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7 
LA, 

LA NOTA FONAMENTAL 

Un apunt bíblic 
En tu hi ha la font de la vida, 
i veiem la llum  
en la teva llum (Salm 36 [35],10). 

Jo sóc l'Alfa i l'Omega, el principi i la fi. 
Als qui tinguin set,  
jo els concediré que beguin  
a la font de l'aigua de la vida  
sense pagar res (Ap 21,6). 

1. La major
Hem fet un trajecte intens. Des dels dons al res, des del mi al fer; i, passant pel sol, 
arribem a la nota més important: el la.  

Amb la nostra ingenuïtat pensem que l’escala musical comença amb la nota do i 
que, per tant, la nota do és la mare, per dir-ho d’alguna manera. També creiem que 
hi ha set notes musicals en una escala i només cal pensar en el teclat del piano per 
no discriminar les tecles negres. Així, doncs, tenim dotze notes. Per això, en la 
presentació del tema hem parlat de dotze acords i no de set, pensant en la cítara 
més gran que es construeix.  

Si tenim una partitura al davant veiem que a vegades també hi ha escrits els 
acords amb unes lletres. Estem acostumats a veure Do, Re, Mi per als acords 
majors o do, re, mi per als menors. Però en la majoria de les partitures d’arreu del 
món els acords estan consignats de la A a la G, set lletres per a les set notes. 
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Quina nota té la lletra A? El la. Quina nota sona quan emprem un diapasó per 
donar el to? El la. Quina nota toca el primer violí perquè la resta de l’orquestra 
comprovi l’afinació? El la. 

Hem començat el nostre trajecte personal amb el do i tot el camí ens ha ajudat a 
arribar al la, la nota fundant, també en el nostre interior, des d’on podrem sentir 
totes les altres.  

Aquest la és el que ens dona l’equilibri, el que ens fa retornar al centre; com 
l’agulla de la balança; com el saltamartí, el ninot que porta un pes a la base i que 
sempre torna a posar-se dret, malgrat el tombis. Déu és el pes que fa que el nostre 
saltamartí interior torni a recobrar la serenor.  

El la de la nostra vida és la nostra identitat, allò que fa que siguem essencialment 
nosaltres, on recollim tot el que som. Senzillament és on som. 

En l’escena de la bardissa que no es consumia pel foc, Déu es presenta a Moisès: 
«Jo sóc el Déu del teu pare, el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob» 
(Ex 3,6). Però quan Moisès li pregunta com l’ha d’anomenar davant els israelites, 
Déu li respon: «Jo sóc el qui sóc» (Ex 3,14).  

En la tradició jueva és molt habitual repetir la paraula per confirmar que és una 
entitat de pes. Així trobem: «Sant dels sants» (Dn 9,24), «Rei de reis i Senyor de 
senyors» (Ap 19,16), per exemple. 

«Jo sóc el qui sóc», doncs, és la millor definició de Déu. Ell és. Qualsevol cosa 
que hi afegim fa més petita la seva essència, ni que digui Déu és amor, perquè és 
molt més que amor. És amor i entrega i veritat i misericòrdia i bondat i… Déu 
afegeix: «Digues als israelites: "Jo sóc" m'envia a vosaltres». Jo sóc, simplement. 

Des d’aquesta nota la que configura la nostra vida, també nosaltres podem dir: 
«Jo sóc», perquè ell ens ha creat a imatge i semblança i ha posat dins nostre la seva 
essència. Ho podríem dir amb una jaculatòria: «Tu ets i jo sóc en tu». 

2. La menor
Acostumem-nos a pensar d’una altra manera. Més endins que tu mateix hi ha Déu. 
Quan el salm 36 diu «En tu hi ha la font de la vida», és evident que es refereix a 
Déu. Però si, tal com hem dit, més endins nostre hi ha Déu, vol dir que en nosaltres 
mateixos, en Ell i des d’Ell, tenim la font de la vida. Molt sovint busquem a fora el 
que ja tenim a dins i no ho sabíem.  

Per dir-ho amb una frase: sense Déu no podem res i amb Ell tot. Dit amb una altra 
jaculatòria: «Sense tu, res; amb tu, tot». És així com Déu és Alfa i Omega, principi 
i fi, tal com hem iniciat aquest capítol. 

En el món d’avui s’ha aparcat Déu i es busquen altres seguretats que omplin la 
buidor. Mai com ara hi ha tanta gent que creu en múltiples coses, en falses 
religions, en grups d’ajuda fàcil.  



