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10 
HARMONIA, 

EM RECONEC EN DÉU 

Un apunt bíblic (Lc 12,49-51) 
He vingut a calar foc a la terra, 

i com voldria que ja estigués encesa! 
Haig de rebre un baptisme,  

i com desitjo que això es compleixi! 
¿Us penseu que he vingut a portar  

la pau a la terra? 
Us asseguro que no. 

He vingut a portar-hi divisió. 

1. Un Jesús violent?
Aquesta citació bíblica ens desmunta tot el procés que hem anat fent. Sembla que 
justament en el capítol de l’harmonia, Jesús vulgui trencar-la, deixant-nos 
perplexos. 

Doncs no. Tot el procés de vida que hem fet ens facilita, ens dona eines per viure 
en harmonia, veure-la i reconèixer-la. No menystinguem la part que hi posem tot i 
que sabem que ell és sempre més enllà i més endins. 

El seguiment radical de Jesús comporta ser profetes. El profetisme no està 
destinat als més valents i molt menys als més perfectes. Només pel fet de dir-nos 
cristians tenim l’obligació de ser profetes, d’anunciar que un altre món és possible, 
que el fals món de l’anar fent, de qui dia passa any empeny, no és el món volgut 
per Déu. Ens mou a denunciar qualsevol cosa que sigui injusta, cadascú en el seu 
àmbit.  
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Tota la vida de Jesús va ser predicar el Pare i el Regne. El foc que ell sentia 
interiorment i que el sostenia fins i tot en els moments més foscos, excepte a la 
creu, mantenia el seu vigor i el seu centrament de no perdre de vista la seva missió: 
anunciar, treure tels de ceba dels ulls. 

Tota la seva vida va ser la il·lusió de poder veure que tothom se sentís com una 
flama encesa i que hagués de comunicar el seu foc als altres. No un foc de caliu, 
sinó un foc ardent. 

2. La teva Pentecosta
Tu ets un enviat. Cadascú és un enviat. El matí de Pentecosta l’Esperit baixa en 
forma de llengües de foc, individuals, perquè es va fer present a cadascú, però a 
cadascú els va donar dons diversos. Des d’aleshores no van deixar de proclamar el 
missatge de Jesús. 

Tu ets un enviat. Com proclames el missatge de Jesús al teu entorn? No cal que 
sigui amb paraules, si no tens el do de parlar. Potser tens el gran do d’acollir els 
altres en silenci. 

Els apòstols venien d’una experiència de mort. No solament de la mort de Jesús 
sinó de la seva pròpia mort en abandonar Jesús. 

El teòleg alemany Hans Urs von Balthasar, en el seu llibre El cor del món, diu 
una frase preciosa: «Jesús volia baixar tan avall que en el futur tota caiguda seria 
una caiguda en ell». Quan a vegades caiem en el pou de l’abisme, ell hi és a sota. 
Quina sorpresa l’esclat de foc i de llum de la Pentecosta, sobretot de llum interior, 
a ells, que també havien estat traïdors com Judes! 

3. L’harmonia de Déu Trinitat
Un dia viatjava en els Ferrocarrils de la Generalitat. Havia de fer un trajecte molt 
curt, però el tren es va aturar diverses vegades una estona. La gent mantenia la 
calma. Miro al meu entorn i què veig a la paret del tren? Aquesta frase: 

Som una mica com els altres ens veuen, una mica com nosaltres ens mirem, i un bon 
tros com ens pensem que els altres ens veuen. 

Viatjava en el tren Montserrat Roig. La darrera part de la frase, en el sentit de 
«em penso que els altres pensen», sovint ens ha fet anar a carrerons sense sortida 
de nosaltres mateixos, enclotats en un fals pensament en un fals autojudici. 

No cal dir que la frase és molt certa, però també podria acabar: i un bon tros com 
sóc en el pensament de Déu. Perquè Déu ens mira d’una altra manera, sense 
judicar, sense retreure, estimant d’una manera única.  

Només en ell i des d’ell recuperem l’harmonia interior. No solament per mitjà de 
la pregària sinó per tantes presències de Déu durant el dia. 
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4. Tu ets únic
Tot aquest camí que hem fet amb l’excusa de les notes musicals indica que tu ets 
únic. Si el teu esforç és ser com un altre que no ets, no solament la càrrega es torna 
massa pesada sinó que perds el temps.  

La capacitat d’enganyar-nos és molt gran i una excusa per no canviar, perquè ens 
situa en un món irreal que no existeix. Coneixem persones que volen aparentar el 
que no són i que, quan s’atreveixen a mostrar-se tal com són o quan tenim 
l’oportunitat de veure-les tal com són, apareixen com un diamant en brut, una perla 
preciosa, única. Hi ha persones que moren sense haver trobat sentit a la vida, sense 
que ningú no els hagi afegit mai vida a la seva vida. 

Amb quina mirada, però sobretot amb quin to de veu, va dir Jesús a la samaritana: 
«si coneguessis el do de Déu…»? Aquesta mirada, aquest to provoca l’inici de la 
llarga conversa de dues persones conscients que estan transgredint les normes: els 
samaritans no poden parlar amb els jueus, les dones no poden parlar amb els 
homes i menys soles. Just abans ella li para els peus: «Com és que tu, que ets jueu, 
em demanes aigua a mi, que sóc samaritana?». Però la mirada i el to de Jesús 
provoquen en ella un desig de catequesi i queda encomanada d’aquest foc que 
Jesús ha vingut a portar a la terra. 

La samaritana, Maria de Magdala i tantes altres dones… El cec de naixement, 
Nicodem i tants altres homes… que han estat cremats pel foc de Jesús i que no 
poden deixar d’encomanar els altres aquest foc que ells ja tenen dins. Per què han 
entès alguna cosa? No. Però aquella espurna de foc de l’Esperit Sant dins seu, que 
tot just han començat a entendre, els empeny. 

Us ho asseguro: només que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, si dèieu a aquesta 
muntanya: «Vés-te'n allà», se n'hi aniria. Res no us seria impossible. (Mt 17,20) 

Reflexió 
– Et sents a dins aquest foc que Jesús ha portat? Transmets el do de Déu amb

foc?
– Com podries fer la teva vida més harmònica?
– Com entens Déu Trinitat?

Pregària 
La vida esdevé harmonia, 

malgrat les dissonàncies, 
els tremolo 
i els diminuendo. 

Si jo mateixa pogués llegir 
la meva partitura, 
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m’enrojolaria per tanta plenitud, 
per tants compassos intensos 
i, sobretot,  
pels pianos càlids i serens 
d’una sola nota. 


