses 
trobades i improvisades. El canvi constant, el 
règim tan flexible, contribueix a engendrar-hi 
una estructura de caràcter constantment “en re-
cuperació”, davant la sensació de fracàs per no 
poder organitzar la vida pròpia. 

Potser, com en un paisatge de tardor, 
hauríem de saber espolsar, deixar caure tot allò 
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que ens anul·la, ens fa mal, per facilitar un res-
sorgir de la vida profunda, simple, que ens ve 
donada i es renova constantment. La religió ha 
jugat (especialment en el seu vessant de relligar) 
un paper fonamental. Segurament, necessitem 
(noves) narratives ben construïdes, que ens per-
metin transmetre la fluència de la vida quoti-
diana (Z. Bauman, Ch. Taylor), un compromís 
amb la dificultat per construir-hi destins com-
partits. Buscar la força individual, però també 
buscar un sentit més ampli de comunitat ba-
sat en la confiança, per poder així cuidar-nos 
mútuament i fer front el fracàs en què el món 
modern sembla condemnar-nos.

“Llavors es va fer un fuet de cordes i 
els tragué tots fora del temple, tant els 
moltons com els vedells. Va tirar per 

terra les monedes dels canvistes i els 
va abocar les taules” [Jn.2, 15].”Jesús 
se’ls anà mirant, indignat i entristit per 
l’enduriment del seu cor, i digué a aquell 
home: “-Allarga la mà-. Ell la va estendre, 
i la mà recobrà el moviment” [Mc.3,5]. 
“Per tant, abandoneu la mentida i que 
cadascú digui la veritat al seu proïsme, ja 
que tots som membres d’un mateix cos. 
Si us disgusteu amb algú, no l’ofengueu; 
que la posta de sol no us trobi encara 
ressentits” [Ef.4, 25-27] 

Oscil·lem sempre entre la pulsió de 
vida i la pulsió de mort. Des de les parts més 
obscures, aquests entorns que comentem, fan 
sorgir també, a vegades, la ràbia, la impotència. 
Un còlera que no sé si sempre podem o sabem 
expressar i canalitzar adequadament. Saber 
prendre distància, contemplar la situació amb 
claredat. 

Diu L Basset que el còlera és un mo-
ment necessari per fer-se més consistent, refer-
mar la identitat i estructurar la nostra vida tot 
creient que es va fent adulta. Un còlera que ens 
fa accedir al nucli més dur del que és humà, a la 
semença indestructible que portem a dins. 

El còlera però és també tabú i té mal 
prestigi (fins i tot, a l’Evangeli, sembla que no-
més Marc és capaç d’explicitar en gestos con-
crets la còlera que devia experimentar aquest 
vivent, plenament humà, que fou Jesús [Mc.3, 5; 
10, 14]). Davant de tants entorns mortífers que 
trobem sovint, que ens podrien arribar a anul-
lar i segrestar-nos (més que preservar la singu-
laritat, es busquen sobretot identificacions col-
lectives on poder-nos dissoldre’s), no podria ser 
el còlera un aspecte per recuperar? Un còlera 
de reivindicació per accedir a la diferència prò-
pia, la reivindicació del desig de no ser engolits 
per la confusió i l’entorn. 

Còlera i compassió fan bona parella. La 
veritable compassió no té lloc en la confusió 
(“tu ets tu, jo sóc jo, lliure d ’obeir l’esperit del Senyor 
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que reposa sobre meu”, L Basset). Còlera, com un 
motor capaç de transformar una energia po-
tencialment devastadora en la violència de vida 
que acompanya tot naixement. Còlera, com a 
factor de canvi personal i que mobilitza forces 
insospitades d’una vida diferent (què hi ha de 
meu que calgui ser salvat per tal que la meva 
vida sigui sempre possible?, a què no hauria de 
renunciar?). L’intolerable deixa de ser tolerat. 

El còlera no és, potser, aquest treball 
de diferenciació constant pel qual Déu mateix 
repara i separa el vivent d’allò que el mata? Una 
violència que ens salvi de totes les confusions 
destructives i que ens estimuli a alenar i a man-
tenir la vida i a compartir-la. 

 “Vosaltres sou la sal de la terra. Si la 
sal perd el gust, amb què la tornaran 
salada? Ja no és bona per a res, sinó per 
a llençar-la fora i que la gent la trepitgi” 
[Mt.5, 13]. “Els fruits de l’Esperit són: 
amor, goig, pau, paciència, benvolença, 
bondat, fidelitat, dolcesa i domini d’un 
mateix” [Ga.13, 22-23]. “Després vaig 
veure un cel nou i una terra nova. El cel i 
la terra d’abans havien desaparegut, i de 
mar ja no n’hi havia” [Ap.21, 1].

És perillós generalitzar, però. He in-
tentat parlar només des del que conec, des de 
la ferida pròpia també. Segurament, en altres 
contextos, amb altra gent, les coses poden ser 
diferents. I probablement en aquests, àmbits, 
com ens passa a la medicina també, som mi-
llors fent diagnòstics que no pas aplicant trac-
taments. Finalment, el judici pertany només a 
Déu.

Avui, i seguint amb els paral·lelismes, es 
valora molt una medicina basada en l’evidèn-
cia, en la qual les decisions corresponen a un ús 
racional, explícit, assenyat i actualitzat de les 
millors dades aplicades al tractament de cada 
pacient. No sé com podria ser un cristianisme 
basat en l’evidència. És un fet que els nostres 

entorns no estan configurats des dels valors 
evangèlics: l’atenció als pobres, als més petits 
i als que no poden seguir el ritme que l’entorn 
els indica, la crida a viure una vida de sobrietat, 
de justícia, de pietat  [Tt.2,12], fer-se servidors de 
tots i “andar en verdad”. Sembla que no són va-
lors prioritaris. És innegable, però, que ser bons 
professionals i, alhora, molt desperts, molt hu-
mans, i saber-ho transmetre, no és pas fàcil.  

Personalment, el que intento és vetllar 
per no abdicar, no tirar la tovallola. Pintar un 
cel ben net al nostre interior, ben bonic, on po-
der rebre llum i projectar-la. Tant com sàpiga. 
Rebre vida, donar vida. Agrair la meravella de 
cada dia, el do dels qui m’estimen (el meu ma-
rit, la meva filla, els amics, els companys, els 
estudiants, ...). No jutjar en excés la realitat fins 
a destrossar-la. Millor és acollir-la, no defugir-la 
i estimar-la. Perseguir la bellesa fins a trobar-la. 
Saber qui sóc i mantenir distàncies prudenci-
als amb els altres, sense perdre’m en els seus 
problemes que sempre comparteixo; altres que 
estimo i no devoro. I mirar de seguir un camí, 
uns indicis. Ser testimoni, obrir possibilitats, 
lluitar-les. Callar i obrar. I ser esperançat. 

Afortunadament, no tot depèn de mi, 
ni de nosaltres. Hi estem salvats! 

