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5 
FA, 

SÓC EL QUE FAIG 

Un apunt bíblic (Mt 21,28-31) 
Jesús digué: «Què us en sembla? Un home tenia dos fills. Va anar a trobar el primer i 
li va dir: “Fill, vés avui a treballar a la vinya”. Ell li va respondre: “No hi vull anar”. 
Però després se'n penedí i va anar-hi. Aquell home anà a trobar el segon i li digué el 
mateix. Ell va respondre: “De seguida, senyor”. Però no hi va anar. Quin d'aquests 
dos va fer la voluntat del pare?». 

Li responen: «El primer». 

1. Fa major
Venim dels dons que tenim, que si no els fem servir ens quedem en res i que si ens 
valorem per damunt del que ens mereixem ens podem quedar en un mi malaltís. I 
ara arribem a la nota que té més força: fa, l’eficàcia.  

En un món on regna l’economia per damunt de tot i de tothom, l’eficàcia, la 
producció i el consum literalment se’ns mengen. 

La nostra vida només té sentit amb el fer i no amb el ser. A més, vivim en un món 
on sembla que ho hem de saber fer tot, perquè podem consultar les xarxes i el pare 
Internet. I per altra part sembla que es juga a veure qui la fa més grossa, en tots els 
àmbits, no necessàriament negatius. 

El fer en ell mateix és un valor, que es devalua quan només ens comparem amb 
els altres: la competència, la lluita aferrissada en el lliure mercat, que no és lliure 
perquè esclavitza. Diem que no hi ha esclaus, i hem trobat altres esclavatges dels 
quals no en som conscients o que ja ens van bé. 
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Sóc el que faig. El llenguatge quotidià ens ho demostra. «Tu, qui ets?». «Jo sóc 
advocat, metgessa, pintor de parets, bibliotecària…». «No t’he preguntat què fas. 
Només t’he preguntat qui ets». Ai, aquest només! És més fàcil respondre què fem 
que qui som. Perquè, qui som? 

2. Fa menor
La paràbola dels dos fills mostra l’ambivalència del voler i no poder o del voler 
quedar bé i tenir la paella pel mànec, dominar la situació. 

No deixis de fer allò que et cal fer, però no t’exigeixis que ha de ser a 
contrarellotge, per damunt de les relacions i malgastant la salut. Tampoc no 
vagaregis entretenint-te, sense saber com gestionar el temps. Ai, trobar l’equilibri 
just! Dues paraules potser sinònimes, cadascuna amb ple sentit individualment, 
equilibri i just, però que unides tenen molta força, perquè ens fan de mirall. 

Potser hem associat massa fer i que es vegi allò que fem. Hi ha tantes accions al 
llarg del dia que fem perquè les hem de fer i que no es veuen! Llueixen les grans 
feines i els grans personatges, que farien molt menys sense les moltes persones que 
les ajuden en tasques més petites. 

Si el que has de fer ho has de fer sí o sí, i només de pensar-hi ja t’atabales i t’entra 
no sé què, tens dues opcions. La primera és fer-ho a contracor o amb presses, 
carregant-te un pes a sobre que et fa sentir feixuc per dintre i per fora. La segona és 
fer la mateixa tasca amb un somriure als llavis, només això, no et cal cap exercici 
de precalentament de mentalització prèvia. I, si estàs trist, dibuixa’t un somriure 
que et faci dir «vinga som-hi!» a tu mateix. Recorda que la manera com tu et parles 
a tu mateix et condiciona. Doncs, si et condiciona per mal, exerceix-te per tal que 
et condicioni per bé, sense ser ingenu. 

La tercera opció ni te la plantegis. Fer les coses ni sí ni no, desmenjat, amb 
tebiesa. «Digueu sí, quan és sí; no, quan és no» diu Jaume en la seva carta (Jm 
5,12). 

Sant Benet, en parlar de la humilitat i dels dotze graons de l’escala per assolir-la, 
diu (RB 7,67-69): 

Un cop pujats, doncs, tots aquests graons de la humilitat, el monjo arribarà tot seguit 
en aquella caritat de Déu que, en ser perfecta, foragita el temor, i, gràcies a la qual, 
tot allò que abans observava no sense temença, ho començarà de complir sense cap 
esforç, com naturalment, pel costum, ja no per por de l'infern, sinó per amor del Crist, 
pel costum del bé i pel gust de les virtuts.  

Aquest com naturalment és preciós i a l’abast. El costum de fer les coses amb 
ànim ens dona la dinàmica per fer les coses amb més eixamplament de cos, 
d’ànima i d’esperit, una trilogia que sempre portem a sobre. Recordem que la 
paraula dinàmica és un derivat de la paraula grega dýnamis, que vol dir força, 
potència. No cal recordar com n’és d’important la dinamo en un cotxe. 
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Fer, en cristià, només es pot entendre en clau de servei. 

3. El quart dia de la creació: sol, lluna, estrelles
Déu crea la llum el primer dia i el segon ja ens fa mirar el cel, dues coses que no 
podem tocar. El tercer dia crea terra i mar i decora la terra amb vegetació. Però el 
quart crea el firmament o, més ben dit, la decoració del firmament, perquè el segon 
dia, més que el cel, va crear la volta del firmament. Ai, l’humor de Déu!  

I decora el firmament amb sol, lluna i estrelles perquè ens assenyalin els pas del 
temps, tot i que per a Déu el temps no existeix. Torna a crear coses que no podem 
tocar i que ens tornen a obligar a mirar el cel. I nosaltres, ingènuament, diem que 
Déu és al cel i mirem enlaire, quan Déu és a tot arreu. I nosaltres, ingènuament, 
eixamplem els braços per indicar que Déu és molt gran, quan Déu es fa petit dins 
nostre. 

El sol i la lluna fan una dansa elegant de dia i nit, amb les sortides i les postes de 
sol. Amb aquesta dansa Déu ens indica que mai no tot és dia i llum en la nostra 
vida ni mai no tot és nit i foscor. I les estrelles són petites picades d’ullet de Déu 
per dir-nos que sempre hi és i per ensenyar-nos el nord. 

Atenció, no et despistis. Quan perds el nord, perds el nord. Però quan et 
desorientes i no saps on vas, no has perdut el nord sinó l’orient. Recorda la tradició 
cristiana d’edificar les esglésies occidentals cap a Orient, cap a Jerusalem. 
Orientar-te vol dir tenir la teva brúixola sempre cap a Jesucrist.  

Quan ens anem fent grans diem que ens desorientem molt. No vulguis mantenir tu 
sol la teva brúixola, deixa que l’Esperit Sant t’hi ajudi. 

Reflexió 
– Què podem fer per ser? No som perquè fem, sinó que fem perquè som.
– Sóc dels que dic i faig?, dels que dic i després m’ho repenso?, dels que dic

«no» a la primera, però després m’arromango per fer la feina?
– Quins mitjans empro per orientar-me, per orientar els altres i per deixar-me

orientar?

Pregària 
Senyor, que el meu fer concordi amb el ser. 
Ara que ja sóc gran  

i no puc fer el que m’agradaria, 
fes que m’agradi el que faig. 

Que sigui aigua fresca per a l’assedegat, 
bastó per a qui camina tort, 
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ulleres per a qui no pot llegir, 
companyia per a qui es troba sol. 