L’HARMONIA DE LA TEVA VIDA 

33 

Ja hem dit que Déu se la va jugar donant-nos la llibertat. La història de la 
humanitat ha estat sempre fugir de Déu, però enyorant Déu. L’Antic Testament ens 
mostra aquest estira i arronsa continu, amb una imatge de Déu massa controlador, 
massa d’educació conductista: si et portes bé, jo et premiaré; si no, deixaré d’estar 
al teu costat.  

Aquest Déu no és cristià i aquesta imatge ha fet molt mal; potser per això i per 
associar Déu igual a Església, tanta gent passa de Déu. I potser també, mal està de 
dir-ho, pel poc exemple de coherència que hem donat i donem els qui ens 
anomenem cristians. Potser alguns de nosaltres tot just comencem a ser cristians a 
la nostra vellesa, malgrat tants anys de considerar-nos-en. 

I justament el mateix Antic Testament ens mostra Déu com a mare, sempre 
pendent, sense renunciar mai a tornar a començar de nou, a donar una nova 
oportunitat, a caminar amb nosaltres en la llum del dia i en la foscor de la nostra 
nit. 

Sió deia: 
«El Senyor m'ha abandonat, 
el meu Déu s'ha oblidat de mi». 

El Senyor li respon: 
«¿Pot oblidar-se una mare del seu infantó, 
pot deixar d'estimar  
el fill de les seves entranyes? 
Però, ni que alguna l'oblidés, 
jo mai no t'oblidaria» (Is 49,15). 

Déu ens tracta com una mare que consola, anima, empeny, mima. Ens deixa 
equivocar-nos, perquè ens vol lliures. No vol que tinguem amb ell una relació de 
fusió que porta a la confusió, vol que siguem plenament nosaltres mateixos.  

Coneix el nostre la interior des de sempre. I ens dona la confiança perquè anem 
creixent en saviesa, que molt sovint, com en el món científic, arriba per la repetició 
de prova error, prova error, prova error. La definició clàssica del monjo és aquell 
que, quan cau, es torna a aixecar.  

3. El sisè dia de la creació: l’home i la dona
Al final de la creació Déu crea alhora home i dona, en la primera versió del llibre 
del Gènesi: «Déu va crear l'home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà 
l'home i la dona» (Gn 1,27). 

La coincidència de notes musicals amb dies de la creació sembla banal i no ho és. 
Hem parlat de la nota la com la nota fonamental, la nota que ens constitueix per 
dins en el més pregon del nostre ésser, allà on som més nosaltres mateixos, allà on 
podem trobar el punt innocent i transparent de la nostra vida. Hi ha nota millor per 
parlar de la creació de l’home i de la dona?  
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A imatge seva, diu el text del Gènesi, com ell. En el verset anterior afegeix la 
semblança: «Fem l'home a imatge nostra, semblant a nosaltres» (Gn 1,26). Una 
cosa igual no és el mateix que una cosa semblant. Igual és imatge; semblant és com 
si fos imatge. Quan no obrem com Déu voldria, perdem aquesta semblança, però 
mai, mai —repetim-ho tantes vegades com calgui— no perdem la imatge que Déu 
ha posat dins nostre. 

Molt sovint ens han dit que hem de canviar el cor, i és veritat que sempre podem 
estimar més, tant als altres, a Déu i a nosaltres mateixos. Però Déu ens ha donat el 
cap per pensar, cosa que ens fa únics respecte a les altres coses creades.  

Acostumem-nos a pensar d’una altra manera. La nostra ment és poderosa i té 
moltes capacitats que desconeixem. Ens serà més fàcil canviar el cor si pensem 
d’una altra manera. Sobretot si pensem en la possibilitat del canvi, del moviment, 
de no quedar-nos estancats.  

Reflexió 
– Què és allò fonamental en la nostra vida? Sóc cristià de nom i de fets o encara

he de començar a viure amb la radicalitat que ell va viure?
– Conscients de la nostra petitesa, ¿som conscients de la possibilitat d’obrir

nous horitzons amb Ell, malgrat ja siguem grans?
– Sé distingir imatge de semblança?

Pregària 
El Senyor llaura a fons la meva vida 

i hi deixa solcs ben profunds. 
No passa en va. 
Una vegada i una altra 

passa la rella per damunt la meva ànima. 
Durant aquests anys ha fangat a fons, 

ha netejat la meva terra 
aparentment pobra. 

A vegades he sentit els gemecs 
de les meves arrels, 
d’altres, m’he sentit desarrelada. 

No ha fet el sord als meus crits, 
però ha continuat la seva feina, 
com si no hi sentís. 

I ara que veig els solcs, tota jo respiro, 
i em sento viva, 
oberta a la seva llavor. 


