EL CAMI DE LA MIRADA

1.

Constatacions d’un oblit.

L’Esperit Sant continua essent aquell “gran desconegut” amb que el
coneixíem en èpoques no pas tant distants en el temps. Era ben poc el que
se’ns parlava de l’Esperit Sant, malgrat la mateixa catequesi de la Església
l’invocava constantment com a motor de la santificació de les nostres
ànimes. I, en segon lloc, perquè voldria evitar algunes confusions que potser
algunes metàfores poden produir, si no van precedides d’algunes notes
teològiques prèvies.
No és la meva intenció un resum acurat de pneumatologia, que és com
es coneix el tractat sobre l’Esperit Sant en teologia catòlica, sinó tan sols
unes breus pinzellades per a contextualitzar adequadament el poema. Abans
que res, voldria fer dues constatacions prèvies.
La primera és que la vida cristiana harmònica necessita recuperar el lloc que
pertany a l’Esperit en el dinamisme de la vida cristiana. En algunes formes
de vida cristiana en la mesura que s’apaga en elles la vitalitat amb la que
l’Esperit Sant actua en la nostra vida, ja sigui per oblit o per desconeixença,
en aquesta mateixa mesura, la vida cristiana esdevé preferentment un conjunt
de normes i preceptes que, en molts casos, venen a suplir el lloc buit que
deixa el do més preuat de la fe: Déu mateix com a Do. És una deformació
entendre la vida del cristià com la d’una persona que observa fidelment els
Manaments de la Llei de Déu, rep els Sagraments, practica la caritat, i al
mateix temps oblida o ignora el Déu que inhabita el seu cor. Podríem afirmar
que aquest cristià te amb Déu una relació ex-cèntrica, és a dir, des-centrada
d’allò central, que és Déu mateix.
I la segona constatació que voldria fer és que possiblement estem
davant del misteri diví que tenim més a la vora nostre. De fet, la teologia
afirma com a veritat fonamental de la fe cristiana que l’Esperit habita en
nosaltres. No estem mai sols i és la santificació dels nostres cors la tasca que
li ha estat encomanada. Tota la coneixença que tenim de l’Esperit prové
directament de la Revelació. Jesús, quan anuncia i promet que enviarà
l’Esperit Sant, l’anomena Paràclit, -en llatí “ad-vocatus” que literalment vol
dir el qui és cridat “a prop”, “al costat”. Aquesta paraula es refereix a una
persona que ens ha de fer d’assessor, d’advocat, d’intercessor, o també d’una
persona que ens exhorta i consola. Jesucrist, mentre era en aquest món, havia
1

portat a terme aquesta mateixa missió, però, abans de tornar al Pare, havia
promès als deixebles: “jo pregaré el Pare, i us donarà un altre Paràclit que
resti amb vosaltres per sempre, l’Esperit de la veritat, que el món no pot
rebre, perquè no el veu ni el coneix; vosaltres el coneixeu, perquè es quedarà
amb vosaltres (...) Us he dit aquestes coses estant amb vosaltres, però el
Protector, l’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, ell us ensenyarà
totes les coses i us farà recordar tot el que us he dit”. (Jo 14, 16-17.26).

2.

La descoberta de l’Esperit Sant en els nostres cors.

L’Esperit Sant és la tercera persona de la Santíssima Trinitat. Ho creiem des
de petits. Per revelació de Jesucrist sabem que el Pare ha enviat als nostres
cors l’Esperit del seu Fill; quan envià el seu Verb, envià també el seu alè,
que també és de naturalesa divina.
La Revelació de l’Esperit Sant ha estat gradual. Des del començament
fins a la plenitud dels temps, la missió del Verb i de l’Esperit del Pare va
romandre amagada, però activa. En la creació, en les teofanies de l’Antic
Testament i en la Llei antiga, en l’exili del poble d’Israel i en l’esperança del
seu Messies, ja hi era present l’Esperit. Però no es produeix plenament la
seva manifestació fins que Jesús no acompleix la seva missió al lliurar-se a
la mort per nosaltres i ressuscitar d’entre els morts.
Solament quan va arribar l’hora de ser glorificat, Jesús promet la vinguda de
l’Esperit Sant que serà sempre amb nosaltres i que ens anirà recordant tot el
que Crist ens ha dit i ens conduirà a la veritat completa. Fou en la Pentecosta
quan l’efusió de l’Esperit Sant completà la Pasqua del Crist.
És molt possible que part d’aquest oblit de l’acció de l’Esperit provingui d’un
ambient força depenent dels sentits. És normal que a una persona que
solament ompli la seva vida amb realitats materials se li torni molt costerut
l’accés a unes realitats tan poc materials com aquesta. Però seria una
veritable pèrdua si la nostra consciència cristiana no fos capaç d’adonar-se
d’aquesta real i viva presencia de l’Esperit en nosaltres, ja que perdríem el
be més preuat que ens feu el mateix Jesucrist.
Estem segellats per l'Esperit. L’amor de Déu s’ha difós en els nostres cors
per l’Esperit que ens fou donat (Rom 5, 5). La caritat és el principi d’una
nova vida en el Crist, feta possible pel fet que hem rebut la força de l’Esperit
Sant (Fets 1, 8). Amb aquesta força els fills de Déu poden donar fruits de
2

