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8 
SI, 

L’ENTREGA SENSE CONDICIONS 

Un apunt bíblic (cf. Lc 1,26-38) 
L'àngel Gabriel digué a Maria: «Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és 
amb tu». 

Ella es va torbar. L'àngel li digué: «No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva 
gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús».  

Maria preguntà a l'àngel: «Com podrà ser això, si jo sóc verge?». 
L'àngel li respongué: «L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et 

cobrirà amb la seva ombra […], perquè per a Déu no hi ha res impossible. 
Maria va dir: «Sóc l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves 

paraules». 

1. Si major
Mires enrere i veus el camí. Des dels teus dons, has vist el teu res i t’has adonat 
que massa sovint vols ser el centre i que el fer pel fer et fa sentir sol. Tot t’ha portat 
a viure l’essencial amb la nota la. I ara ho reculls tot per dir el teu sí. 

Un sí sense condicions, sense demanar res a canvi, que et fa firmar un xec en 
blanc per poder acceptar la imprevisibilitat de Déu. Aquest Déu que et ve a 
l’encontre disfressat de tantes maneres que no el saps reconèixer.  

Un sí des d’ara. Un sí madur que bé prou saps que hauràs de renovar cada dia i 
potser diverses vegades al dia. 
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Al llarg de la vida ens ha calgut donar diversos sí sense rebre res a canvi. N’hi ha 
de diverses menes, és clar; però n’hi ha de fonamentals. És en aquests fonamentals 
que ha estat necessari el camí de les notes, com podríem anomenar-lo, per no donar 
un sí a la babalà. 

Déu ens vol com a amics, com a col·laboradors. Aparentment va deixar creat el 
món en set dies, però només aparentment, perquè ell ens vol cocreadors. Vol que 
davant d’ell tinguem una relació filial, però confiada, de tu a tu, des de la 
confiança, des del bon fer, des de l’eixamplament que ens dona el seu Esperit Sant. 

La nostra vida és un rosari de sis i de nos. Tant Mateu com Pau ens diuen que 
siguem perfectes, com ho és el Pare celestial (Mt 5,48 ; 2Co 13,9). Quin goig la 
versió de Lluc quan diu: «Sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare»! (Lc 
6,36). Lluc devia estar assegut més a prop de Jesús que Mateu, quan Jesús va dir 
aquestes paraules. 

Ser perfecte és un llistó alt, el qual sempre intentem perfeccionar, mai més ben 
dit. La misericòrdia també és un llistó alt, potser més, però també més humana, que 
ens toca més el cor, tal com diu la mateixa paraula misericòrdia. La misericòrdia 
ens agermana en la pobresa. Ara jo la tinc vers tu i ara tu la tens amb mi. No 
infravalora, no ens fa sentir avergonyits; al contrari, ens fa sentir millor, com algú 
que punxés el nostre globus de dolor i el desinflés. 

2. Si menor
Si vols una entrega generosa, no vulguis domesticar Déu, no busquis xantatges 
afectius. Tampoc no et neguitegis massa mirant enrere per remenar tants dolors per 
no haver donat un sí ple o per situacions que no vas saber resoldre bé en aquell 
moment i que van determinar la teva vida en un camí o en un altre. 

No serveix de res i recorda que Déu no té memòria. Com tampoc no serveix de 
res recordar que hem deixat per a l’endemà el que hauríem pogut fer avui i que 
l’endemà ens hem dit la mateixa frase: «Avui no, demà», per mandra, per por, per 
deixadesa, perquè no ho vèiem clar. 

Ens podríem fer molts retrets: hauria d’haver anat a veure aquell malalt i m’han 
dit que s’ha mort… Aquesta frase «hauria d’haver fet…» és traïdora, és una 
trampa. Pots decidir anar-hi donant voltes, fent més gran la ferida interna, o viure-
ho en clau de pregària, oferint a Déu la teva incapacitat de resoldre. O bé, si hi ha 
alguna cosa que saps que l’has de fer, fes-la aviat; podràs respirar a ple cor, 
t’hauràs tret literalment un pes de sobre i hauràs fet ecologia interior.  

