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El respecte a la realitat: Un món trencat 
 

 “Per a vosaltres que vindreu, 
per als que no conec però estimo, 
per als que encara no han nascut, 
per a la nena trista, 
que no ha conegut l’amor, 
per a l’orfe 
que ha tingut la desempara per 
universitat” 
(P. J.M. Vélaz: Testamento) 

 
Nosaltres hem de viure segons l’Esperit, deixant-nos conduir per ell, 
enmig d’un món amb profundes fractures socials, culturals, religioses i 
personals, que no són simplement fora de nosaltres per contemplar-les 
com en un escenari, sinó que travessen la nostra persona pel centre, les 
nostres famílies i comunitats, trencant i esquinçant.  
L’Esperit de Déu és un i el mateix en tota persona, entrant en cada 
situació i assumint-la en un diàleg permanent amb nosaltres. Ell no crea 
relacions de dominació ni de competència sinó de llibertat, per tal que 
les diferències que trobem a la terra, com a expressió de la inesgotable 
creació de Déu, no s’enfrontin sinó que es complementin.  
 
1. LES BARRERES DE LA INJUSTÍCIA DIVIDEIXEN, EXCLOUEN I MATEN  
 
Dins nostre patim amb dolor les situacions de pobresa que afecten la 
majoria de població dels països d’Amèrica Llatina. Hi ha barris marginats 
que han crescut acceleradament, sense planificació, disputant-se metre 
a metre un espai en terrenys difícils i perillosos. Milions de camperols 
segueixen abandonats en selves, muntanyes i camps apartats dels nuclis 
urbans que concentren els serveis bàsics. No són tan sols pobres, sinó 
empobrits, amb una llarga història de desferres allotjades al seu cos i al 
seu esperit, relegats a una situació que avui dia es deteriora cada cop 
més.  
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Actualment observem com la pobresa creix en nombre i en profunditat. 
La “fractura digital” entre els més empobrits i les elits que accedeixen 
ràpidament als beneficis de les tecnologies més noves s’aprofundeix a 
ritme accelerat. Els marginats han passat a ser els exclosos, els que han 
quedat fora del procés d’enriquiment i acumulació que estructura 
l’economia actual del mercat neoliberal.  
 
La desigualtat creixent entre els pobles, entre el Nord ric i el Sud 
empobrit, ha generat, com si es tractés de vasos comunicants, una 
emigració il·legal imparable cap als Estats Units i Europa. La 
confrontació que genera aquest èxode queda dramàticament 
expressada en el mur que recorre la frontera de Mèxic amb els Estats 
Units. Provant de travessar aquesta frontera, d’acomplir un somni, més 
de mil persones moren cada any empeses fora dels seus països per la 
misèria, i al mateix temps succionades per la imatge que projecta el 
Nord d’una vida millor per a ells i les seves famílies.  
 
Entre els pobres hi ha moltes ruptures interiors, no tan sols per 
carències materials, sinó també perquè no compten, no tenen valor 
com a persones, són tractats com gent de categoria inferior, són 
menyspreats impunement pels successius governs, i cremats com llenya 
per escalfar les constants campanyes electorals.  
 
Però també hi ha moltes persones que han escollit la tasca de canviar 
aquestes situacions difícils amb noves organitzacions populars, enfortint 
la “societat civil”, donant suport a processos d’educació formal i 
informal, apostant per un futur més just per als pobres. Podem dir que 
són persones amb esperit, perquè d’una o altra manera estan obertes a 
l’Esperit de Déu que fa que tot sigui nou (Ap 21,5), i no vol que les 
situacions difícils es cloguin sobre nosaltres com la llosa d’un sepulcre.  
 
