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1. Un fet
Començo explicant una anècdota que 

em va impressionar especialment, i m’ha 
fet pensar moltes coses sobre el nostre 
tema.

Li va succeir a fra Joan Antoni Font, 
un frare que havia estat treballant molts 
anys al convent d’Arenys, i que després, 
fins a la mort, treballà a l’Amazones 
(Colòmbia).

Quan jo hi vaig anar, una de les coses 
que més m’impressionà dels nostres 
missioners és el treball que feien entre 
els catequistes. No són catequistes tal 
com els entenem aquí. Són gent indígena, 
que estan en els seus poblats, i que fan 
la feina gairebé d’un rector, amb molta 
responsabilitat. El frare hi va de tant en 
tant, i ells són els qui porten pròpiament la 
marxa de la comunitat cristiana. 

Doncs bé, una o dues vegades l’any, 
aquests catequistes es reuneixen amb el 
missioner, el frare. En aquestes concen-
tracions hi va el catequista amb la seva 
dona i les seves criatures i fan una trobada 
festiva, de reflexió i pregària, que dura tota 
una setmana. 

En una d’aquestes concentracions fra 
Joan Antoni es va adonar que un dels 
catequistes venia sense la seva dona. Era 
important que vingués aquesta dona per-
què allà, a l’inrevés d’aquí, la majoria de 
catequistes són homes, i aquesta era una 
de les primeres dones que s’hi posava. En 
veure que no venia, fra Joan Antoni va pre-
guntar al seu marit: 

- I la Maria, que no ha vingut?
Ell va dir: 
- La Maria, pobrissona, s’està morint.
- S’està morint? I, doncs, què li passa?
El marit li va explicar que la seva dona 

havia tingut un fill i li havia quedat la pla-
centa a dintre, i no hi havia manera de 
treure-la. 

- I, a més, digué, ha vingut el bruixot, 
que ens té mania, i l’ha maleïda. Jo ja 
he vingut perquè sé que s’ha de morir. 
L’ha maleïda el bruixot! S’ha de morir, 
s’ha de morir!

LA FE GUAREIX
FRA jACINT dURAN

La capacitat transformadora de la confiança en Déu i l’eficàcia sanadora de la fe, tot 
reflexionant sobre l’estructura interna del cor de l’home, són les coordenades en les que 
es mou aquest article. Tal com diu Jesús: “Vés, la teva fe t’ha salvat...”
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Fra Joan Antoni, –segons em va expli-
car ell mateix– el va agafar i va dir: “Anem 
a veure la teva dona!” I hi van anar tots 
dos amb la barca. Quan van arribar, la van 
trobar feta un desastre. Llavors, fra Joan 
Antoni s’hi va acostar i li va dir: 

- Què et passa, Maria? 
- M’he de morir, pare, m’he de morir! 

M’ha maleït el bruixot i aquest matí ja ha 
vingut l’ocell negre i s’ha posat sobre la 
casa, i això ja és un signe segur que es 
complirà.

Llavors el pare Antoni la va agafar de la 
mà i li va dir:

- Escolta, Maria, tu creus en Jesucrist?
- És clar, sóc catequista.
- I qui és més fort, el bruixot o Jesucrist?
- Jesucrist.
- Doncs, en nom de Jesucrist, et dic que 

expulsis el que tens a dintre! 
I aquella dona va expulsar la placenta.

2. El cos, l’ànima, l’esperit   
Això fa pensar. I va directament amb el 

tema que em preocupa. Marx diu: “Fins 
ara, l’únic que ha fet la filosofia ha estat 
interpretar el món, d’ara endavant el que 
hem de fer és canviar-lo”. Aquesta és la 
mania que tenia Jesús, que no en té prou 
d’interpretar el món, el que vol és can-
viar-lo. Més encara! Jesús volia guarir, 
curar, i curar en el fons i de veritat. 