William Adolphe Bouguereau
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MISSATgER  
A LA CIUTAT 

MÍSTICA

Pere Agustí Maragall
llicenciAt en AdMinistrAció i direcció 

d’eMPreses A esAde. exPert en 
PAtrocini i MecenAtge cooPerAtiu. 
ActuAlMent eMPrÈn Projectes de 

cooPerAció eMPresAriAl en el sector 
sociAl, culturAl i de l’exPeriÈnciA.

Fa temps, quan vaig ser convidat a la VI 
trobada d’intel·lectuals i professionals 
cristians a Poblet, vaig tenir el privilegi 

de comunicar com, en la meva vida Ell, Jesús, es 
feia present. Mentre parlava, m’acollia la càlida 
mirada de persones per a qui segurament les 
meves cabòries eren de vol curt. Per què havia 
de ser jo qui parlés? Com a cristià, sóc un pro-
jecte en construcció, i encara en fase molt poc 
elaborada. 

Però, potser en això rau tot l’interès de 
què vaig dir i pugui escriure ara. 

Potser parlo per aquells que, com jo, 
van abandonar la fe dels seus pares i, ara se 
senten, d’una banda, orfes de vells mites ide-
ològics, abandonats perquè no els sadollen o 
complauen, i de l’altra, confosos entre tantes 
espiritualitats de nova “veneració”, algunes 
folklòriques i personals, invents refregits, o 

autèntiques, però sobretot i molt important, 
totes obligadament procedents de cultures ben 
llunyanes, doncs la nostra és, per a un veredic-
te popular, poc interessant, falsa i carregada de 
culpa. 

1. El missatgEr
El missatger travessa una nit i una ciu-

tat plenes de desig. 
Oblidat de si mateix, ell les sadolla, 

elles l’ignoren. 
gaudint la pau d’aquest anonimat, el 

missatger es deixa travessar per una altra ciu-
tat i desapareix en la foscor d’una altra nit, ara 
mística. 

En gerard, el meu company d’estudis a 
ESADE i alt executiu en una gran empresa mul-
tinacional, em va sorprendre ahir a la porteria 
de casa seva, un luxós habitatge de Pedralbes, 
treballant de missatger. La darrera vegada que 
ens havíem vist amb en gerard, un any abans, 
havíem compartit taula al sopar de la promoció 
del ’81 i, ell, lloant el meu esperit emprenedor, 
hi havia brindat per l’èxit del meu projecte. 

Dins de la meva proposta d’empre-
nedoria cooperativa “PeersOn”, cerco crear 
models innovadors de lideratge cooperatiu, 
un model de lideratges creuats on la part 
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tècnica i relacional conflueixin, En el fons 
proposo un procés religiós, relligar els àm-
bits contemplatiu i executiu en les persones 
i des de les persones, aconseguir que els ta-
lents tècnics i personals facin que els equips 
de treball flueixin millor. Ho miro d’aplicar a 
projectes com ara un ecosistema d’experts al 
servei dels parcs naturals de Catalunya, o un 
gran club esportiu que mira de desenvolupar 
nous models de mecenatge participatiu, ... 
però tot avança amb una lentitud exasperant. 
Mentrestant, accepto encàrrecs molt senzills 
que m’ajuden a pagar les factures. Un d’ells, 
un estudi qualitatiu per una nova plataforma 
digital de missatgeria, em porta a fer tasques 
“sobre el terreny”, i sóc per tant un missatger 
més. 

D’una manera o altra, el cofoisme 
d’aquell sopar es va convertir ahir, al portal 
d’en Gerard, en vergonya injustificada. No va 
ser cosa d’ell, que és una bona persona. Hauria 
entès i valorat la meva voluntat de superar les 
dificultats i tirar endavant fent una feina tan 
bàsica. Però jo, fonedís, vaig improvisar una ex-
cusa abans de sortir del seu portal precipitada-
ment, amb el cap cot. 

L’orgull em va negar una oportunitat 
catàrtica: saber transmutar l’auto-humiliació 
castradora en humilitat alliberadora. 

2. Ell, trEs En Un
Aquesta transmutació alquímica de 

l’ànima demana una essència espiritual que, tot 
i que la intento cultivar, encara no la tinc prou 
interioritzada. M’espanten tants anys fugint de 
la força transformadora d’aquest procés espi-
ritual; tants anys deixant escapar l’oportunitat 
de viure més creativament gràcies a viure més 
espiritualment, que vol dir viure sense por a ex-
posar la meva derrota i carregar la meva creu i 
seguir-la.

Beneïda providència que em porta a 
un atzucac on no tinc opció, viure per força 
allò que no he sabut o no he tingut valor de 
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fer lliurement: prendre distància de la tribu i 
el seu “credo”, desmitificar l’“èxit” que no he 
assolit, desdramatitzar el “fracàs” que he pa-
tit; i, en la soledat i el silenci d’aquesta nova 
perspectiva, sentir-me més unit a tot i a tots; 
albirar el somni de ser l’ànima de les munta-
nyes, la profunditat de la timba i l’altitud de 
la carena, com el poeta.  Però encara em cal 
un llarg camí, del qual cada dia faig només el 
primer pas, i ja m’està bé.

Ja m’està bé anhelar aquesta espirituali-
tat sense gaudir-la gaire encara, que la recerca 
em dolgui  mentre se’m va revelant el que em 
sobra i el que em manca. La tirania de tantes 
coses arrabassades, perdudes o mai assolides, 
les odio i les desitjo encara. Em dol que tan-
tes coses distreguin encara la intuïció, per fi, de 
l’únic anhel amagat: invocar l’Esperit pur, Ell 
en mi, perquè em guiï entre la boira, el soroll 
i la fúria.

Però, en tot cas, el dolor ara té pers-
pectiva i sentit, i ja m’està bé així. En el pro-
cés, no només arrossego encara la inèrcia de 
la meva vanitat, sinó que se’m fa més evident 
que mai podré frenar-la i viure la pau. Potser, la 
dolorosa consciència d’arrossegar, sistemàtica-
ment, aquesta companya de viatge tan despò-
tica m’ajudi, finalment... a entendre-la? A esti-
mar-la? A dominar-la? ... A matar-la?

Avui em demanen que demà guiï per-
sones que són millors que jo, que els parli de 
les claus de la contemplació com a disciplina 
del bon cristià, Maria abans que Marta en el 
context del 3r sector, l’acció social a favor dels 
desvalguts. I jo penso, ... fins on m’has portat, 
maleïda vanitat, per donar a entendre que sóc 
capaç d’això? Per estar a l’altura, durant tres 
hores hauré de procurar no ser jo qui parli, sinó 
Ell a través meu. 

A aquell poeta que elogiava la Paraula, 
jo li dic que l’he entès. No és la paraula de l’ho-
me, sinó la paraula que neix del silenci. Escol-
tar la paraula feta silenci, tal com la va intuir 
John Main, i percebre’l a Ell, Déu, en boca de 
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l’home més savi, el poeta, o el més senzill i po-
bre, l’orador de silencis, el pastor o el pescador. 

El repte d’invocar-lo, a Ell, perquè 
demà, a la xerrada que he de fer, parli a través 
meu, no em deixa, però, dormir i surto al carrer 
la nit més freda i humida d’hivern. 