caritat, joia, paciència, benignitat, bondat, fidelitat, dolcesa, temprança, etc.
(Ga 5, 22-23). En una paraula: l’Esperit Sant ens fa homes i dones espirituals
i lliures de debò. Ens prepara per caminar cap a Crist, ens dona a conèixer a
Crist Ressuscitat, i ens posa en comunió amb Déu perquè donem molt de
fruit: “Jo sóc el cep; vosaltres, les sarments. Qui resta en mi, i jo en ell, aquest
dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res”. “En això és glorificat
el meu Pare: que doneu força fruit; i llavors sereu els meus deixebles”. “No
sou vosaltres que m’heu escollit a mi, sinó que jo us he escollit a vosaltres, i
us he destinat perquè aneu i doneu fruit, i el vostre fruit perduri” (Jo 15,
5.8.16).
Cal que aquesta presència es torni cada vegada més viva i més conscient en
nosaltres, ja que es tracta d’una veritable amistat que és la forma més noble
de l’amor. Aquesta amistat és una autèntica comunicació personal de Déu a
cadascú de nosaltres i, es tracta d’una comunicació tant intensa que fins i tot
l’Eucaristia té com a missió alimentar-la i envigorir-la. Efectivament, Jesús
instituí l’Eucaristia per intensificar la seva presència en els nostres cors. La
presència real de Crist en aquest misteri té com a finalitat augmentar la
presència espiritual del Crist en els cors dels creients. Des d’aquest punt de
vista, podem dir que la presència de Crist en la inhabitació de l’Esperit és
fins i tot més excel•lent que la mateixa presència eucarística.

3.

Viure segons l’Esperit.

Una de les condicions per a viure de l’Esperit Sant és l’autèntic i
saludable domini de la vida sensible. Efectivament, l’esforç perseverant i la
disciplina interior ens son molt necessaris per a no quedar submergits en la
perpetua adolescència dels sentits. Una persona que depengui totalment del
gust, del “m’agrada”, o del “no m’agrada” és esclau dels propis capricis i li
serà molt difícil arribar a posseir l’autèntica llibertat interior. Molt sovint,
davant de diverses dificultats, -quan estigui desanimat o les coses vagin a
maldades- deixarà el tracte amb Déu i confondrà sovint l’amor al proïsme
amb les simpaties o antipaties sensibles que, lògicament, hi són sempre. A
una persona així, amb desordre en la sensibilitat i en els sentiments, se li farà
molt difícil perseverar en l’amor autèntic i desinteressat, quan precisament
l’amor autèntic està en donar-se un mateix als altres, i ben difícil és que un
pugui donar-se si primer no es posseeix del tot.
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Una idea no s’ha d’acceptar o rebutjar només perquè ens agradi o no ens
agradi; sinó perquè sigui veritable o no. Una acció no ha de ser realitzada o
omesa perquè ens sigui agradable o desagradable; sinó en tant que sigui
convenient o no. Sovint cerquem gust sensible en la pregària i quan aquest
no es dóna, tot sembla que trontolla. Quan actuem d’aquesta forma, no
creixem ni deixem que es desenvolupi en nosaltres la veritable llibertat en
1’Esperit.
Ara bé, viure segons l’Esperit no pot consistir solament en controlar els
sentits. S’ha de dir que a vegades s’ha presentat la vida espiritual com una
mena d’estoïcisme cristià, es a dir, com si només consistís en el domini de
l’ànima sobre el cos, oblidant que el més important de la fe és la unió del
nostre esperit amb l’Esperit de Déu. L’esforç del creient és el de des-centrarse d’un mateix i centrar-se en Déu. La lluita cristiana consisteix en esforçarse per tal que es posseeixin els pensaments, els afectes i les obres en una
radical i perfecta docilitat a la voluntat de Déu. Aquest compliment de la
voluntat de Déu ha de ser el que ens endinsi en el misteri de la seva presencia
viva en nosaltres. Aquest programa ambiciós que és el nucli de la santedat
cristiana implica posar l’enteniment en la fe, la memòria en l’esperança, i la
voluntat en la caritat.
Cal advertir que, de la mateixa manera que controlar la vida dels sentits no
és matar-los o anorrear-los sinó ordenar-los, la donació i obertura del nostre
esperit a la voluntat de Déu no ens ha de empetitir humanament sinó que ha
d’integrar-nos en l’Esperit de Déu. Hi ha una dita que diu que “la gracia no
destrueix la natura, sinó que la perfecciona”. Precisament les persones que
son models vius d’aquest programa de vida –els sants i santes- no foren de
cap manera persones sense personalitat, sinó tot al contrari, persones de forta
personalitat, totalment disponibles i transformades segons el voler de Déu.
4.

