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Jo vinc d’un entorn majoritàriament ateu. 
La meva família –excepte les àvies–, la 
meva parella i la major part dels meus 

amics són ateus o agnòstics. De manera 
que durant molt de temps jo he estat ateu, 
i fins i tot més ateu que ells, perquè jo era 
ateu militant: creia que tota referència a 
la Transcendència –a Déu, o al Bé, etc.– 
implicava inevitablement l’establiment de 
relacions jeràrquiques i autoritàries, i que, 
per tant, hi havíem de renunciar.

Fa uns anys, però, vaig tenir algunes 
experiències que em van fer replantejar 
aquesta concepció. La primera va ser molt 
estranya, i potser anecdòtica, però en tot 
cas se m’ha quedat gravada en la memò-
ria. Un dia feien a la tele una pel·lícula 
sobre Ermessenda de Carcassona –temps 
després l’he tornada a veure i em sembla 
que és bastant dolenta–; i el cas és que 
en una escena la protagonista s’agenolla 
davant d’un pantocràtor. Quan la pel·lícula 
ja s’havia acabat, jo, que en aquell moment 
era ateu i no se’m passava pel cap dei-
xar de ser-ho, em vaig agenollar, al mig 
del passadís de la casa dels meus pares. 
Ràpidament em vaig tornar a aixecar, 
estranyat i fins i tot una mica  avergonyit... 
I la cosa, de moment, va acabar aquí.

Mesos després –malgrat aquella 
experiència puntual jo continuava sent 
ateu– vaig experimentar un drama perso-
nal que em va posar de manifest la nostra 
misèria moral, és a dir, la nostra incapaci-
tat o dificultat per actuar de la manera que 
teòricament creiem que és justa. És molt 
fàcil jutjar com s’hauria d’actuar en una 

situació en la qual no estem involucrats 
personalment; però quan ens hi veiem 
ficats, i apareixen les passions, l’angoixa, 
la por, etc., tot es complica. En tot cas, 
això és el que em va passar a mi. I vaig 
començar a sentir la necessitat de creure, 
de creure que podem escapar-nos de 
nosaltres mateixos i d’aquest cercle viciós 
que sembla que ens enganxa a l’egoisme, 
a la desesperació i al ressentiment. Això 
em va obrir, diguem-ne, a “l’espiritualitat”.

No vaig creure directament en Jesús 
–ni molt menys en l’Església. Pel mora-
lista ateu que jo era en aquell moment, 
l’Església catòlica era més o menys l’en-
carnació del mal. Primer vaig passar pel 
budisme zen, gràcies al qual vaig acos-
tumar-me a la pràctica de la meditació 
silenciosa, que és molt i molt sana i em 
va marcar profundament. Un amic meu 
és monjo budista i alguns estius vaig 
anar amb ell en uns recessos que són 
molt seriosos: mediten molt, fan passe-
jades en silenci pel bosc, fan les feines 
de casa en comú, etc. Però, tot i que 
en la meditació trobava molta pau, d’al-
guna manera jo necessitava alguna cosa 
més: necessitava creure en algú a qui 
demanar ajuda. Per això vaig començar 
a interessar-me per la mística islàmica, 
pel sufisme, i va ser en aquest context 
que vaig començar a pregar. I la pre-
gària em va fer experimentar no només 
la quietud de la meditació, sinó també 
–algunes vegades– un gran consol i 
una gran alegria. De manera que vaig 
saber per experiència que la pregària, 
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encara que des d’un punt de vista ateu 
sigui absurda, funciona; i això va ser un 
aprenentatge important.

Però, a poc a poc, vaig anar-me acos-
tant a l’Evangeli. D’entrada fascinat per la 
bellesa de les actituds de Jesús: el parar 
l’altra galta, perdonar incondicionalment, 
no jutjar, no condemnar, donar a qui ens 
demana. També per l’exemple dels sants 
que han encarnat en les seves vides 
aquestes actituds: sobretot els exemples 
de sant Francesc i santa Clara, que van 
abandonar les riqueses i les seguretats 
que tenien per anar a viure com a pobres 
entre els pobres, trobant en la pobresa, 
en la mansuetud i en el servei als malalts 
una felicitat més profunda que la que tro-
baven envoltats de comoditats. Així mateix, 
vaig anar-me apropant a l’Evangeli perquè 
s’hi reflecteix un Déu que pren sobre seu 
les nostres culpes, que és conscient de la 
nostra misèria i de la nostra feblesa, que 
ve fins a nosaltres, encarnant-se, per sal-
var-nos: aquest era el Déu que jo neces-
sitava, un Déu compassiu i proper, que 
ofereix gratuïtament la seva amistat als 
pecadors (és a dir, a un servidor). I m’hi 
vaig anar acostant també acompanyat de 
Simone Weil, una filòsofa francesa que 
admiro profundament. Aquesta pensa-
dora, militant d’extrema esquerra i revo-
lucionària en la seva joventut, explica en 
diverses cartes privades –es van publicar 
només després de la seva mort– algunes 
experiències de contacte amb el catoli-
cisme. D’una banda explica com, el 1937, 
mentre era a la capella de santa Maria 
dels Àngels, a Assís, “alguna cosa més 
forta [que ella mateixa] la va obligar, per 
primer cop, a posar-se de genolls”. A mi 
aquest text em va impactar molt. Quan ens 
el van llegir a quart de carrera, em vaig 
girar i li vaig dir a una amiga: “jo això ho 
he viscut”. A la mateixa carta, Weil relata 
com, durant la tardor de 1938, mentre reci-
tava un poema de George Herbert, “Crist 

mateix va baixar i [la] va prendre”. Llegint 
els seus escrits i estudiant la seva vida, jo 
vaig creure que aquesta trobada personal 
amb Crist va ser real; i que Jesús, per tant, 
viu realment i pot actuar de forma eficaç en 
les nostres vides.