3. maranatha
I al carrer, encenc un cigarret, que ja 

sé que mata. Però és el privilegi del moment, 
m’agrada morir una mica aquesta nit. 

Penso en el meu amic, en Ferran,  que 
ja sap que pateix una malaltia que el pot dur 
a la mort més aviat del que ell voldria. Fa me-
sos que hi lluita, carregant la creu de metges 
que dubten i medicacions que maten l’ànima, 
i em demana que, en la distància, junts conti-
nuem meditant, obrint el cor a Jesús i resant 
dins nostre la paraula sagrada, la paraula feta 
silenci, “maranatha, Jesús, veniu... perquè tots 
estem malalts”. 

Fa quasi dos mil anys, els pares i ma-
res del desert, seguidors de Jesús en una es-
glésia sense parets i feta de vent i sorra, i els 
pares del misticisme cristià com el mateix 
Sant Pau, Orígenes, Climent d’Alexandria, 
gregori de Nissa, Joan Clímac, Evagri, Joan 
Cassià, Antoni abat, Sant Ambrós (i molts al-
tres que em deixo), ensenyaven que la pregà-
ria de silenci demana el coratge i la disciplina 
de morir una mica per obrir-nos de cor, i així 
ressuscitar des de dins. Morir fins al punt de 
“no ser centre d’intenció”(que resa tot dema-
nant a Déu que, a canvi de la nostra fe, tot 
ens sigui concedit i tot ens sigui perdonat), 
sinó “ser espai d’atenció”, “ser” només la 
cambra més amagada del nostre cor, on Jesús 
resa invocant l’Esperit que ens ha de guiar 
per seguir-lo. A l’església oriental en diuen 
també pregària del cor. 

Quan respiro la pregària de silenci, pri-
mer el ventre de la mare dóna pau i anima el fill 
a meravellar-se del món, i després la serenor del 
pare ajuda el fill a simplificar la seva voluntat i William Adolphe Bouguereau
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decidir què cal fer ara, amb confiança, coratge 
i determinació. La ment s’aparta i deixa que les 
sensacions de pobresa, perdó, bellesa, llum, fe i 
esperança empeltin el fill, i m’empeltin.

Per què l’església catòlica occidental ens 
ha preservat d’aquest tresor? Per què l’oració de 
Jesús, com també se la coneix perquè Ell resava 
així, sempre ha quedat confinada als murs dels 
monestirs? Per què als laics se’ns ha ne-
gat l’oportunitat d’adoptar la for-
ça transformadora d’aquesta 
disciplina mística en la 
nostra vida quotidiana? 

Viure la 
contemplació, la 
plena atenció 
de què parlava 
Simone Weil, 
aquella que 
precedeix el 
discerniment 
i il·lumina la 
intenció, l’ac-
ció més clarivi-
dent, ser Maria 
abans que Marta. 
No tinc la respos-
ta, però se m’acut 
que aquesta forma 
de meditació, plena de 
fe, empelta un estil de vida 
revolucionari, i les revolucions 
espanten els dirigents, que basen el seu 
poder en l’obediència dels súbdits. 

Camino per allunyar-me de casa. Men-
tre evito trepitjar el vòmit d’algun noctàmbul 
que m’ha precedit, penso que hi ha una gran 
diferència entre obeir i estar atents. Si hagués 
obeït, hauria seguit caminant a pas marcial per 
la vorera, que és el que marca la llei, distret i 
ofuscat a encaixar totes les peces esmicolades 
del meu jo gregari. Sortosament, però, he pres-
tat atenció i he saltat la norma, evitant el vòmit 
i el desastre. 

Em pregunto si hem de seguir retent 
obediència als evangelitzadors o bé hem de re-
cuperar el silenci, animar el món a cercar un 
silenci creatiu i creador, doncs no val qualsevol 
silenci per reaprendre a estar atents i així re-
educar la intuïció que ens permeti percebre i 
resoldre el dilema essencial de la nostra vida.

4. Els mEstrEs tErrEnals  
i El mEstrE intErior

Penso en tants mes-
tres terrenals i la seva 

por cerval a semblar 
prescindibles. 

Penso en 
uns quants amics 
i coneguts 
meus, molt il-
lustrats, evan-
g e l i t z a d o r s 
de veritats 
divines o pa-
ganes, astrals 

o extrafísiques, 
tant se val, a qui 

els agrada captar 
adeptes, sentir-se 

salvadors del món. 
Tantes patums que ne-

cessiten regalar consells 
o vendre respostes, facilitar 

camins, estalviar-nos la feina ne-
cessària d’observar, descobrir, discernir, 

decidir, patir, superar. Tantes vegades que la seva 
generositat intrusiva necessita guiar-nos, fins i 
tot en territoris dels quals només han sentit a 
parlar però que no han recorregut mai. Tanma-
teix, no en són ells els darrers responsables, sinó 
el gregarisme de la tribu que els converteix en 
bruixots màgics. 

A mi ja m’ha anat bé, durant molts anys, 
deixar-me portar, mandrosament, pel camí fà-
cil de l’obediència. Vaig obeir el que llegia i el 
que em deien, i aquí incloc també la comodi-
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tat de, primer, adoptar sense qüestionar la fe 
dels meus pares, i més tard, adoptar l’ateisme 
revolucionari dels meus ídols terrenals. No vaig 
qüestionar ni una cosa ni l’altra. Vaig preferir 
estalviar-me l’esforç de viure un procés vital, un 
més, sense saber que aquest era, precisament, 
el més vital dels processos. 

Sant Agustí deia que haurem d’ha-
ver passat per molts mestres terrenals abans 
d’obrir-nos al Jesús Mestre interior i descobrir 
que al final tot és ben senzill: “estima i fes el 
que vulguis”. Els meus mestres terrenals han 
fet molt bé la seva feina, omplint-me de pre-
judicis i endurint el meu cor, ensenyant-me a 
ser responsable i acomplir amb els preceptes 
tribals... sense estimar. I el que és pitjor, ara 
mateix no sé si el suc de taronja cura el refredat 
o provoca la candidiasi..., hi ha un debat entre 
molts mestres terrenals sobre aquesta qüestió 
fonamental que es baralla contra moltes altres 
qüestions fonamentals... i jo, mentrestant, vaig 
d’una alerta a una altra i d’una solució a una al-
tra, com un pollastre sense cap, patint una in-
certesa que no em deixa viure.  

Per això sento l’anhel d’obrir el cor a 
un sol Mestre que em simplifiqui la voluntat, 
m’assossegui de tanta ignorància que tinc de les 
coses del món, sovint incomprensió; que m’aju-
di a sentir-me elevat del bell mig del laberint 
per mostrar-me’n el sender que em porti, al fi-
nal, a saber fer-li una darrera pregunta. I quina 
serà aquesta pregunta amb el darrer alè? Espero 
saber-la aleshores. Mentrestant, me’n faig unes 
quantes de menor entitat. 

Caminant d’esma per la ciutat mística, 
jugo a fer-me preguntes de menor entitat, com 
per exemple què diré demà a la xerrada que he 
de fer, sense ser jo qui parli sinó Ell a través 
meu. 