La fe com escolta i visió (Lumen Fidei)
La fe com a escolta i visió
29. Precisament perquè el coneixement de la fe va lligat a l’aliança
d’un Déu fidel, que estableix una relació d’amor amb l’home i li
adreça la Paraula, és presentat per la Bíblia com a escolta, i és associat
al sentit de l’oïda. Sant Pau fa servir una fórmula que ha esdevingut
clàssica: fides ex auditu, «la fe neix del missatge que s’escolta» (Rm
10,17). El coneixement associat a la paraula és sempre personal:
reconeix la veu, l’acull en llibertat i la segueix en obediència. Per això
sant Pau parla de la «obediència de la fe» (cf. Rm 1,5; 16,26).La fe és,
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a més, un coneixement vinculat al transcurs del temps, necessari
perquè la paraula sigui pronunciada: és un coneixement que s’aprèn
tan sols en un camí de seguiment. L’escolta ajuda a representar bé el
nexe entre coneixement i amor.
Pel que fa al coneixement de la veritat, l’escolta s’ha contraposat a
vegades a la visió, que seria més pròpia de la cultura grega. La llum,
si per una banda possibilita la contemplació de la totalitat, a la qual
l’home sempre ha aspirat, per una altra sembla prendre espai a la
llibertat, perquè davalla del cel i arriba directament als ulls, sense
esperar que l’ull respongui. A més, seria com una invitació a una
contemplació extàtica, separada del temps concret en què l’home
gaudeix i pateix. Segons aquesta perspectiva, l’acostament bíblic al
coneixement estaria oposat al grec, que, buscant una comprensió
completa de la realitat, ha vinculat el coneixement a la visió.
Tanmateix, aquesta suposició no es correspon amb la dada bíblica.
L’Antic Testament ha combinat ambdós tipus de coneixement, perquè
a l’escolta de la Paraula de Déu hi uneix el desig de veure el seu rostre.
D’aquesta manera, es pogué entrar en diàleg amb la cultura
hel•lenística, diàleg que pertany al cor de l’Escriptura. L’oïda
possibilita la crida personal i l’obediència, i també, que la veritat es
reveli en el temps; la vista aporta la visió completa de tot el recorregut
i ens permet de situar-nos en el gran projecte de Déu; sense aquesta
visió, tindríem solament fragments aïllats d’un tot desconegut.
30. La connexió entre veure i escoltar, com a òrgans de
coneixement de la fe, apareix amb tota claredat en l’Evangeli de sant
Joan. Per al quart Evangeli, creure és escoltar i, al mateix temps, veure.
L’escolta de la fe té les mateixes característiques que el coneixement
propi de l’amor: és una escolta personal, que distingeix la veu i
reconeix la del Bon Pastor (cf. Jn 10,3-5); una escolta que requereix
seguiment, com en el cas dels primers deixebles, que «van sentir les
seves paraules i van seguir Jesús» (Jn 1,37). Per altra banda, la fe va
unida també a la visió. A vegades, la visió dels signes de Jesús
precedeix la fe, com en el cas d’aquells jueus que, després de la
resurrecció de Llàtzer,
«veient el que Jesús havia fet, cregueren en ell» (Jn 11,45). Altres
vegades, la fe porta a una visió més profunda: «Si creus, veuràs la
glòria de Déu» (Jn 11,40). Al final, creure i veure estan entrellaçats:
«El qui creu en mi [...] creu en el qui m’ha enviat. I el qui em veu a
5

mi, veu el qui m’ha enviat» (Jn 12,44-45). Gràcies a la unió amb
l’escolta, el fet de veure forma també part del seguiment de Jesús, i la
fe es presenta com un camí de la mirada, en què els ulls s’acostumen
a veure en profunditat. Així, el matí de Pasqua, es passa de Joan que,
encara en la fosca, davant el sepulcre buit, «veié i cregué» (Jn 20,8), a
Maria Magdalena que veu, ara sí, Jesús (cf. Jn 20,14) i vol retenir-lo,
però se li demana que el contempli en el seu camí cap al Pare, fins a
arribar a la plena confessió de la mateixa Magdalena davant els
deixebles: «He vist el Senyor» (Jn 20,18).
Com s’arriba a aquesta síntesi entre sentir i veure? Ho fa possible la
persona concreta de Jesús, que es pot veure i sentir. Ell és la Paraula
feta carn, la glòria del qual hem contemplat (cf. Jn 1,14). La llum de
la fe és la d’un Rostre en què hom veu el Pare. En efecte, en el quart
Evangeli, la veritat que la fe percep és la manifestació del Pare en el
Fill, en la seva carn i en les seves obres terrenals, veritat que es pot
definir com la «vida lluminosa» de Jesús.24 Això significa que el
coneixement de la fe no invita a mirar una veritat purament interior.
La veritat que la fe ens desvela està centrada en el trobament amb
Crist, en la contemplació de la seva vida, en la percepció de la seva
presència. En aquest sentit, sant Tomàs d’Aquino parla de la oculata
fides dels Apòstols –la fe que veu– davant la visió corpòria del
Ressuscitat.25 Van veure Jesús ressuscitat amb els seus propis ulls i
cregueren, és a dir, pogueren penetrar en la profunditat d’allò que
veien per tal de confessar el Fill de Déu, assegut a la dreta del Pare.
31. Solament així, mitjançant l’encarnació, compartint la nostra
humanitat, el coneixement propi de l’amor podia arribar a plenitud. En
efecte, la llum de l’amor s’encén quan som tocats en el cor, acollint la
presència interior de l’estimat, que ens permet de reconèixer el seu
misteri. Llavors entenem per què, per a sant Joan, al costat del veure i
escoltar, la fe és també un tocar, com afirma en la seva primera Carta:
«Allò que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls [...], que hem
tocat amb les nostres mans sobre la Paraula de la vida» (1Jn 1,1). Amb
la seva encarnació, amb la seva vinguda entre nosaltres, Jesús ens ha
tocat i, a través dels sagraments, també avui ens toca; d’aquesta
manera, transformant el nostre cor, ens ha permès i ens continua
permetent de reconèixer-lo i confessar-lo com a Fill de Déu. Amb la
fe, nosaltres podem tocar-lo, i rebre la força de la seva gràcia. Sant
Agustí, comentant el passatge de l’hemorroïsa que toca Jesús per
curar-se (cf. Lc 8,45-46), afirma: «Tocar amb el cor, això és
6