Tot i això, per diversos motius, Simone 
Weil no es va voler batejar. Va voler-se 
quedar al llindar de l’Església, com escriu. 
Penso que per ella els crims comesos per 
l’Església al llarg de la història eren massa 
escandalosos. Per a mi també ho van ser 
durant molt de temps, i vaig mantenir-me 
en un cristianisme més o menys gnòstic, 
que rebutjava l’Antic Testament i creia que 
el veritable missatge de Crist havia estat 
traït i amagat per l’Església. Però a poc a 
poc –acompanyat, en part, pels mateixos 
textos de Simone Weil– crec que vaig anar 
entenent alguna cosa del misteri de l’Es-
glésia. En un text titulat “Formes de l’Amor 
implícit de Déu”, Simone Weil escriu: “L’es-
glésia pot ser lletja, els cants desafinats, 
el sacerdot pot estar corromput, els fidels 
poden estar distrets. En un sentit, tot això 
no té cap importància. [...] Les coses reli-
gioses són pures de dret, teòricament, per 
hipòtesi, per definició, per convenció. Per 
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això la seva puresa és incondicional. Cap 
brutícia no la pot enfosquir” (AD, p. 182). Per 
Simone Weil, això és així especialment en 
els sagraments. En ells hi ha presència real 
de Déu i, per tant, una presència realment 
capaç de purificar-nos i transformar-nos, 
amb independència de les imperfeccions 
morals que pugui tenir la persona que els 
distribueix. Déu –que és molt humil i no té 
por d’embrutar-se– consenteix a posar-se 
en mans d’homes pecadors per ser dis-
tribuït entre homes pecadors; això també 
forma part, em sembla, de la Bona Nova.

Això em va ajudar a comprendre com 
pot ser que l’Església sigui santa, malgrat 
tots els crims comesos. D’una banda, 
està formada per éssers humans que 
som febles i pecadors; per això no hem 
d’amagar que en molts moments de la his-
tòria s’han comès atrocitats en nom de 
l’Església. Però de l’altra és santa, perquè 
en els sagraments que distribueix hi ha 
presència real de Déu. Per això els Pares 
comparaven l’Església amb Rahab, del 
llibre de Josuè, la prostituta que, malgrat 
els seus pecats, se salva perquè acull els 
missatgers de Déu. I això també em va 
ajudar a entendre una cosa que Simone 
Weil no va voler acceptar mai: l’Antic Tes-
tament i l’elecció divina d’Israel. Israel no 
va ser escollit per les seves virtuts, sinó 
perquè sí, gratuïtament. Déu diu al Deu-
teronomi: “Escolta Israel! [...] No entraràs 
a prendre possessió del seu país perquè 
tu siguis just o recte de cor. [...] Sàpigues 
bé que el Senyor, el teu Déu, no et dóna 
aquest país fèrtil en possessió perquè t’ho 
mereixis; tu ets un poble que sempre va a 
la seva” (Dt 9, 1-6). També diu: “El Senyor 
s’ha enamorat de vosaltres i us ha escollit 
d’entre tots els pobles, no perquè fóssiu 
un poble més nombrós que els altres, 
quan de fet sou el més petit de tots, sinó 
perquè us estima i es manté fidel al jura-
ment que havia fet als vostres pares” (Dt 
7,7-8). L’Església no és altra cosa que la 

comunitat de pecadors que, reconeixent 
aquest do gratuït fet a la descendència 
d’Abraham, accepta, com a olivera borda, 
ser empeltada a l’olivera d’Israel, com diu 
sant Pau (Rm 11,16-24); i, per això, crec 
que d’alguna manera el misteri de l’Esglé-
sia i el d’Israel van junts.

Per això vaig decidir fer-me batejar. Com 
que la meva àvia anava als caputxins, 
vaig enviar un correu per saber què havia 
de fer, i vaig conèixer fra Josep Manuel 
Vallejo. Vam estar parlant durant mesos: 
jo li exposava els meus dubtes, les meves 
reticències, i ell m’ho anava responent tot 
amb molta paciència (li vaig enviar alguns 
correus molt llargs i bastant confusos...). A 
més, em va convidar a participar a les tro-
bades que fan cada dimecres a sant Joan 
de la Creu, on vaig conèixer el grup de la 
“parroquieta” i vaig començar a gaudir de 
la dimensió comunitària de la fe –fins ales-
hores ho havia  viscut tot de forma solitària 
i ho havia portat gairebé en secret, fins i 
tot. I vaig començar a anar als recessos 
de sant Martí del Montnegre. Per a mi tot 
això va ser fonamental i absolutament 
decisiu: sense aquestes experiències, 
sense aquest aprofundiment, sense aquest 
acompanyament, segurament  no m’hauria 
arribat a convertir.

Finalment, ara que ja ha passat un cert 
temps, començo a veure que la conversió 
és només un començament i no un punt 
d’arribada. A vegades em desespero una 
mica, perquè tot i que reso, vaig a missa, 
llegeixo l’Escriptura, i tot i això, la meva 
vida en molts aspectes és encara ben poc 
evangèlica. M’enfado, m’angoixo i m’irrito 
sense motiu, en molts moments soc inflexi-
ble, jutjo els altres, soc mandrós i vanitós, i 
un llarg etcètera. Però ara, a diferència del 
que passava abans, crec en un Déu que 
estima i perdona incondicionalment, i que 
ens envia el seu Esperit perquè a poc a 
poc anem aprenent a fer la seva voluntat; i 
això, malgrat tot, em dona esperança.