5. PrEgUntEs Enmig dE la nit mística
Camino pel carrer de la Virtut, al bell 

mig de la vila de gràcia, i potser endut per evo-
cacions tan belles mentre identifico els carrers 
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i els barris que visito, i tot plegat esdevé un pe-
tit miracle. Recordo la meva amiga Mar i el que 
em va explicar de la Paula, la mare prostituta.  
D’on venia l’agraïment immens, injustificat a 
ulls nostres, que va expressar al món aquella 
dona just abans de morir? 

El científic es meravella de la immensi-
tat de l’univers i es pregunta si Déu existeix. Jo 
em meravello de la immensitat d’aquell agra-
ïment de la Paula i em pregunto quin esperit 
l’impulsa, i l’intueixo a Ell en la plenitud de 
gràcia al cor de la persona menys virtuosa, la 
més maltractada per la vida. En aquell moment 
decisiu ... què va veure la Paula que l’ull de l’ho-
me no ho pot veure? Haver de morir, pobres i 
humils, per veure-hi clar... 

Quan meditem com ho feien els pares 
i mares del desert mirem de jugar una mica i, 
en petita dosi per no fer-nos mal, amb aquest 
miracle, el de morir i ressuscitar. Abandonem 
el nostre pla individual per lliurar-nos al Seu pla 
suprem. 

Perquè ... qui si no ha esmicolat siste-
màticament les meves fantasies infantils de 
glòria per donar-me una vida més plena que la 
que havia imaginat? I conduint-me sistemàti-
cament vers la pobresa ... Qui ha anat sembrant 
la meva vida del dolor just i suportable, men-
tre em posava al davant o al costat les persones 

que, en silenci, m’anaven ajudant a posar-lo en 
perspectiva i superar-lo? 

Abandonar-se al pla suprem no és resig-
nar-se ni acomodar-se. És estar alerta dels se-
nyals veritables, meravellar-se de percebre’ls i 
saber discernir-los, ser catalitzadors anònims 
dels camins que ens obrin i acceptar la provi-
dència dels esdeveniments posteriors amb l’ac-
titud necessària per impulsar-nos, un altre cop, 
a percebre-hi els senyals. Però com es fa això 
que sona tan bé? I, puc concretar-ho més? 

Un savi, en Jordi Font, elogiant la ma-
nera com ensenyava un altre savi, Ramon Maria 
Nogués, em va dir un dia que cultivar el sentit 
de l’humor és probablement l’exercici espiritu-
al més intel·ligent. 

A mesura que m’acosto a Vallcarca, la 
nit es fa més ventada i freda, la ciutat es fa més 
costeruda i fosca. I continuo sense saber què 
diré demà parlant de les claus del bon cristià 
solidari a persones que són millors que jo. 

Al carrer de República Argentina, prop 
del viaducte, enmig de la foscor només hi brilla 
un home embriac que està alliçonant el fanal 
que l’il·lumina amb un discurs prou lligat. 

És un senyal que em fa pensar que més 
al nord no trobaré respostes a tantes pregun-
tes, potser he de recular a barris més càlids. El 
fred no m’ajuda gens a obrir els ulls endins, de 
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manera que el meu diàleg interior no supera el 
d’aquesta estranya parella, l’embriac i el fanal, 
i de tan identificat que m’hi sento, els saludo 
molt respectuosament abans d’allunyar-m’hi. 

Quantes vegades no hauré estat, en el 
meu diàleg interior, un embriac alliçonant un 
fanal, o pitjor encara, un soldat sodomitzat que 
com a revenja tracta cruelment la seva criatu-
ra desvalguda? Miro per tant de respirar 
la meva oració de silenci mentre 
camino, assossegant el meu 
pas cap a l’avinguda de 
Vallcarca avall. Al rit-
me de la meva res-
piració, més pro-
funda, la paraula 
feta silenci ja 
no sóc jo qui 
la recita, és 
ella que res-
sona endins, 
serenament, 
com un batec, 
“maranatha”, 
veniu Senyor 
Jesús. 

Moro una 
mica, abandono el 
soroll i la fúria de les 
meves pors i desitjos, i 
ressuscito una mica. Amb 
el cor obert concentro els sen-
tits i respiro profundament, desfermo el 
diafragma, i el ventre és matriu que embolcalla 
la ment i la fel perquè hi reposin, perquè hi re-
bin atenció abans de fer atenció. 

Com tantes vegades que miro de me-
ditar mentre camino, al cap d’una estona em 
distrec. No passa res, ja hi tornaré... Sempre el 
primer pas. Em tranquil·litza la certesa que el 
més important no és assolir un estadi superior, 
sinó la disciplina de tornar-hi, cada dia, al matí 
i al vespre, i avui excepcionalment, a plena nit, 
rondant per la ciutat mística.

Sóc al peu de la Baixada de la glòria. 
Miro, i el que hi veig no fa baixada sinó puja-
da, molta pujada. Abraonant-se sobre meu en 
la foscor de la nit freda, una onada d’ombres de 
roca i metall es mouen lentament tot suggerint 
una mena de sender laberíntic, surrealista, que 
s’aixeca. Amunt de tot, veig una cúpula amb 
una creu, el cim del Parc Güell que es perfila 

amb la lluna rogenca darrere seu. 

6. niEtzschE i l’EtErn 
rEtorn ...  

al PrimEr Pas
Sorgint rere 

els cubells de 
brossa, m’espan-
ta la visió d’un 
home con-
trafet, enor-
me, amb una 
barba llarga 
i rinxolada 
com els seus 
cabells, cobert 

amb un abric 
llarguíssim i ape-

daçat. A banda de 
la seva envergadura, 

la gesticulació furiosa, 
el seu bram gutural re-

negant en alemany, i el sac 
enorme que carrega a l’esquena, 

li confereixen una aparença imponent, 
d’una força desfermada. Comença a grimpar 
sender amunt i hi veig clarament l’espectre de 
Zaratustra tot carregant les seves cendres, per 
enèsima vegada, vers el cim. Ja no busca aixo-
pluc en l’àliga, ni la serp ni el llop, sinó a la creu 
del cim, sota la lluna rogenca. Se’m glaça la sang 
quan es gira i em mira des de dues guspires d’un 
foc interior que no escalfa sinó que crema, on 
reconec els ulls salvatges del vell Nietzsche. 

Incapaç de suportar la darrera evidèn-
cia del seu procés místic vers el superhome, la 
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intuïció dins seu del Déu que ell mateix havia 
matat, Nietzsche ha embogit. Em mira i co-
mença a baixar, ve cap a mi, amenaçador. Tras-
balsat, m’allunyo ràpidament en direcció a gre-
gal, cap al barri del guinardó. Nietzsche no em 
pot seguir, s’ha quedat enrere, sense el cigarret 
que des de la distància em demana amb insis-
tència i a crits, i renegant en alemany.  