El que va passar a aquesta dona s’in-
tueix. Quan una persona està malalta 
fins i tot d’una malaltia que la pot por-
tar a la mort, de vegades la malaltia té 
causes que no són simplement físiques. 
Quantes malalties hi ha en els nostres 
hospitals que són fruit de problemes psi-
cològics! Quantes morts són fruit de pro-
blemes psicològics! Moltes vegades la 
perforació d’estómac és fruit d’un rosec 
intern. O un atac de cor, una feridura... 
Quantes malalties hi ha que acaben pro-
vocant la mort i que no són físiques, sinó 
psicològiques. 

L’aspecte físic és independent del psi-
cològic. Si et passa un camió per sobre, 
encara que psicològicament estiguis molt 
sà, et mata. I també la psicologia és inde-
pendent. Però normalment estan profunda-
ment interrelacionats. Hi ha un autor, que 
es diu Víktor Frankl, que fa una diferència 
entre cos, la psicologia i el que ell ano-
mena l’esperit, que és un tercer nivell, on 
rau el que ell anomena “la presència igno-
rada de Déu”, que tradueix com la necessi-
tat de trobar el sentit de l’existència no amb 
el cap, sinó amb el cor, en la vida.

Hi ha una interrelació entre els tres 
nivells: una persona que no trobi un sen-
tit a la seva existència, acaba fent malbé 
la seva psicologia, i després acaba fent 
malbé el seu cos, i podria acabar fins i tot 
morint-se. Això ho explica Víktor Frankl a 
partir d’una experiència que va tenir. Ell era 
jueu i durant la segona guerra mundial van 
anar a parar als camps de concentració 
nazis. Explica la diferència que hi havia 
entre els seus companys; les persones que 
eren creients o tenien un sentit seriós en 
la seva existència, aquest sentit aguantava 
la seva moral, la seva psicologia, i això 
acabava mantenint-los fins i tot físicament 
en aquella situació. I quan es posava en 
dubte aquest sentit queia una cosa darrere 
de l’altra. Això ho diem moltes vegades: 
“Aquesta persona acabarà morint-se, no 
té ganes de viure”. 

3. Jesús i el cor   
Aquí entrem en una intuïció profunda de 

Jesús de Natzaret, d’especial importància 
pel nostre tema. Diu a l’Evangeli: “Escol-
teu-me i enteneu bé això que us vull dir; 
res del que entra en l’home des de fora 
no el pot contaminar; només allò que surt 
de l’home, el pot contaminar. De dins de 
l’home, és a dir, del seu cor, surten els mals 
pensaments que el porten a la dolenteria, 
als assassinats, a totes les coses dolen-
tes... Tot això dolent surt de dintre, i és el 
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que contamina l’home” (Mc 7,21-23). O 
sigui, què és el que contamina l’home? Què 
és el que el fa davallar? El seu cor. Però 
fixem-nos que no diu simplement el cor, 
diu: “De dins de l’home, és a dir, del seu 
cor en surten els pensaments dolents”. La 
paraula que hi ha a sota, en grec, és dialo-
guismoi. És una paraula composta: Logos, 
en grec, vol dir, paraula. Loguismoi són les 
paraules que hi ha dintre del nostre cap, els 
pensaments. Però aquí posa dialoguismoi, 
que s’assembla molt a la paraula diàleg. 
Per tant, que és el que fa malbé l’home? 
D’on li surten les malalties? D’on li surten 
els problemes de fons, segons Jesús? Del 
seu cor quan fa dialoguismoi, és a dir, quan 
fa diàlegs en el seu interior. Què és el que 
ens porta problemes, segons Jesús, i que 
engendra el pecat, la mentida, el robatori, 
els assassinats, i tots aquests problemes? 
Els diàlegs que hi ha dins el nostre cor.  

Aquesta és la font dels problemes, que 
traduït avui seria: el “menjar-se el coco”, 
la programació que tenim ficada al cap i 
que va donant voltes i més voltes. I anem 
dialogant, i barallant-nos ara amb uns, ara 
amb altres, criticant a un, a l’altre... 