creure».26 També la multitud s’amuntega entorn d’ell, però no el frega
amb el toc personal de la fe, que reconeix el seu misteri, el misteri del
Fill que manifesta el Pare. Quan estem configurats amb Jesús, rebem
ulls adequats per a veure’l.

5.

Per la fe, mirem amb els ulls de Déu.

Posar l’enteniment sota la llum de la fe no significar renunciar a pensar. Això
seria infantilisme. Més aviat vol dir alliberar-nos de tot convenciment que
no vingui de Déu. I certament aquesta tasca reclama adonar-nos ben be del
mal que pot causar-nos una idea falsa o inexacta. Imaginem un pare que
educa els seus fills amb excessiva agressivitat o autoritarisme, per una idea
mal entesa de la pedagogia familiar; o el terrorista incapaç de canviar degut
al convenciment dels seus ideals; o el noi o la noia equivocant-se en el seu
projecte de vida per no posseir una valoració correcte de les seves qualitats.
En aquestes situacions i d’altres molt semblants, hi ha més error en el
pensament que en la voluntat.
La virtut de la fe il•lumina la nostra manera de pensar i la posa sota la llum
de la paraula de Déu. Es pot donar una creixent paràlisis del nostre
creixement si no som capaços de garbellar les nostres pròpies opinions o
certeses, a les quals tant sovint estem apegats. Fins i tot una forma de pensar
aparentment raonable pot no està moguda veritablement per l’amor. Una
forma “raonable” d’entendre la virtut de la pobresa potser ens porta a fer una
almoina de tant en tant i d’una forma que no esta gens d’acord amb l’esperit
de la veritable justícia evangèlica.
Potser hi ha en nosaltres criteris generals sobre el valor de la igualtat, sobre
la importància de la salut, sobre el sentit de la llibertat, sobre el treball etc.
que han estat formats segons els criteris d’una determinada època, sota la
pressió de l’ambient o la moda, i mai no han estat garbellats a la llum de la
fe. A vegades, poden ser criteris bons però mal entesos, o senzillament
bloquejats: “no puc més d’aquesta situació laboral”, “la meva família no
podrà viure sense aquestes vacances que tant desitja” “he d’acabar aquests
estudis que vaig començar” etc. Quantes vegades molts errors en la vida
cristiana es podrien haver evitat, si en algun moment i amb sinceritat de cor
ens haguéssim preguntat a nosaltres mateixos: “les coses son així tal com les
penso?” “Estarà Déu d’acord amb el que jo penso que ha de ser el meu
treball, el meu descans, el meu lleure, el meu consum, la meva relació amb
els altres?”
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En altres ocasions el problema prové no tant dels criteris que tenim, sinó dels
que no tenim, els criteris absents en la nostra manera habitual de raonar; es
tracten de realitats o valors que no estaran mai integrats en la nostra vida
senzillament perquè mai hem dedicat una mica de temps a pensar-hi.
Examinar si els nostres criteris tenen la deguda claredat o profunditat, o si
estan integrats orgànicament amb la resta de coneixements o conviccions, és
una tasca necessària per poder esdevenir homes i dones nous en l’Esperit. La
dinàmica de la fe ens porta a confrontar la nostra conducta i el nostre
pensament amb l’Evangeli, sense acomodar-los als nostres capricis o gustos
ni escollir allò que precisament confirmi les nostres posicions.