El procés nietzscheà vers la cerca del 
superhome, carregat de romanticisme, dolor, 
nihilisme i fracàs, malgrat tot, és místic. Quina 
paradoxa que l’ateu més brillant de la història 
del pensament, carregant les seves cendres, hagi 
estat per a mi el millor mestre espiritual, ani-
mant-me a carregar la meva creu, feta de somnis 
frustrats i orgull ferit, per buscar-lo a Ell! 

L’etern retorn a les nostres misèries 
seria un malson si no albirés una porta de sor-
tida, fer, eternament, el primer pas. Només 
tindria sentit un segon pas en la presumpció 
d’haver-hi superat el primer, però aquesta 
presumpció ens portaria a una contradicció. 
La perfecció rau en la humil acceptació de la 
nostra imperfecció. Saber que en la conquesta 
de l’amor i la bondat, l’home només pot fer el 
primer pas, la resta és obra de Déu ... Quin sen-
tit tindria comptar passos, excepte el primer, 
en un pelegrinatge infinit, una recerca eterna? 
I tanmateix, com de millor seria el món, si la 
humanitat, unànimement, fes, només i eterna-
ment, el primer pas?

7. JEsús, fragilitat, comPassió, sal  
i llUm dEl món

Als barris de gregal, prop de l’Hospi-
tal de Sant Pau, la humitat em cala els ossos, 
el fred, la foscor i el silenci em fan sentir més 
fràgil encara. M’espanta la llum i el dring del 
mòbil -m’he oblidat de silenciar-lo - també. 
Miro qui reclama la meva atenció. És el meu 
amic Borja que, acompanyant una imatge de la 
darrera  matança a Alep i una altra d’un camp 
de refugiats, proclama a tots els amics que hem 
d’agrair a Déu la nostra vida regalada. Compa-
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ro l’agraïment d’en Borja, executiu d’empresa 
molt acomodat i de família rica, amb l’agraï-
ment de la Paula, la mare prostituta. I em pre-
gunto si parlem del mateix Déu.

En l’agraïment darrer de la Paula dis-
cerneixo una dimensió de la justícia insondable 
des dels paràmetres terrenals. És ben senzill, 
els darrers seran els primers. On, i quan? Ho 
crec? No puc creure-ho, només puc intuir-ho, 
la meva fe es fonamenta en aquesta intuïció, in-
tuir dins meu la presència de Jesús resant-m’ho, 
dient-me que les víctimes també, un dia, agrai-
ran a Déu la seva vida.

Mentre rondo la ciutat, tan mística, en 
la foscor i el silenci d’aquesta nit, intueixo Jesús 
dient-me que la justícia al món no la dicten els 
legisladors sinó els que estimen i perdonen. És 
una dimensió de la justícia que es projecta més 
enllà d’aquest món, més enllà de la meva com-
prensió. 

Em ve al cap aquell elogi d’en groucho 
a “la humanitat que, partint del no-res i comp-
tant només amb el seu esforç i la seva intel·li-
gència, ha estat capaç d’assolir les més altes co-
tes de la misèria”. 

Els mestres de la llei dicten justícia sis-
temàticament, perfectament coordinats amb 
els poderosos que treballen metòdicament i 
amb gran eficiència a favor de la injustícia. Men-
trestant, els gregaris de la tribu lluiten entre si 
perseguint les engrunes, Cap d’ells, ni mestres 
ni poderosos ni gregaris saben el que de veri-
tat anhelen, només li donen forma amb mites 
epidèrmics, com el mite de la felicitat. Menjar, 
riure i ser admirat. Però l’anhel autèntic, al racó 
més amagat del cor, és ser un Altre. 

Providencialment, hi ha però una altra 
capa social que en silenci va fent, sistemàtica-
ment, el primer pas. El seu anhel és “ser per l’al-
tre” a banderes desplegades.

Vull ser un d’ells, alimentar aquesta 
capacitat d’obrir el cor i estar atent a l’Alteri-
tat, que se’m presenta com una intuïció, i se’m 
representa en els altres, en tot i tots. 
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Crec que el misticisme, contemplatiu 
però a la vegada proactiu, amb què miro de 
viure la meva fe cristiana m’uneix al místic bu-
dista, hinduista o sufí. Crec que la llum és la 
mateixa que ha entrat per diferents esquerdes 
d’un món fracturat. 

Em consola veure que molta “penya” pa-
teix insomni com jo, perquè en Borja rep respos-
ta immediata d’uns quants amics més de la colla, 
que s’emocionen amb les imatges i a la vegada 
reneguen, asseguts al seu sofà, d’un Déu que per-
met tanta injustícia. Tot molt previsible. De ve-
gades penso que la bondat dels meus amics neix 
llegint la contra de La Vanguardia, creix compar-
tint-la per “whatsapp” i mor ben entrada la nit, 
quan ja no els queda cap burilla per burxar. Avui, 
he rebut 234 xats d’amics compartint continguts 
i pensaments ensucrats. Temo que la sobredosi 
de tecnologia i de bondat ensucrada els pugui 
arribar a convertir en correu brossa, i somric. 

Al Passeig de Sant Joan veig dos homes 
i una dona arraulits, brutíssims, a l’espai interi-
or de la sucursal d’una entitat financera. Som-
ric també en pensar que per la televisió aquesta 
entitat assegura tenir ànima. Aquesta nit si més 
no, encara que a la força, haurà dit la veritat.

M’adono que, més que no pas a ells -en 
Borja, els meus amics i els publicistes de l’en-
titat bancària, ...- a mi em manca honestedat.  
Què em confereix el dret a jutjar-los?  O potser 
necessito fer-ho per tapar les meves misèries? 
Em penso que el meu primer pas és un salcon-
duit per jutjar, com si la resta, cadascú a la seva 
manera, no mirés de fer-lo també. 

Quan fa cinc anys la meva muller Anna 
i jo ens vam fer voluntaris del Projecte Sostre, 
jo vaig fer-ho per sentit de la responsabilitat, 
una decisió opaca i avorrida, presumptuosa, 
feta amb el cor tancat. Va ser un dels indigents 
que “cuidem” el que ja fa temps va esmicolar la 
meva  presumptuositat. Aquella nit, l’Emilio es 
va mofar de mi. Va imitar el meu posat distant i 
em va etzibar: ¿y tú, ... qué coño estás haciendo 
aquí, hombre importante?

Actuar “per sentit de la responsabili-
tat”, fer “el bé” amb el cor endurit és ben fàcil, 
tan fàcil com fer el ridícul, com em va ensenyar 
l’Emilio aquella nit. Recordo que aleshores 
vaig copsar també, i de manera ben diferent en 
l’episodi d’ahir amb en gerard, que transmutar 
la humiliació en humilitat demana un procés 
espiritual. 

Sopar i cuidar durant les llargues nits 
els usuaris indigents de Sostre, alguns d’ells 
carregant quadres emocionals complexos o de-
mències, i la majoria carregant massa vi dolent 
a sobre, ... Aconseguir com dic un bon clima de 
convivència sense que hi hagi tensions demana 
una certa preparació abans d’atendre’ls, sempre 
hi ha circumstàncies que cal tenir en compte, i 
mai cap nit és igual que l’anterior. Per això es 
redacta una acta que cal llegir abans d’anar-hi, 
per saber el que “s’ha de fer”.