I si preguntéssim a Jesús: Quin és el 
cor que no engendra aquests problemes? 
Dirà clarament: “Només un: el cor confiat”. 
I si li preguntéssim què genera els dia-
loguismoi? La por, la desconfiança. Diu 
l’Evangeli, quan Jesús se’n va a Natzaret, 
la gent diu d’ell: “D’on li ve tot això? No és 
el fuster?... i Jesús no hi pogué fer cap 
miracle”. Per què? Doncs, perquè no hi 
havia fe, no creien. Què és el que fa el 
miracle? La fe, la confiança, allò que diu 
tantes vegades Jesús: “Vés, la teva fe t’ha 
salvat”.  

Això és el que va passar a fra Joan 
Antoni amb aquella dona de qui hem 
parlat al començament. Què és el que 
va fer que aquella dona expulsés la 
placenta? La confiança en Jesús. Però, 
fixem-nos que no és qualsevol confiança 
la que allibera, perquè era la confiança 
en el bruixot el que la matava. Per tant, 
no es tracta de qualsevol confiança la 
que allibera la persona. Hi ha confiances 
que enfonsen les persones. Precisament 
la confiança que tenia aquella dona en el 
bruixot és el que va engendrar la malaltia 
i l’hauria portada realment a la mort. Per 
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tant, el que està en el fil de la vida o de 
la mort, en aquest cas és la confiança, 
però no qualsevol confiança. Aquest és el 
problema greu: en qui confies?

4. El llevat d’Herodes i dels fariseus 
Hi ha un text de l’evangeli de sant Marc 

que va des del principi del capítol 6 fins 
quasi al final del capítol 8. Aquest frag-
ment és anomenat “secció del pa”, per-
què hi ha quatre àpats. Comença amb 
les paraules que hem citat ara de Jesús 
a Natzaret on és refusat. Després d’això 
hi ha els quatre àpats. Primer és el con-
vit que fa Herodes, després hi ha el que 
fan els fariseus, i, després de cada convit 
d’aquests, hi ha el convit de Jesús: les 
dues multiplicacions dels pans. 

De què depèn la salut? De què depèn 
la pau del cor? Del que masteguem en el 
nostre cor. De les paraules que maste-
guem en el nostre cap. Recordeu aquells 
textos de l’Evangeli de Lluc: “Maria conser-
vava totes aquestes coses en el seu cor, 
i les meditava”. Maria conserva les coses 
de Jesús en el seu cor, i hi va donant vol-
tes. I a què donem voltes en el nostre cor? 
És el mateix de Maria o és la neurosi que 
anem mastegant una i altra vegada? D’això 
depèn la nostra pau, la nostra sanitat, 
perquè acaben essent els nostres pensa-
ments allò en què confiem. A partir d’això 
és com veiem el món. Aquest és el punt.

La secció de sant Marc de què hem par-
lat comença presentant l’anada de Jesús a 
Natzaret en la qual no pot fer cap miracle 
perquè no creuen en Ell. La gent està com 
fixada en l’opinió que tenen de Jesús, i hi 
van donant voltes. I acaba la secció amb 
aquesta afirmació cap al final del capítol 
8: “Mentrestant, Jesús els advertia que 
anessin en compte amb el llevat dels fari-
seus i el llevat d’Herodes” (Mc 8,15). Per 
als jueus, parlar del llevat era com quan 
nosaltres ara parlem de la poma podrida 
que podreix les bones. Per dir això els 

jueus feien servir la imatge del llevat: una 
mica de llevat acaba fent fermentar tota la 
pasta. Llavors, deia Jesús: Una mica de 
llevat de la manera de fer d’Herodes, o de 
la manera de fer dels fariseus, acabarà fent 
malbé tot el vostre cor. Quina és la manera 
de fer dels fariseus? Quina és la manera 
de fer d’Herodes? 

