DESCRIPCIÓN BREVE

En la nostra vida hi ha dues realitats que haurien de
ser escrites amb majúscules: Veritat i Dolor, i és
revelador constatar que en el nostre món ambdues
s'han banalitzat fins a quedar quasi reduïdes a dos
profunds misteris inexplicables i llunyans de la
nostra experiència diària. Mai com avui la veritat
se'ns presenta com "avorrida"; ningú vol escoltar
discursos llargs carregats de paraules, encara que
en aquestes se'ns revelin grans veritats. El criteri
lúdic de la veritat passa al davant de la seva pròpia
suficiència.

ABSTRACT

VERITAT I DOLOR

Truth and Pain. In our life there are two realities
that should be written in capital letters: Truth and
Pain, and is revealing to note that in our world both
of them have been trivialized to be reduced to
almost two unexplainable, distant and profund
mysteries of our daily experience. Never as today
truth is presented as “boring”; nobody wants to
listen to long speeches full of words, even if great
truths are revealed in those words. The playful
criterion of truth overtakes its own sufficiency.
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Els grans absoluts de sempre han estat per a l'home la seva raó amb la
qual vol conèixer i dominar el món, el dolor i la mort que se li presenten com
els més grans contrasentits i absurds. La fe cristiana és la llum que il·lumina i
dóna sentit a aquestes dues paraules que encapçalen aquest article.
En la nostra vida hi ha dues realitats que haurien de ser escrites amb
majúscules: Veritat i Dolor, i és revelador constatar que en el nostre món
ambdues s'han banalitzat fins a quedar quasi reduïdes a dos profunds misteris
inexplicables i llunyans de la nostra experiència diària. Mai com avui la veritat
se'ns presenta com "avorrida"; ningú vol escoltar discursos llargs carregats de
paraules, encara que en aquestes se'ns revelin grans veritats. El criteri lúdic de
la veritat passa al davant de la seva pròpia suficiència. Per a molts, sembla que
apreciar la veritat ens faci immediatament partidaris encoberts de les ortodòxies
que, segons l'escepticisme en curs, tant de mal ens han fet. Per altra banda, s'ha
estès el prejudici que la raó és tan "abstracta" que les seves construccions
"il·lustrades" no solament no diuen res, sinó que condueixen perillosament al
fanatisme i l'enfrontament. Encara sembla present i amagat el perill de les
guerres de religió en el llevat d'una raó autosuficient.
I és cert que la raó ha tingut fracassos, però això no ens eximeix de
desitjar el seu guariment, ja que ens serà difícil trobar altra manera de
comunicar-nos que no sigui comptant amb ella. No és superflu el fet que la raó
hagi estat caracteritzada com una de les parts més nobles de l'home en tant que
imatge de Déu. Algú pot pensar: i l'amor? no ha arribat l'hora de l'amor com a
realitat concordant més enllà de la raó abstracta? Però, per què aquesta antítesi?
Per què pensar que la raó no sap estimar? No és evident en això la influència del
prejudici postmodern? Per no carregar a la raó un nou fracàs preferim una
veritat més "assequible", de segon ordre, fàcil de dir perquè ja no és una veritat
compromesa. Penso que la raó a la qual hem d'aspirar és una raó que estima i
que s'arrisca a seguir essent camí de comunicació, de descoberta i d'entesa.
Certament, la veritat és avui no solament un risc i una aventura, com ha estat
sempre, sinó que malauradament s'ha convertit en una futilesa banal.
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Tampoc, però, se'ns parla del dolor, aquest altre absolut de la nostra
existència. La mort és ignorada en una societat tan avançada que deixa el
moment més transcendental de la vida en mans d'una reflexió sempre ajornada.
És cert que sovint les noticies de malalties i de misèries injustificables colpegen
la nostra sensibilitat. Veient les imatges de Ruanda o el Zaire, sentim encara la
indignació de ser homes!, però hem de reconèixer que tot seguit quedem
presoners d'un confort, la senyal més clara d'una societat que no ha descobert en
el dolor la gran manifestació de la veritat total de Déu.
I és que aquests dos absoluts, veritat i dolor, sempre han anat molt units;
sembla que un secret lligam els penetra amb algun tipus de lluminositat interior.
Hi ha molt dolor en la veritat. De fet, la veritat no se'ns ofereix com un do
gratuït i assequible, sinó que cal aprendre-la en l'escola de l'esforç interior que
significa apartar de nosaltres tot allò que l'enfosqueix o la traeix definitivament.
Les petites i grans veritats de la nostra existència s'obren camí dins nostre amb
dolor i esforç. La curiositat de les futileses, el desencert dels judicis, el desànim
i el cansament d'escoltar, el recel de l'engany, l'autosuficiència del saber
orgullós i inoportú, la mala voluntat de no cercar la veritat que pugui canviar el
cor, o el mal cor de no veure allò evident... són moltes de les actituds que
demanen esforç interior.
I no solament en nosaltres, sinó en els altres, en el nostre món, troba
dificultats la veritat. No sempre la paraula que diem vol ser escoltada ni tampoc
en pronunciem massa amb veritable desig de ser-ho. De fet, la relació amb els
altres sovint sembla més fruit d'un mecanisme de defensa que no pas fruit d'un
veritable desig de comunicació.
Sant Joan ens recorda que la Veritat és llum, que des d'un Principi, Déu
