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4 
MI, 

AQUEST EGOISME TAN MEU 

Un apunt bíblic (Lc 18,11-13) 
El fariseu, dret, pregava així en el seu interior: «Déu meu, et dono gràcies perquè no 
sóc com els altres homes, lladres, injustos, adúlters, ni sóc tampoc com aquest 
publicà. Dejuno dos dies cada setmana i dono la desena part de tots els béns que 
adquireixo». 

Però el publicà, de lluny estant, no gosava ni aixecar els ulls al cel, sinó que es 
donava cops al pit, tot dient: «Déu meu, sigues-me propici, que sóc un pecador». 

1. Mi major
El mi és la nota reina, el centre, el meu jo en negatiu quan se centra només en mi. 
Ai de quan separem bons i dolents, millors i pitjors! Som especialistes en crear 
bàndols.  

Els fariseus no són dolents per ells mateixos. És la manera d’obrar d’alguns 
fariseus el que els fa odiosos. Quan Jesús diu «Jo us dic que, si no sou més justos 
que els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu pas al Regne del cel» (Mt 
5,20), en el seu discurs programàtic del sermó de la muntanya, ens posa el llistó 
alt.  

Hi ha una manera de fer de qui dia passa any empeny, en el sentit d. És un viure 
d’arrossegar els peus, d’evitar pensar, de fer tot el que els altres fan: menjar, vestir, 
consumir… Sense discerniment. 

Hi ha una altra manera de fer que és el del líder inqüestionable, en el sentit que el 
que diu ell «va a missa», com diu l’expressió popular. I això amb una creença 
doble: per part del líder, quan sempre creu que té raó; o per part nostra, quan 
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creiem que el líder sempre té raó. Dues posicions falses. Pot ser que realment 
tingui raó, però discernim-ho en cada cas, no la té perquè sí. 

Un líder serà millor quan admet suggeriments, quan procura que l’equip funcioni, 
quan passa desapercebut, quan no necessita constantment el reconeixement. 

Un altre text interessant és Lluc 9,49-50: 

Joan digué a Jesús: «Mestre, n'hem vist un que es valia del teu nom per a treure 
dimonis i hem mirat d'impedir-ho, perquè no és dels qui venen amb nosaltres». Jesús 
respongué: «No ho impediu. Qui no està contra vosaltres, està amb vosaltres». 

En el nostre món pluricultural, globalitzat, multiètnic, convé integrar tothom. 
Sentir-nos el centre del món quan veiem que el món és tan plural i que els canvis 
es mouen a un ritme de vertigen, és anacrònic, incongruent per al temps que vivim. 
La mateixa força centrífuga d’aquest vertigen ens fa fora d’aquest centre que 
creiem que som. 

Qui no està contra nosaltres és un dels nostres. Molt sovint mantenir l’orgull del 
nostre mi interior ens deixa sols i ens fa sentir que els altres són enemics. El nostre 
orgull amaga la nostra por a no ser acceptats, a què els altres vegin el nostre jo real 
molt més feble.   

2. Mi menor

Aguantar-me a mi mateix no es fàcil. El pitjor enemic de mi mateix sóc jo mateix. 
Quan em veig petit, m’espanto, perquè em sembla que no podré. Dues premisses 
falses: «em sembla» només és una visió parcial i en dir-te «no podré» ja t’estàs 
tancant la porta a la possibilitat de fer, ja no cal que ho intentis. 

Quant dolor no hem acumulat patint durant anys per coses i accions que no han 
passat mai? 

Hem parlat dels dons que tenim i del res que sembla que som, no vulguem 
dissimular el jo profund de la nostra vida amb un fals jo. Si tota la vida has volgut 
ser un altre, comença a canviar i no et lamentis. Si són els altres els qui volen que 
canviïs, però tu no, discerneix la veritat entre ells i tu. 

3. El tercer dia de la creació: la terra, el mar i la vegetació
Què et regala Déu el tercer dia de la creació? Justament la terra, perquè els teus 
peus trepitgin segurs. Justament el mar, perquè els teus peus et donin la sensació 
que voles dins l’aigua, ja que no tens capacitat de volar tu sol enmig del cel. 
Justament la vegetació, plena de meravelles, tan rica i diversa. 

Malgrat Déu va voler que la persona humana sotmetés la creació (Gn 1,28), el 
centre de la creació continua essent Déu. Però ho hem oblidat i en poques dècades 
hem fet malbé la meravella de la creació en profit propi.  
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Déu crea la llum el primer dia perquè puguis veure la seva manera d’anar fent. 
Amb el cel del segon dia ens obre a la transcendència. I ara ha creat el món, la casa 
on puguis viure. Quina imaginació, la de Déu!  

Hauria pogut crear un món estàtic i sempre igual, que la decoració fos sempre la 
mateixa, que un dia fos igual a un altre, que tot es repetís amb una constància 
quadriculada.  

Però Déu no és quadriculat, és un artista. Tant la terra com el mar contenen 
formes gegants com menudes, quina més bella. El nostre cos és terra, però molt 
més és aigua, diuen un 56% en la persona adulta, més en un jove, més en un infant, 
75% en un nadó, molt més dins la mare abans de néixer.  

Per una banda el nostre propi cos és un record, una presència d’aquest tercer dia 
de la creació. I, com ella, un cos sempre amb canvis, tant canvis naturals com els 
afegits per malaltia.  

El nostre cos és el nostre límit, però també la nostra possibilitat. Necessita la 
fermesa de la terra, perquè no sap volar. Aquesta referència a la terra que 
trepitgem, per on caminem, correm, saltem, ens estirem, ens fa de suport i, alhora, 
ens recorda la pròpia fragilitat.  

El nostre cos condensa dins els quatre elements clàssics: som terra, aigua, foc i 
aire.  

Reflexió 
– En què sóc líder i en què deixo fer però amb actitud positiva i dinàmica?
– Si a vegades reconec que jo sóc el meu pitjor enemic, reconec que també puc

ser el meu millor amic? O a la inversa, si és el cas.
– Sóc responsable del meu cos en la seva justa mesura? Per no donar feina, per

estar sa.

Pregària 
Senyor, gràcies pel cos que m’has donat. 

Només puc abraçar amb les meves mans, 
només puc caminar amb els meus peus, 
només puc mirar amb els meus ulls, 
només puc sentir amb la meva oïda. 

Prou voldria 
tenir els braços més llargs, 
caminar sense bastó, 
llegir sense ulleres, 
sentir bé sense els audiòfons. 
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Ajuda’m, Senyor, 
a mantenir l’equilibri amb el que ara sóc, 
a gaudir amb l’aroma de la teva presència, 
a assaborir la vida menuda de cada dia 
que encara puc gaudir. 