“Als camps de la República Dominicana creix una herba que els 
camperols anomenen “junquillo”. Té mitja dotzena de fulles allargades. 
Per sota de la terra s’estenen les seves arrels en totes direccions, de tal 
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manera que, quan s’arrenca la planta, en uns pocs dies en neix una altra 
al costat. És impossible d’eliminar.  
Un dia vaig veure com tiraven una capa d’asfalt al pati d’una casa per 
acabar amb el junquillo definitivament. Però uns dies després unes 
fulletes van començar a treure els caps verds a través del negre asfalt. 
Com poden unes fulles tan fràgils travessar un asfalt tan dur? Com 
s’incuba en el misteri de la terra aquesta vida tan forta?  
Quan ens inserim entre els homes oprimits per estructures dures com 
l’asfalt, no només trobem la mort, sinó també una set de vida, de 
resistència, d’organització, de solidaritat, que la opressió no ha pogut 
eliminar.  
Caminem cap a la trobada amb els oprimits, i inseparablement 
caminem, amb les mateixes passes, cap a la trobada amb un Déu 
oprimit sota l’asfalt. Un Déu que crea inesgotablement vida i llibertat en 
el secret d’aquesta terra fecunda, fins que arribi l’hora i broti la justícia”.  
 
2. ENS DIU EL PAPA FRANCESC A L’EVANGELII GAUDIUM  
 
El nostre compromís no consisteix exclusivament en accions o en 
programes de promoció i assistència; el que l’Esperit mobilitza no és un 
desordre activista, sinó per sobre de tot una atenció posada en l’altre 
«considerat com a un amb mi mateix». Aquesta atenció amant és el 
principi d’una veritable preocupació per la seva persona, a partir de la 
qual desitjo buscar efectivament el seu bé. Això implica valorar el pobre 
en la seva bondat pròpia, amb la seva manera de ser, la seva cultura, la 
seva forma de viure la fe. El veritable amor és sempre contemplatiu, ens 
permet servir l’altre no per necessitat o per vanitat, sinó perquè ell és 
bell més enllà de la seva aparença: «De l’amor pel qual a un li és grata 
l’altra persona depèn que li doni quelcom gratuït». El pobre, quan és 
estimat, «es estimat amb un alt valor», y això diferencia l’autèntica 
opció pels pobres de qualsevol ideologia, de qualsevol intent d’utilitzar 
els pobres al servei d’interessos personals o polítics. Només des 
d’aquesta proximitat real i cordial podem acompanyar-los 
adequadament en el seu camí d’alliberament. Només això farà possible 
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que «els pobres, a cada comunitat cristiana, se sentin com a casa seva. 
No seria aquest estil la presentació més gran i eficaç de la Bona Nova del  
Regne?». Sense l’opció preferencial pels més pobres, «l’anunci de 
l’Evangeli, tot i ser la primera caritat, corre el risc de ser incomprès o 
d’ofegar-se en el mar de paraules en què l’actual societat de la 
comunicació ens sotmet cada dia». 
EG. 199 
 
PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL 
 
1. Quines són aquestes ruptures internes i externes amb les quals ens 

trobem dia a dia? Intenta revisar les diverses dimensions en què et 
mous (família, escola, alumnes, barri, companys, etc.) 

2. Quan afirmem que algú és una “persona amb esperit”? Com es nota 
que és una persona amb esperit? Recorda persones o 
organitzacions que viuen i actuen com a “persones amb esperit”.  

3. A què et criden les paraules del papa Francesc?  
4. Recorda alguna experiència de la teva vida en què hagis pogut 

trobar-te amb el Déu que crea vida en situacions d’opressió i 
injustícia.  

5. Llegeix amb atenció el text següent i escriu el que t’inspiri:  
 
L’ÚNIC FUTUR 
 
Ja és difícil viure amb tu: 
les absències pregunten, 
les ferides fan mal, 
els fracassos no obliden, 
les renúncies reclamen, 
les injustícies perforen, 
el teu ocultament confon. 
 