va voler ser Paraula, Logos, Verb. Potser anem massa ràpid a acusar
d’intel·lectualista a aquell que estima la veritat o les petites veritats allí on es
troben. És cert que en un món plural hi ha més d'una veritat, però un cristià
hauria d'estar joiós que Déu un dia pronunciés la Paraula definitiva, que ens
parlés i sortís a trobar-nos en una Paraula carregada d'estimació. A nosaltres,
després que Déu ha parlat, ens hauria de caure la cara de vergonya al preguntar
"on és la veritat?", com si Déu fos mut. Potser ens fa més mal aquest nou
escepticisme, que ja no és fruit de la recerca en la fosca, sinó del terrible
moviment de tancar els ulls davant la llum.
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Per què és més difícil reconèixer la veritat que conèixer-la? Per què la
veritat s'obre pas amb dolor? Tan sols recordar que "conceptus" ve de concepció
ens fa pensar que la veritat és una llum interior, que sovint ha de passar pels
dolors d'un part interior. Dir la veritat, pensar-la, estimar-la, descobrir-la,
esperar-la o desitjar-la no es fa còmodament, esperant que se'ns doni tot resolt.
La llum no és rebuda en la fosca...Inclús per acceptar el "Déu desconegut", els
pagans havien de fer l'esforç de ser lleials a la veritat...
Molt més esforç demana l'acceptació de la veritat quan aquesta vol ser
llum que il·lumina la nit del dolor humà. Sovint, hem entès que la veritat era
asèptica, però no ho pot ser quan s'acosta al misteri de la creu. De fet, la veritat
que pugui il·luminar aquest absurd participa de la Pasqua. Un dels beneficis
més grans de la Revelació ha estat no solament curar l'enteniment perquè
reconegués allò que a les palpentes podia intuir, sinó il·luminar en el nostre
interior tota una altra dimensió que, si és acceptada, ens obre un nou i immens
horitzó que de cap manera hauríem sospitat.
Fins aleshores, el dolor era una veritat inoportuna. Inesperadament, Déu,
en la saviesa del pobre, en la benaurança del depreciat d'aquest món, hi amaga
un tresor de llum. De tots els camins que esperàvem que Ell preferís per a
comunicar-se va escollir el dolor, com si fos un camí de grandesa. En la nit del
dolor, de la malaltia, de la proximitat de la mort, hom descobreix una altra
saviesa, una altra manera de conèixer, com si hi hagués una simpatia connatural
o una sintonia que unís dolor i veritat en una mena de simfonia misteriosa però
real. I potser és així, perquè el nen "que sempre diu veritats", també és, a la
vegada, el més necessitat i el més feble.
En un món en el qual la veritat se'ns torna massa tècnica, massa prosaica,
i en el qual els cristians ens hem cansat una mica de les nostres veritats, potser
ens aniria bé recordar que la intel·ligència també sap estimar. És un tòpic molt
típic dir que la raó és abstracta i no vital. El que és abstracte és la raó abstracta,
però no la raó que es reconeix necessitada de guariment i d'afecte. A aquesta raó
fonamental, que més que consens és comunió, i més enllà de descriure el món
es compromet a estimar-lo, li és propi patir per entendre. El misteri hi és i la raó
aprèn el silenci i la contemplació; per altra banda, el dolor descobreix ell mateix
que pot recuperar sentit des de l'amor. Potser era el més malparat en el concert
del món abans de l'arribada d'un Salvador que ens adreça la paraula veritable i
definitiva des de la creu.
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Tots els misteris, diu Scheeben, s’il·luminen per dins, és a dir,
s’il·luminen en la seva compenetració mútua, i sovint no són entesos per excés
de lluminositat, perquè enlluernen els nostres ulls que no estan preparats encara
per a veure'ls. Per això, a la filosofia li pertoca fer com els mussols, que intenten
veure dins la fosca. Allò important no és que hi vegin, no. Allò important és que
ho intentin, perquè si no ho fan dins la fosca, tampoc ho faran davant la llum
més esclatant. Doncs bé, tots els misteris de la nostra fe posen la veritat i el
dolor un al costat de l'altre, perquè es compensin i s’il·luminin mútuament.
Des de l'Encarnació fins Pasqua, la fe ens fa veure Déu en la nit d'aquest
món i descobrir la llum que amaga el dolor. No eren realitats que els homes
apreciéssim massa abans que ens parlés Déu, o, almenys, no eren estimades per
molts. Però la Pasqua ens va fer obrir els ulls. Obrir els ulls per entendre tot allò
amagat en Déu, tot allò amagat en el nostre món i en el nostre interior i tot allò
amagat en els escollits pel dolor. Des d'aleshores, des de que la creu s’il·luminà
amb la Veritat de Déu, el dolor ja no es tanca definitivament a l'esforç de
l'enteniment per tal de trobar el sentit fins i tot de la mort. Però abans d'aquell
moment no hi havia veritat que anés més enllà; és més, totes les veritats es
quedaven aquí, al costat dels que ploraven vora la creu.
Obrir els ulls, però els ulls del cap i el cor, perquè són tots dos que hi han
de veure. Si la nostra veritat no pateix per ser escoltada, pensada o estimada, no
val la pena que la diguem; i si el nostre dolor no ens acosta més a la gran Veritat
de Déu que dóna sentit a la creu, tot altre camí acabarà en la mort. La Pasqua és
justament la Redempció de les nostres veritats en la veritat d'un Déu que estima
fins a morir, i alhora és la gran Revelació que ens obre la intel·ligència per a
rebre el món.
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