6. No a la mundanitat espiritual. (Evangelii Gaudium)
93.
La mundanitat espiritual, que s'amaga rere aparences de
religiositat i fins i tot d’amor a l'Església, és buscar, en comptes de la
gloria del Senyor, la gloria humana i el benestar personal. És el que el
Senyor retreia als fariseus: «Com és possible que cregueu, vosaltres
que us glorifiqueu els uns als altres i no us preocupeu per la gloria que
només ve de Déu?» (Jn 5,44). És una manera subtil de buscar «els seus
propis interessos i no els de Crist Jesús» (Fl 2,21). Pren moltes formes,
d'acord amb el tipus de persones i amb els estaments en qué s'enquista.
Pel fet d’estar relacionada amb l'atenció de l'aparen^a, no sempre es
connecta amb pecats públics, i per fora tot sembla correcte. Pero, si
envaís l'Església, «seria infinitament més desastrosa que qualsevol
altra mundanitat simplement moral».
94.
Aquesta mundanitat pot alimentar-se especialment de dues
maneres profundament emparentades. Una és la fascinació del
gnosticisme, una fe tancada en el subjectivisme, on només interessa
una determinada experiencia o una serie de raonaments i de
coneixements que suposadament reconforten i il-luminen, pero en
definitiva el subjecte queda tancat en la immanencia de la seva propia
raó o dels seus sentiments. L'altra és el neopelagianisme
autorreferencial i prometeic dels qui en el fons només confien en les
seves propies forces i se senten superiors a d’altres perqué compleixen
determinades normes o són indestructiblement fidels a cert estil catolic
propi del passat. És una suposada seguretat doctrinal o disciplinaria
que dóna lloc a un elitisme narcisista i autoritari, on en comptes
d'evangelitzar el que es fa és analitzar i classificar els altres, i en
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comptes de facilitar l'accés a la gracia es gasten les energies a
controlar. En els dos casos, ni Jesucrist ni els altres interessen
veritablement. Són manifestacions d'un immanentisme antropocentric.
No és possible imaginar que d'aquestes formes desvirtuades de
cristianisme pugui brollar un autentic dinamisme evangelitzador.
95.
Aquesta fosca mundanitat es manifesta en moltes actituds
aparentment oposades pero amb la mateixa pretensió de «dominar
l'espai de l'Església». En alguns hi ha una atenció ostentosa de la
litúrgia, de la doctrina i del prestigi de l'Església, pero sense
preocupar-los que l'Evangeli tingui una real inserció en el Poble fidel
de Déu i en les necessitats concretes de la historia. Així, la vida de
l'Església es converteix en una pega de museu o en una possessió de
pocs. En altres, la mateixa mundanitat espiritual s'amaga al darrere
d'una fascinació per mostrar conquestes socials i polítiques, o en una
vanagloria lligada a la gestió d'afers práctics, o en un encís per les
dinámiques d'autoajuda i de realització autorreferencial. També pot
traduir-se en diverses formes de mostrar-se a si mateix en una densa
vida social plena de sortides, reunions, sopars, recepcions. O bé es
desplega en un funcionalisme empresarial, carregat d'estadístiques,
planificacions i avaluacions, on el principal beneficiari no és el Poble
de Déu sinó l’Església com a organització. En tots els casos, no porta
el segell de Crist encarnat, crucificat i ressuscitat, es tanca en grups
elitistes, no surt realment a buscar els perduts ni les immenses
multituds assedegades de Crist. Ja no hi ha fervor evangelic, sinó el
gaudi espuri d'una autocomplaenga egocéntrica.
96.
En aquest context, s'alimenta la vanagloria dels qui es
conformen de tenir algun poder i prefereixen ser generals d'exercits
derrotats abans que simples soldats d'un esquadró que continua
lluitant. Quantes vegades somiem amb plans apostolics
expansionistes, meticulosos i ben dibuixats, propis de generals
derrotats! Així neguem la nostra historia d'Església, que és gloriosa
perque és historia de sacrificis, d'esperanga, de lluita quotidiana, de
vida esfilagarsada en el servei, de constáncia en el treball que cansa,
perque tot treball és «suor del nostre front». En canvi, ens entretenim
vanitosos parlant sobre «el que caldria fer» —el pecat del
«caldriafeisme»— com a mestres espirituals i savis pastorals que
assenyalen des de fora. Conreem la nostra imaginació sense límits i
perdem contacte amb la realitat que el nostre poble fidel pateix.
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7 . Purificació de la memòria
La memòria de l'home carnal s'assembla a una habitació abandonada plena
de desordre i oberta a qualsevol visitant inoportú . És com una casa
abandonada que està a mercè de qualsevol visitant . La nostra memòria no
està lliure ni sap què ha de recordar i què ha d'oblidar . Roman tancada ,
inquieta i torbada per molts records que ens treuen la pau , ens deixa
incapaços per a la pregària tranquil·la i tancada a les necessitats del proïsme
. Perduda en records d'un passat que no mor del tot en el nostre interior i
inquieta per un futur incert que vol assegurar . Aquest desordre de la
memòria ens desplaça i descentra del que és veritablement important i ens
porta a “estar sujeto a muchas maneras de daños por medio de las noticias y
discursos, así como falsedades, imperfecciones, apetitos, juicios,
perdimiento de tiempo y otras muchas cosas, que crían en el alma muchas
impurezas” (3,2).