Ja és impossible viure sense tu:  
les coses et xiuxiuegen, 
apareixes en la profunditat 

de totes les mirades, 
Tu ets l’últim  
de tota relació, 
en tot horitzó 
brilla la teva seducció, 
ets l’entranya  
de la meva existència, 
ets l’únic futur 
que busco i que em busca. 
 
És difícil viure amb tu, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn170
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mentre milions d’ofertes  
ens prometen el paradís 
a l’abast dels sentits, 
i en l’ara electrònic 
de la targeta i la pantalla. 
 
És impossible viure sense tu, 
perquè més enllà de la sensació 

que em recorre cada instant 
com un llampec sideral, 
es mou profunda i insubornable  
la recerca infinita que sóc. 
 
És difícil viure amb tu, 
és impossible viure sense tu. 

 
3. LES FERIDES PERSONALS 
 
Cap de nosaltres hem nascut i crescut en un espai asèptic. Juntament 
amb les qualitats que rebem en el nostre codi genètic i en l’entorn 
familiar i comunitari de la nostra infància, també rebem ferides i 
limitacions que ens acompanyen.  
 
Tots tenim algun punt feble, alguna “flaca”, com diria San Ignasi de 
Loiola en els Exercicis. Els grecs ja reflectien aquesta realitat en el mite 
d’Aquil·les, que era invulnerable perquè el van introduir de petit en un 
líquid màgic. Però el van haver d’agafar pel taló per submergir-lo, i 
aquesta part va quedar seca i, per tant, vulnerable. Per allà el feriran i 
morirà.  
 
La configuració actual de la família es veu sacsejada per les onades dels 
canvis violents i ràpids que viu la nostra societat. Aquests canvis afecten 
tota la societat, però de vegades se’n ressenten de forma més 
dramàtica les famílies més pobres, més desprotegides, per falta 
d’estructuració interna i per l’escassetat de recursos humans i 
econòmics per afrontar aquesta crisi.  
 
El que és important és saber que aquestes ferides són dins nostre. De 
vegades no els sabem posar nom, perquè porten una existència 
camuflada, i ens fan la guerra des de la clandestinitat del nostre 
subconscient desconegut per a nosaltres. Però, tard o d’hora, 
apareixeran. A vegades prenem consciència de sobte, davant d’un fet 
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que ens desconcerta i que ens porta a fer la constatació que hem sentit 
tantes vegades entre la gent: “En aquest moment, no sé que se’m va 
ficar dins”. En realitat, va ser més aviat quelcom que va sortir a la 
superfície violentament, com el corrent d’un riu subterrani que brota 
amb incontenible força en un moment en què la terra que té al costat es 
debilita i ja no pot contenir la pressió que ha emmagatzemat durant 
tant de temps d’estretor i foscor.  
 
Aquestes ferides poden desmuntar persones, famílies, comunitats, si no 
són detectades a temps i treballades amb molta cura. Les ferides 
interiors es curen com els cops que rep el cos. De vegades, són tan 
profundes que no es poden curar ni tan sols amb l’ajut dels especialistes 
de la psicologia. Però sempre podrem conèixer-les, dialogar amb elles, i 
reduir el seu poder destructor el màxim possible.  
 
Saber relacionar-se amb els propis límits de forma creadora, sense 
deixar-se aclaparar per ells, és una saviesa fonamental en la nostra vida. 
Nosaltres veiem en l’evangeli que en la trobada amb Jesús algunes 
persones es curaven de les seves limitacions físiques.  
 
Leprosos, esguerrats i altres malalts del cos es van guarir. Altres es van 
curar de les ferides internes, com la Magdalena, que vivia un desordre 
afectiu que trastornava la seva relació amb els homes, o Zaqueu, posseït 
per una cobdícia que l’empenyia a enriquir-se per la força i l’engany a 
costa dels pobres contribuents d’Israel.  
 
De vegades els nostres límits es curen de forma total o parcial en trobar-
nos amb Déu avui dia. Però, quan no es curen aquests límits, aleshores 
rebem de Déu una saviesa especial per relacionar-nos amb ells de 
manera creadora, i per buscar amb humilitat la complementarietat en 
les altres persones. 
 