Temps després d’aquella experiència 
amb l’Emilio, una nit, després d’un dia terrible, 
jo tenia el cor trencat i vivia un estat d’angoixa 
important. A l’Anna i a mi, ens tocava “fer Sos-
tre” i tal com em trobava se’m feia una munta-
nya, a més a més no havia tingut temps de llegir 
l’acta per tal de  “racionalitzar” preventivament 
les dificultats del que em trobaria. Instintiva-
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ment, per necessitat, vaig anar-hi a banderes 
desplegades, obrint el meu cor trencat, total-
ment exposat per compartir, com-patir, patir 
amb ells el dolor, d’igual a igual. Aquella 
nit, ells em van percebre fràgil i em van 
adoptar com amic. Les tasques que 
no havia “racionalitzat” van sortir 
intuïtivament, i ja no és que es fes-
sin millor, és que van fer-se més 
enllà. Va ser una nit meravellosa 
que em va sanar, i una lliçó in-
oblidable que em va servir per 
a totes les nits que van seguir 
després.

En José, un dels usu-
aris de Sostre, era un vellet 
de caràcter difícil que patia 
demència senil. Va morir fa 
ben poc. Per amansir el ca-
ràcter d’en José, el convida-
va a fer una partideta d’es-
cacs (ell, era cosí de l’antic 
campió Arturo Pomar); 
quan s’enfadava li deia que 
em recordava el meu pare 
i això l’estovava. Sortíem 
al carrer amb dues cadires, 
miràvem el cel estelat de la 
Barceloneta i parlàvem del 
nostre passat, mentre ell em 
convidava a uns “caliquenyos” 
que llençàvem enrere de pu-
dents que eren.  Ell era inca-
paç de recordar el seu passat, 
se l’inventava, jo era incapaç de 
fumar-me els caliquenyos, ho feia 
veure. Però tant se val, es produ-
ïa  el miracle. Em vaig apropar a ell 
per un mer sentit del deure. Al final, 
potser a partir d’aquella nit meravello-
sa, m’estimava el José, molt. Li posava cre-
ma a les nafres de les cames, i alguna vegada li 
havia tallat les ungles brutíssimes, llargues, ne-
gres i endurides, encara que remugava. Jo, que 

sóc una persona irracionalment aprensiva. Però 
ajudant-me a estimar-lo, en José em va  ense-
nyar a superar les meves aprensions i a estimar 

el món. 
Arribant al Born, hi ha molt més 

moviment, i ja no fa tant de fred. 
Veig una noia intentant 

consolar una amiga seva que plo-
ra, plora amb un plor desfermat, 
inconsolable. Entre sanglots em 
sembla sentir que parla del seu 
pare. Al seu costat, més vòmits 
i brutícia, molta brutícia. Però, 
a la nit, a ningú li importa la 
brutícia, el més important 
és consolar l’amiga o l’amic. 
Serà demà, quan la tribu ca-
mini, pintada i encorbatada, 
atrafegada pel carrer anant a 
la feina, que ens indignarem. 

Sento molta pena i 
m’uneixo al grup. És estrany 
que acceptin la meva pre-
sència, però és com si perce-
bessin que comparteixo sin-
cerament la compassió per 
tant desconsol. 

A l’altra banda de la 
vorera, un captaire li ofereix 
l’ampolla a un altre. Penso 

que, entre ells, aquesta am-
polla és l’únic tresor del qui 

dóna i l’únic somni del qui rep, 
i això converteix la borratxera 

compartida en un acte d’extrema 
bondat.  Al final trencaran l’ampo-

lla, que quedarà allà per a un major 
escàndol i judici sever de la tribu, 

demà al matí. 
És en la fragilitat i la foscor de 

les nits que obrim el cor, per plorar, per 
consolar, per compadir, per acceptar l’estrany, 
per compartir tresors i somnis... De dia, en 
canvi i protegits per la tribu, ens sentim segurs 

William Adolphe Bouguereau

Creure i Saber / 54



i som implacables, d’acord amb les directrius 
que ens diuen els nostres bruixots. 

Em pregunto si Jesús era fràgil. Crec 
que sí, que devia ser-ho. No es pot obrir el cor 
als més pobres sense plorar amb ells, compar-
tir la seva fragilitat. No sé si era d’en Leonard 
Cohen o del seu mestre zen, però m’agrada la 
idea que sigui a través de les nostres esquerdes 
que hi passi la llum. Per què amaguem la nostra 
fragilitat doncs? Si és en la fragilitat que ens 
uneix la veritat!

Sóc a la Via Laietana. Passo pel costat 
de la seu d’una de les empreses en què vaig tre-
ballar. En aquell temps, jo era soldat de molts 
generals que em parlaven de fermesa, seguretat, 
competitivitat i duresa, convicció en la “cultu-
ra d’empresa”. I per contraposar-ho de bondat, 
també parlaven d’un auto lideratge i un lideratge 
ple d’entusiasme autocomplaent, aquell de “mi-
ra’t al mirall i digues... sóc el millor!”, o aquell de 
“digueu-ho somrient i sereu més convincents”, 
un entusiasme a l’americana sense fonts etimo-
lògiques ni molt menys espirituals. 

Sóc al portal de l’empresa i m’imagi-
no enfrontant-me, finalment,  amb el director 
general, aquell a qui li deia “sí a tot”. Em veig 
contestant-li allò que em va recriminar quan 
vaig ser massa comprensiu i protector amb una 
persona del meu equip, que segons ell “merei-

xia ser castigada pel seu error. Perquè aquesta 
empresa no és una ONG, s’ha creat per ser efi-
cients, liderar el mercat i fer diners”. 

Una afirmació que conté una contra-
dicció evident. M’agradaria dir-li que tanta in-
tel·ligència bolcada a l’eficiència, si no se sosté 
en un fonament espiritual d’amor, és una intel-
ligència estúpida i a la llarga ineficient. 

L’amor de què ens parla Jesús no empa-
llega, no és sucre, és sal i llum. 

Quan el cap, el cor i la fel han reposat 
en el ventre de la mare que perdona, accepta, 
compren, dóna pau i som impulsats de manera 
més serena, generosa, amb més perspectiva. I 
així podem ser allò a què som cridats pel pare, 
ser la sal de la terra i la llum del món. 

Sant Agutí va dir que és des de l’accep-
tació de la nostra pobresa que som trampolí 
per elevar-nos a Déu...i jo aquesta nit mística 
em permeto afegir que pel camí podem fins i 
tot elevar l’eficiència de la nostra empresa. 

Sent la sal i la llum, podem ser més ima-
ginatius, valents, sensibles, intuïtius, emprene-
dors, observadors, comprensius, accessibles, 
fidels, amatents, clarividents, fràgils i, a la ve-
gada, forts de voluntat, això que ara en diuen 
resiliència. 