El desordre de la memòria carnal procedeix fonamentalment de l'egoisme
que ens centra en nosaltres mateixos i ens fa com un nus que ens impedeix
obrir-nos a Déu i al proïsme . De la desconfiança en Déu neixen moltes
preocupacions inútils perquè intentem recolzar-nos en nosaltres mateixos .
Ansietats , idees fixes , i obsessions són nusos de l'ànima i esclavituds de la
memòria que ens mantenim aferrats a tot allò que és tan desitjat : salut ,
diners , independència , tranquil·litat etc .
El símptoma més clar del desordre de la memòria resideix en la falta de
llibertat . És cert que la vida diària necessita de nosaltres que ens ocupem de
moltes coses però les preocupacions carnals que provenen del desordre de la
memòria no és sana ni normal i ens porten a donar voltes i més voltes en un
excés de preocupació morbosa . Som com un animal donant voltes a una
sínia . Sovint no aconseguim " desconnectar " d'un tema que segueix donant
voltes al nostre cap quan ja hem decidit descansar o donar-nos a l'oració , i
no " aconseguim treure'ns del cap" tal o qual preocupació que ens roba la
llibertat i la pau .
La memòria ha de ser pacificada per l'esperança i el confiat abandó en la
providència de Déu . Crist ens ha fet lliures , " manteniu , doncs , ferms i no
us deixeu subjectar al jou de la servitud " ( Gal 5,1 ) . " Qui de vosaltres amb
les seves preocupacions pot allargar d'un sol instant la seva vida ? " .
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Les preocupacions consentides o cultivades són " pensaments dolents" que,
en si mateix no constitueixen pecat però consentir -hi si. Les preocupacions
consentides ofenen Déu i la seva providència amorosa . Hi ha qui afirma que
això no és possible a menys que un fugi o es refugiï en un monestir , però
aquesta és una afirmació errònia , ja que les preocupacions i els pensaments
vans han de ser combatuts com es combaten els pensaments obscens :
procurant no consentir -hi , demanant a la temptació l'auxili de Déu per
mantenir viva l'esperança i la confiança en Déu . I llavors es pot assolir , com
a do de Crist , el perfecte silenci interior , la pau del cor , que és l'herència
del cristià en aquesta vida : "La pau us deixo , la meva pau us dono , no com
el món la dóna us la dono jo . Que els vostres cors s'asserenin intimidi " ( Jn
14,27 ) .
Igual que ocorre amb l'ascètica de l'enteniment també podem col·laborar
amb l'ascètica de la memòria , en primer lloc limitant l'avidesa i consum de
notícies . Hi ha massa notícies que no són en absolut necessàries. La memòria
de l'home carnal no es cansa de voler saber-ho tot i s'entreté en converses
vanes o inútils que simplement li distreuen o atabalen . És com una esponja
que s'infla acord s'absorbeix que l'envolta. Aquesta esponja de la nostra
memòria necessita ser rebregada i buidada.
En segon lloc hauríem d'esforçar a no consentir a les preocupacions i en les
obertures pensaments obsessius i combatre'ls com ho hem de fer amb els
pensaments que considerem dolents en altres temes com en el desig de robar
o en els odis i rancors .
En tercer lloc , hem d'actualitzar constantment la virtut l'esperança i confiar
en Déu amb total abandó tallant o desfent els nusos que estan enredant la
memòria i ens roben la pau de l'ànima .
“Lo que pretendemos es que el alma se una con Dios según la memoria en
esperanza... no pensando ni mirando en aquellas cosas más de lo que le
bastan las memorias de ellas para entender y hacer lo que es obligado; y así
no ha de dejar el hombre de pensar y acordarse de lo que debe hacer y saber,
que, como no haya afecciones de propiedad en esos recuerdos no le harán
daño” (3 5 15,1).

L'home de memòria purificada queda lliure per mirar a Déu en una oració
sense distraccions , i per escoltar en silenci , sense sorolls interiors . Pot
centrar en el proïsme una atenció sol·lícita , no distreta per altres objectes
inoportuns . Aconsegueix desconnectar , quan convé , de les seves
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ocupacions i atencions diàries . Viu serè enmig de les vicissituds de la vida ,
i dorm i descansa sense pastilles , gotes ni comprimits .
“El alma se libra y ampara del mundo, porque esta verdura de esperanza viva
en Dios da al alma una tal viveza y animosidad y levantamiento a las cosas
de la vida eterna, que, en comparación de lo que allí espera, todo lo del
mundo le parece -como es la verdad- seco y lacio y muerto y de ningún valor.
Y aquí se despoja y desnuda de todas estas vestiduras y traje del mundo, no
poniendo su corazón en nada, ni esperando nada de lo que hay o ha de haber
en él, viviendo solamente vestida de esperanza de vida eterna” (2 N 21,6).