Quan Moisès va respondre a Déu que ell no podia ajudar el poble a 
alliberar-se del Faraó, ni guiar-lo a través del desert, perquè no sabia 
parlar bé, Déu no va curar Moisès de la seva dificultat, sinó que li va dir 
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dues coses fonamentals. La primera, que Ell estaria amb Moisès, en la 
seva boca de tartamut, i la segona, que busqués l’ajut del seu germà 
Aaron, que sí que parlava bé. Així es complementarien. (Ex 4,10-17). 
 
La veritable experiència de Déu sempre és guaridora.  
Déu ha posat en nosaltres l’Esperit de la vida. En la mesura que deixem 
que actuï en la nostra profunditat, sentirem que estem sent guarits i 
transformats per aquesta presència activa de Déu en la nostra 
interioritat.  
 
Quan no guarim les nostres ferides vivim des d’elles. Les nostres ferides 
alteren la nostra percepció, la nostra conducta i la nostra consciència. A 
més, amb molta freqüència, ferim els altres, la majoria de vegades 
sense adonar-nos-en i sense poder-ho evitar.  
 
Per això és important poder registrar les nostres ferides, travessar-les 
per poder trobar en elles més vida, per poder trobar-nos des d’elles la 
nostra vocació més profunda.  
 
La nostra missió sens dubte té a veure amb els nostres dons, però 
també amb les nostres ferides. Estem convençuts que les nostres 
ferides li confereixen trets propis. Ja no som sense elles i de vegades tan 
sols elles poden assenyalar-nos camins de servei i entrega que mai no 
hauríem imaginat. El que ha estat font de menys vida per a nosaltres 
pot arribar a ser ocasió de més vida per als altres. El repte és descobrir 
que en cadascuna de les nostres ferides ens espera una missió.  
 
La nostra creativitat no és res sense les nostres ferides. Infinitat 
d’exemples ens mostren que ningú és millor expert en ajudar els altres 
que aquell que ha travessat experiències doloroses semblants i posa els 
seus aprenentatges al servei dels altres.  
 
PODEM FER CRÉIXER LA VIDA 
PODEM TRANSFORMAR EL PATIMENT 
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Tot el que hem de transitar ha de ser oportunitat per al goig. Som 
convidats a celebrar no tan sols la meta sinó també el camí. És 
important celebrar no sols el final del camí sinó totes les seves corbes, 
allà on existeixen l’esforç, la fatiga, la trinxera. Cada etapa transitada 
mereix ser celebrada i aquest esperit és el que ens anima a seguir el 
viatge fins a la festa final. Celebrar tot el que vivim, i ajudar els altres a 
gaudir de la mateixa forma. I fer de la nostra vida una festa compartida.  
 
PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL 
 

1. Anota els cinc esdeveniments o fets més dolorosos de la teva 
vida. 

2. Quins sentiments et van suscitar en aquell moment i quins et 
susciten quan els recordes avui?  

3. Quines passes necessites fer per transformar aquestes ferides 
en més vida?  

4. Creus que les teves ferides et poden ajudar a comprendre i 
acompanyar altres persones? Per què?  

 
TEXT EVANGÈLIC 
 
Et proposem que llegeixis, reflexionis i preguis amb el text evangèlic de 
1 Pere 2,24.  
 
PREGÀRIA 
 
Senyor Jesús, guareix-me les ferides.  
Que les meves ferides m’ajudin a comprendre els meus germans,  
que m’ajudin a ser tolerant i pacient,   
a acompanyar en el dolor tots els que pateixen.  
Senyor Jesús, ferit pels nostres pecats,   
que sigui capaç de transformar les meves ferides  
perquè siguin font de vida, per a mi i per als altres.  
Dóna’m la teva força, Senyor, i no em deixis anar de la mà. Amén 