Mentre apago el cigarret i m’acosto a 
Colom per després pujar cap a la Plaça Cata-
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lunya, penso que hem inventat massa parau-
les i massa complexes per parlar de sal i llum, 
d’amor. Però als mestres terrenals els hi agrada 
molt fragmentar una veritat en moltes paraules 
complexes, i, si poden relacionar les unes amb 
les altres i fer-ne un llibre que puguin vendre, 
molt millor. La paradoxa rau en el fet que tots 
aquests valors “terrenals” que frueixen de ser 
llum i sal i d’obrir el cor, són al capdavall els que 
cotitzen més amunt en una empresa que, es-
túpidament, nega l’amor com a font de la seva 
competitivitat.  

8. El soldat i El gUErrEr, El mal i El bé
L’excés d’obediència als generals fa el 

soldat més estúpid, frustrat i acomplexat, i 
així més influenciable. Així el soldat acaba sent 
insensible, menys pietós, més vanitós i cruel, 
i amb una bona justificació per ser-ho, perquè 
obeeix ordres.

Aquesta nit, que visc en temps present 
infinit, no vull ser soldat, vull ser guerrer d’un 
sol Mestre, aquell que em parla d’un poder in-
dòmit, la llibertat d’abandonar-me a Ell i lluitar 
per la seva providència. Un abandonament que 
paradoxalment es contraposa a la rendició o a 
la resignació; ben al contrari, impulsa l’entusi-
asme i la lluita vers una fita més clarivident i 
ambiciosa.

M’he perdut al Raval, la foscor i la meva 
mala visió no em deixen identificar el carrer 
per on estic pujant. Un home, probablement 
un proxeneta, està escridassant una dona, pro-
bablement una prostituta. Un cop vaig interfe-
rir en una discussió de carrer com aquesta i en 
vaig sortir mal parat, vaig rebre mastegots fins 
i tot de la víctima. Aquesta nit em limito a ser 
prudent i covard, passar de llarg i imaginar la 
fantasia que sóc l’heroi que fa justícia. 

Penso que visc massa apassionadament 
la fantasia d’un món amb herois i malvats que 
han de ser castigats. M’apassiono amb en Mes-
si, odio el Cristiano, pateixo les victòries del 
Madrid i les derrotes del Barça més que els 

mateixos jugadors. Em regiren l’estómac els 
“malvats” polítics i legisladors espanyols que 
sotmeten la bona gent del meu país i els ne-
guen el seu anhel de llibertat. Miro les pel·lí-
cules nord-americanes encara que sempre girin 
al voltant del mateix argument i el mateix ar-
quetip d’heroi americà que fa justícia i salva el 
món. Però, en canvi, em sorprenc a mi mateix 
sovint més captivat pels malvats impredictibles 
que no pas pels herois predictibles i de bondat 
ensucrada. Descobreixo la meva maldat iden-
tificant-se amb aquests personatges tan inqui-
etants.

Potser perquè a mesura que m’endin-
so en el silenci del meu cor, ara una mica més 
obert, constato que el meu bé i el meu mal són 
indissociables?

Constato que la fondària del meu mal 
eleva una mica més la baixa estatura del meu 
bé, de la mateixa manera que per poder trobar 
una mica de blat has de fer un gran esforç sepa-
rant gran quantitat de jull. El repte a l’autosu-
peració se’m fa més atractiu des del reconeixe-
ment de la meva maldat. Sense fems no es pot 
adobar la terra.

M’agrada el repte de lluitar lliurement, 
ser guerrer vers una nova fita, que el meu mal 
i el meu bé fermentin junts dins del meu cor 
obert, i que el ferment converteixi l’argila 
erma en terra adobada, un lloc, un primer pas, 
on sembrar una llavor que Ell sabrà germinar 
d’una manera o una altra, en passes següents, 
eternament.

9. PrEgària dE silEnci i ParE nostrE
Vaig tornant cap a casa, ara Rambla 

amunt. Torno a assossegar el pas, insisteixo en 
el meu intent de meditar mentre camino, enca-
ra que sigui un pas. 

Hi ha tècniques meditatives en què 
l’home pretén ser més feliç, o més eficient, as-
solir millor i sense angoixes els objectius pre-
establerts, fer les coses diferents per assolir 
un millor resultat, ser un centre d’èxit i prota-
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gonisme més brillant. Sovint el mateix procés 
s’amara d’auto importància i esoterisme, com 
la capacitat d’invocar una súper-consciència 
que resideix a una súper-dimensió extra física, 
còsmica o astral. 

En contraposició, la pregària de silen-
ci genuïna de la nostra tradició cristiana és un 
tresor que ens impulsa amunt però en direcció 
contrària, i la nostra obstinació en ignorar-la és 
un senyal d’estupidesa acomplexada contra l’es-
piritualitat que ens és pròpia, la nostra religió. 

En la pregària de silenci és on de mane-
ra més descarnada, directe, autèntica, experi-
mentem i fem les paus amb la fragilitat de la 
nostra essència, on el bé i el mal de la huma-
nitat hi bateguen junts, i junts hi moren i hi 
ressusciten. Amb el temps, aquesta disciplina 
ens porta a ser catalitzadors de canvi a favor 
dels altres, oblidats de nosaltres. No és que no 
siguem importants, sinó que en comptes de ser 
el centre d’atenció som el centre de catàlisi, de 
transformació anònima. Per això, des de molt 
antic, se’n diu també “oració del foc”.

Quan va morir l’Antonia, la muller del 
meu estimat oncle-cosí Jordi Maragall, mossèn 
Ballarín va dir “l’Antonia era un Pare Nostre”. 
Aleshores no ho vaig entendre, ara sí. 

És curiós com l’oració del silenci m’ha 
revelat l’autèntica dimensió de l’oració universal 
per excel·lència. El Pare Nostre se’m presenta, 
ara, com una fórmula, una manera de respirar 
que ho integra tot en una sola veneració, Ell. 
Un sol anhel, el seu Regne. Un sol objectiu, la 
seva voluntat, una sola manera, ser sal de la Seva 
Llum, des de mi però oblidat de mi. Una sola 
esperança, saber veure els Seus senyals en un 
món fracturat, Un sol pa de cada dia, donar-nos 
als altres per rebre la Seva providència, Una sola 
pau, perdonar tal com som perdonats. Una sola 
cuirassa, la disciplina d’estar atents a la seva Pre-
sencia dins nostre, per confrontar el mal que hi 
rau i ens amenaça cada dia sense esforç. 

Penso en allò que Déu ens va esculpir 
a imatge i semblança seva i decideixo que no 

William Adolphe Bouguereau

Creure i Saber / 58



és cert. Som el bloc de pedra i Déu ens dóna 
llibertat i capacitat per esculpir-nos, i de mo-
ment sembla que no ens en sortim. 

Cerquem la baula perduda entre el 
mico i l’ésser humà i no ens adonem que la bau-
la som nosaltres i és l’ésser humà el que hem de 
descobrir.

10. Ell present en els meus mestres ter-
renals d’avui

Mentre encenc un altre cigarret, i em 
dic que aquest serà el darrer, canvio d’opinió 
sobre els mestres terrenals. No els he d’aban-
donar per despit, només els he de canviar per-
què intueixo que Jesús em parla també a través 
d’ells. En gerard i l’Emilio, des dels dos ex-
trems del meu ventall relacional, ho són per a 
mi, i en José ho era també. 