8 . Aprendre a estimar
La voluntat de l'home carnal està malalta i amb prou feines és lliure . Té un
amor fràgil i desviat . Si la caritat no sana la seva ànima el seu amor no pot
ser capaç d'estimar Déu i el proïsme plenament . El dany principal de l'amor
carnal és la llunyania de Déu .
I no és únicament els diners l'ídol de l'amor carnal . Podem adorar altres ídols
com són les pròpies idees , l'afany de domini , de poder , d'independència o
de plaer . L'home espiritual necessita purificar la seva voluntat de tots aquests
lligams . Les passions més comunes són la joia del bé present , l'esperança
del bé absent , el dolor del mal present i el temor del mal imminent . Però
cap classe de béns ha de tenir presoner nostre cor . Senzillament , "la voluntat
no ha de gaudir [ ni fer mal , ni esperar , ni témer ] sinó només d'allò que és
glòria i honra de Déu" ( 17,2 ) .
Tenir el cor lliure implica renunciar a qualsevol afecció que no sigui Déu .
Podem tenir amor desordenat a coses dolentes com robar o mentir , a coses
indiferents , com el ficar-se en tot o en res , però també a coses bones , com
estudiar , pregar molt o acabar un treball .
La caritat és la força que s'ordena la voluntat de l'home , alliberant de tota
inclinació desordenat .
Ens posem malalts quan la nostra voluntat es deixa esclavitzar pel goig ,
l'esperança , el dolor o la por de les criatures per molt nobles que siguin.
També en l'ascètica de la voluntat podem col·laborar en primer lloc
descobrint els nostres propis afeccions , ja que , sovint , romanen encoberts.
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Si no ens molestem en descobrir- no podrem arrencar . No ens ha d'ésser
difícil aquesta tasca de localitzar nostres afeccions . N'hi hauria prou amb
unes preguntes bàsiques contestades sincerament . " En què et gaudeixes i
alegres ? Què et produeix més dolor i temor ? " . Encara que existeixen també
altres senyals . Normalment pensem molt en l'objecte del nostre afecció ,
com la salut o els diners i vam parlar molt d'això . " De l'abundància del cor
parla la boca" ( Mt 12,34 ) . Normalment un es preocupa per aquelles coses
a les quals està aferrat . També les distraccions persistents en l'oració poden
mostrar una cosa a la que el nostre desig està aferrat .
En segon lloc hauríem de tenir sempre a un despossessió afectiu , i de
vegades a l'efectiu d'allò que posseïm . D'aquí la conveniència de viure amb
sobrietat i valorar la llibertat que ens ofereix la pobresa espiritual i real. Hem
desitjar viure la caritat "de manera que l'ànima no gaudeixi sinó del que és
purament honra i glòria de Déu , ni tingui esperança d'una altra cosa , ni es
faci mal sinó del que a això toqués, ni tema sinó només a Déu , és clar que
redrecen i guarden la fortalesa de l'ànima i la seva habilitat per Déu , perquè
com més es gaudeixi l'ànima en res més que en Déu i com més esperés una
altra cosa , menys esperarà en Déu , i així de les altres . Aquestes quatre
passions tant més regnen en l'ànima que la voluntat està menys fort en Déu i
més pendent de les criatures , perquè llavors amb molta facilitat es gaudeix
de coses que no mereixen goig , i espera del que no aprofita , i es dol el que
, per ventura , s'havia de gaudir , i tem on no cal témer " ( 3 S 16,2 . 4) .
En tercer lloc hem desvaloritzar les inclinacions a la llum de la fe . No són
més que ídols ridículs que es revelen el que realment són , s'enfonsen . Si
una persona sent una gran inclinació a l'ordre i es passa tot el dia posant cada
cosa al seu lloc , es posa nerviosa i fa a tothom la vida impossible , no
aconseguirà tenir el cor en pau fins que no enderroqui del seu cor l'ídol del
ordre . Té a veure a la llum de la fe l'estupidesa del seu mania i comprendre
que l'ordre és un valor que ha d'integrar-se en altres valors com la pau o
l'alegria de la família . Aquesta persona pot considerar curada quan , en
valorar el que fins llavors no havia tingut en compte , es rigui de les seves
manies i desvalore seu idolatrat ordre . El cristià , en combatre una inclinació
, s'ha de convèncer de la seva vanitat , ridiculesa i maldat . Molts aferraments
persisteixen en nosaltres perquè els combatem a cops de voluntat i no a la
llum de la fe que té una gran força per desfer .
Caldrà advertir que l'afecció a coses bones pot ser més perillós que el referit
a coses dolentes, ja que aquell fàcilment es justifica sota capa de bé . I que
les inclinacions interiors són més perillosos que els referits a béns exteriors
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, perquè estan més vinculats a la nostra manera natural de ser i pensar . Un
home aferrat a triomfar en el món i sobresortir és fàcil que busqui les riqueses
o , si no les aconsegueix , es doni a la beguda . Però , en qualsevol cas , fins
que no descobreixi que l'arrel del seu mal està en el desig d'èxit no
aconseguirà res.
Els aferraments han de ser arrencats amb la força de la caritat . No té l'ànima
una altra força que la del seu amor . " L'amor és la inclinació de l'ànima i la
força i virtut que té per anar a Déu , perquè mitjançant l'amor s'uneix l'ànima
amb Déu" ( Flama 1,13 ) .
Els béns que obté l'ànima en la lluita contra els seus lligams se centren en
guanyar una voluntat lliure per la caritat .
“Adquiere libertad de ánimo, claridad en la razón, sosiego, tranquilidad y
confianza pacífica en Dios; adquiere más gozo y recreación en las criaturas
con el desapropio de ellas; adquiere más clara noticia de ellas para entender
bien las verdades acerca de ellas, así natural como sobrenaturalmente; por lo
cual las goza muy diferentemente que el que está asido a ellas. Gózase en
todas las cosas, no teniendo el gozo apropiado a ellas, como si las tuviese
todas; en tanto que ninguna tiene en el corazón, las tiene todas en gran
libertad (2 Cor 6,10); el otro, en tanto que tiene de ellas algo con voluntad
asida, no tiene ni posee nada, antes ellas le tienen poseído a él el corazón,
por lo cual, como cautivo, pena. Al desasido no le molestan cuidados ni en
oración ni fuera de ella, y así, sin perder tiempo, con facilidad hace mucha
hacienda espiritual” (3 S 20,2-3).