Ara que ets gran no hi valen les comparacions inútils. Preocupen i ocupen massa 
el pensament. Des del gran sí major que vas donar un dia no hi ha sis menors, 
perquè tots estan en el projecte que vas triar en el seu moment i que tries cada dia. 

Recordo la Teófila. No li agradava el seu nom i jo li deia que tenia el nom de Déu 
en el seu nom, que significa amiga de Déu. Treballava a la bugaderia d’un internat 
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de nens. Quan la vaig conèixer ja era gran. Li vaig preguntar si la seva feina no era 
molt avorrida després de tants anys. La seva resposta se’m va gravar per a tota la 
vida i he explicat l’anècdota moltes vegades. Avorrida la meva feina? I ara! Quan 
vaig posant la roba a la rentadora penso en cada nen. Què haurà fet el Miquel amb 
aquest forat al jersei?, espero que no s’hagi fet mal. I en Toni, amb aquest 
pantalons tan bruts?, deu haver jugat amb el fang. I… 

Mai no hauríem de fer les coses de la mateixa manera, ni les feines aparentment 
més ordinàries. La Teófila no vivia un si menor. 

3. El setè dia de la creació: el descans
El setè dia Déu reposa, ja ha acabat tota la seva obra i la pot contemplar sencera. 
Després d’alguns dies ell mateix es va fent autocrítica. El primer dia diu que la 
llum era bona; en acabar el segon dia, no diu res; el tercer dia repeteix dues 
vegades que el que havia fet era bo; el quart dia i el cinquè ho diu una vegada; el 
sisè dia també, però al final afegeix una segona expressió: «molt bo», en expressió 
popular «bo de debò». 

És curiós que el dia del descans coincideixi amb el dia de la nota si. Després del 
neguit de prendre una decisió, sabem prou bé el descans que ens dona haver triat i 
no estar permanentment en el dubte. Tot i que, després de dir el sí potser comença 
la veritable moguda d’anar per feina. 

El meu cor se n'alegra i en faig festa tot jo, 
fins el meu cos reposa confiat (Salm 16 [15],9). 

Nosaltres diem sí pensant que la iniciativa és nostra, però la iniciativa és de Déu. 
Ell necessita, però, el nostre consentiment, perquè respecta no solament la nostra 
manera de ser sinó perquè respecta el moment adequat per a nosaltres. «Tot té el 
seu moment, sota el cel hi ha un temps per a cada cosa», ens diu el llibre de 
l’Eclesiastès o Cohèlet (Coh 3,1). Ens posem neguitosos quan veiem que no en 
sabem prou o que els altres no fan cap pas, i és que no és encara el moment 
adequat. Hi ha un moment, per a les decisions importants, en què coincideix temps, 
lloc, oportunitat, obertura. Un temps nostre que coincideix amb el de Déu o, molt 
millor dit, un temps de Déu que coincideix amb el nostre.  

Reflexió 
– Recorda el dia que vas dir un gran sí i torna a reviure el lloc, la sensació,

l’entorn, les circumstàncies.
– Saps gestionar el teu temps amb equilibri de tasques i descans, d’ajuda als

altres i de temps per a tu?
– Qui és Maria per a tu?
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Pregària 
Senyor, 
vull seguir-te ferma, però 

sigues tu el meu bastó, 
sigues tu la pols de les meves sabates gastades, 
sigues tu la cançó que animi el meu pas, 
sigues tu el mos de pa per sadollar la meva fam, 
sigues tu l’aigua cristal·lina que em doni vida. 

Sigues tu qui m’ajudi 
a desgranar aquest sí únic  
en els petits sí de cada dia. 

No demano ser-te fidel tota la vida. 
Tan sols demano ser-te fidel cada dia. 

Al·leluia! 