El joc per tant rau a estar atent i saber 
escollir els mestres. Aquesta reflexió em porta a 
pensar en l’Alí. Vaig conèixer l’Alí fa 3 anys mo-
gut per una iniciativa solidària, altre cop aquest 
sentit de la responsabilitat tan opac. Ara ell em 
diu que sóc com un pare, però ell és un autèntic 
mestre per a mi. 

L’Alí és tot un personatge, estar amb 
ell és una alenada d’aire fresc, el seu sentit de 
l’humor i el seu entusiasme són desbordants, i 
jo em pregunto... Per què? Si tot a la vida li ha 
anat tot del revés! Per això, ell és el meu mestre 
espiritual avui. 

Als seus 34 anys, aquest jove camerunès 
ha viscut més que jo amb 58. Ha passat per to-
tes les humiliacions i les injustícies per arribar 
fins on és ara. Ha dit “no” a totes les “màfies” 
que atrauen els immigrants i els indigents afri-
cans a Barcelona, amb l’únic argument que la 
seva auto estima. Té els estudis bàsics fets a 
l’escola del seu país, del qual va escapar quan 
tenia 18 anys. Va arribar a Barcelona tres anys 
més tard, després de sobreviure al desert del 
Níger i a les “màfies” del tràfic de persones. Ha 
aconseguit, a força de treball, sortir del carrer 
dormint sota els portals, i viu en un piset, i ja 
té nacionalitat espanyola. És actor malgrat la 
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seva tartamudesa. Em parla en català i castellà, 
llengües que ha après per poder sobreviure. Em 
parla de la història de Catalunya i dels reis afri-
cans previs a la colonització europea, procés 
històric que també domina. Em porta als jar-
dins de la Universitat per llegir-me poesia; no-
més recita amb fluïdesa quan llegeix poesia o fa 
d’actor, després torna a tartamudejar, i quan li 
pregunto “per què?”, em diu molt seriós “és que 
quan llegeixo poesia o actuo estic treballant”. 

L’Alí és capaç de contextualitzar el seu 
dolor en la perspectiva del món real i les cartes 
que li ha tocat jugar, ho accepta amb sentit de 
l’humor, i això li permet, en segona instància, 
fer una lectura clarivident de com impulsar amb 
realisme i entusiasme el seu projecte de vida. La 
seva manera de riure mentre carrega les seves 
cendres i torna a pujar la muntanya, un cop rere 
l’altre, m’ha mostrat un camí que jo només puc 
aplicar de manera més continguda. És la diferèn-
cia entre l’esperit africà i l’esperit català.

El cas de Projecte Sostre i l’experiència 
de l’Alí m’ha fet reflexionar sovint, ara també. 
Per exemple, penso que sense que hagi de dei-
xar d’emocionar-me i indignar-me pel tracte 
que reben els refugiats, que la Unió Europea es 
treu del damunt, em cal mirar una mica més a 
prop i obrir més els ulls, enfora i endins. 

L’Emilio, en José, en Pedro, en Miquel, 
en José Manuel, en Rafa, en Manu, en Joaquim, 
el Luís, el Nikolai, en Petró, l’Elías, el Mario, ... 
Me’n deixo un munt! I fins fa uns anys el mateix 
Alí, quan dormia al carrer abrigat amb cartons... 
Tots ells són l’ànima de la ciutat mística, de nit, 
però fan mal als ulls de la ciutat tribal, de dia. 

Són una incomoditat estètica. I en l`èti-
ca europea, tan estètica, no podem eliminar-los 
però a la vegada som tan aprensius per aco-
llir-los. Per això, muntem una superestructura 
d’estereotips que justifiquen el que al final fem: 
passar de llarg deixant-hi un espai de seguretat 
perquè no ens encomanin res o ens ataquin. 

“Entre ells s’hi amaguen violadors i ter-
roristes”. “Un dia li vaig donar un entrepà i me’l William Adolphe Bouguereau
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va tirar pel cap”. “Són part d’una màfia”. “No els 
dono res perquè s’ho gasten en droga o beguda”.  

Penso que jo també cauria en els pitjors 
vicis si un dia la tribu em descartés d’una mane-
ra tan cruel. Karl Rahner va dir que els cristians 
del futur seran místics o no seran. Imagino que 
per a mi ser un cristià místic voldrà dir també 
que miri aquestes persones i els doni un euro 
sense jutjar a on va a parar. O pot ser que els sa-
ludi cada matí, els doni conversa o els faci som-
riure amb alguna ocurrència, com faig amb al-
tres veïns. Però  sobretot, que ho faci veient en 
la seva brutícia i la seva misèria un altar plantat 
al mig del carrer, i que aquesta sigui una manera 
de postrar-m’hi i resar.  

Com pot ser que aquesta nit, en la mesu-
ra que m’endinso en la seva foscor i soledat, més 
m’estimi la ciutat? De sobte, ja no sento fred, 
només percebo bellesa, amor i perdó, dolor i 
compassió a la ciutat mística, i jo en sóc l’ànima. 

Ja sóc Balmes amunt, ben a prop de casa. 
En poques hores i sense haver dormit, hauré de 
parlar de com ser millors persones, a persones 
que són millors que jo. Hi ha coses de les quals 
no hauríem de parlar mai, com ara si “per ser 
tu has de fer com jo” o bé “no cal que facis el 
teu camí, jo ja l’he fet per tu, et resumiré el més 
important per estalviar-te temps i errors”. En la 
millor de les interpretacions, fer-ho és un acte de 
generositat molt fals i estúpid, intrusiu i malsà. 

Què faré, doncs? Encara puc mentir i 
dir que he estat tota la nit vomitant amb febre 
alta i no m’hi veig en cor. 

O els diré que he estat tota la nit al 
carrer pensant-hi i finalment, impotent, he 
reconegut la meva incapacitat. Sí, els diré que 
he decidit estar dues hores en silenci davant 
seu, mostrant la meva impotència. Pregant 
perquè sigui Ell qui transmuti la meva incapa-
citat en clarividència col·lectiva, i la paraula 
clarivident sorgeixi, improvisada, de qualse-
vol de nosaltres. Els demanaré de fer l’esforç 
d’obrir el cor i morir junts una mica, mentre 
escoltem la paraula feta silenci, mentre al-
birem una guspira de la llum que va veure la 
Paula. I mentre resem amb en Ferran, obrim 
el cor a l’Emilio, ens acomiadem del José, es-
coltem i riem amb l’Alí, mentre li expliquem 
la nostra història al gerard sense por  que ens 
compadeixi, mentre regalem un somriure si-
lenciós de Bill Murray al Borja i deixem que 
faci el seu camí, ... Potser, albirarem el somni 
de ser l’ànima de les muntanyes, la profundi-
tat de la timba o  l’altitud de la carena, i ser 
llum i sal.  

Ja es fa de dia a la ciutat i arribo a casa. 
He de dutxar-me, arreglar-me i, com deia el po-
eta, anar a les festes, en aquest cas a una xer-
rada plena de silencis, amb el pit ben esforçat, 
com a la guerra. 
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