9. Lliures del món
El món ha estat i està constantment subjecte a la moda. Cada moment porta
nous corrents de pensament, sentiments i accions on determinats valors
s’accentuen i d’altres s’obliden. La moda canvia constantment. Qui viu
totalment submergit en les coses d’aquest mon, pot reaccionar dins d’una
gamma d’actituds que van des del conformisme extrem fins a la rebel•lia
inconformista. Però no ens enganyem: el rebel i el conformista s’assemblen
molt entre si, perquè tots dos tenen com a referència sòlida els criteris
ambientals del moment. A l’home que viu immers en el món no li és possible
una actitud de veritable llibertat, perquè es veu obligat a adoptar qualsevol
d’aquestes actituds esmentades. I cap d’aquestes actituds neix de la
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profunditat personal, sinó de les canviants circumstàncies temperamentals o
ambientals.
Solament és lliure aquell que no actua per adhesió o rebuig del medi social i
no es deixa configurar per referència positiva o negativa al món present, sinó
que busca els valors immutables en el temps i en l’espai. En definitiva és
lliure el cristià perquè viu en Crist, l’Home nou, i no fixa els ulls en les coses
visibles temporals sinó en les eternes (2 Co 4, 18). El cristià desitja la llibertat
d’aquell que “ha vençut el mon” (Jo 16, 3). “Deixant, doncs, la vostra antiga
condició, despulleu-vos de l’home vell, viciat per la corrupció de l’error;
renoveu-vos en el vostre esperit i vestiu-vos de l’home nou, creat segons Déu
en justícia i santedat veritables” (Ef 4, 17-24; Rom 13, 12-14); “No es posa
vi nou en bots vells, perquè rebenten els bots i el vi vessa, i es fan malbé bots
i vi” (Mt 9, 17).
La conversió personal a Crist ha de ser de dins a fora, de manera que les
circumstàncies de vida es transformin a mesura que el canvi interior ho
exigeixi i ho faci possible, però en tot moment la iniciativa del canvi exterior
procedeix d’una conversió interior, sota l’impuls de la gracia de Déu.
El creient és capaç de concebre un món diferent que intueix per la fe i això
el permet de relativitzar la societat en la qual vivim. En canvi, si estem massa
immersos en el nostre món podem perdre la capacitat d’imaginar com es
podria millorar, com hauria de ser aquest món per ser millor. El cristià vol
viure lliure del món, amb la llibertat dels fills de Déu.
I no ens enganyem, aquest vent de la moda també bufa dins de l’Església. La
moda en la valoració de la solitud o de la comunitat, de l’acció o de la
l’evangelització assenyalen que no sempre els cristians ens deixem portar
solament per l’Esperit Sant i el desig d’acomplir la voluntat de Déu sinó de
models espirituals amb més o menys èxit o fecunditat a l’interior de la
comunió eclesial.
És important entendre bé, -com ens recorda el Concili Vaticà II-, que els
cristians tenim la possibilitat de santificació sense sortir de la vida ordinària
dels homes i dones del nostre temps, però que ens cal deixar-nos seduir per
l’Esperit, que és qui veritablement ha de configurar la nostra vida. “Si
busqués agradar als homes no seria servent de Crist” (Ga 1, 10). La força
immensa de l’amor és on els sants trobaren el tresor que els va deslliurar de
la presó de l’egoisme i els portar a oblidar-se d’ells mateixos per imitar a
Crist.
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