El text de sant Marc ens presenta preci-
sament aquesta estructuració. Primer ens 
mostra la manera de fer d’Herodes, des-
prés posa la manera de fer dels fariseus i 
després posa la manera de fer de Jesús. 
Quina era la manera de fer d’Herodes? 
El text de la mort de sant Joan Baptista 
ens el va descrivint. Herodes és el proto-
tipus de l’home que viu únicament segons 
aquesta frase: “Jo faig només el que 
m’agrada”. Aquest és el seu punt de vista. 
I què fa? Havia fet agafar Joan i l’havia 
tancat a la presó perquè li tirava en cara 
que visqués amb la dona del seu germà. 
Flavi Josep, gran historiador d’aquella 
època, té una altra raó per la qual Hero-
des va fer agafar Joan: “Herodes va tenir 
por que aquella força de persuasió de 
Joan –que predicava a tothom– incités el 
poble a la rebel·lió, i per això el va fer aga-
far i el va posar a la presó”. Fixem-nos, 
doncs, en aquest home, Herodes, que fa 
el gran banquet, al qual convida només 
els poderosos. Aquest home és el que es 
mou per por. Recordem el text en el qual 
Joan és decapitat, on Marc subratlla que 
Herodes escoltava Joan Baptista amb 
gust, i després d’escoltar-lo quedava per-
plex. Li agradava escoltar-lo. Però quan 
la filla d’Herodies li demana el cap, al mig 
de la festa diu: “Per por –una altra vegada 
torna a sortir la por– del que diguessin, va 
fer tallar el cap a Joan”. Aquesta imatge 
d’Herodes, és com un resum del que és 
una vida que consisteix en fer únicament 
el que a un li agrada. A què porta això 
segons l’Evangeli de Marc? Per buscar 
el plaer i el poder, acaba en mans sim-
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plement de la por, tant del què diran com 
d’aquells suposats enemics que té fora. 
Així ens posem al davant d’aquests dià-
legs interns alimentats per la por, que a 
més d’esclavitzar-nos engendren tota una 
sèrie d’injustícies al nostre entorn. 

Però al costat d’Herodes hi ha els fari-
seus. Hem vist fins ara la persona que té 
el seu món centrat simplement en fer el 
que li agrada. Però al costat d’aquest, hi ha 
una altra classe de persones que tenen el 
seu món centrat únicament en fer allò que 
s’ha de fer per obligació, per la Llei, que 
és la manera de fer, de la qual els fariseus 
en són el paradigma. El text evangèlic ens 
els presenta en un moment en què Jesús 
està a punt de dinar. Entren els fariseus i 
veuen que els deixebles mengen sense 
haver-se rentat ritualment. El fariseu és la 
persona obsessionada, en el bon sentit de 
la paraula, per fer el bé, per ser just, per 
complir. És tot el contrari d’Herodes. Hero-
des acaba engendrant la injustícia i la por. 
El fariseu, què engendra? Dues coses: la 
crítica constant als altres i, a dins el cor, 
el continu esforç d’autojustificar-se de mil 
maneres. Tant és així, que Jesús els tira 
en cara: “Isaïes tenia raó quan va profe-
titzar de vosaltres: aquest poble m’honora 

només amb els llavis, però el seu cor està 
lluny de mi; us heu desfet dels manaments 
de Déu tot defensant la vostra tradició”. Els 
fariseus no inviten els poderosos, sinó úni-
cament els bons. Són els que jutgen i aca-
ben justificant-se i, en definitiva, utilitzant 
la religió per a les seves finalitats. Aquí 
tornem a trobar en l’interior de la persona 
aquest continu martelleig del creure’s jus-
tos i jutjar els altres contínuament. 

5. El nostre interior
La manera de fer d’Herodes i dels fari-

seus ens descriu el nostre cor. Fixem-nos 
que dins de nosaltres mateixos sempre 
hi ha una lluita entre dues forces: per un 
cantó hi ha la força de buscar la felicitat, 
el plaer, i per l’altre hi ha la de buscar el 
bé i la justícia. Quantes vegades és això 
precisament el que crea dins nostre la lluita 
de dues coses que semblen contradictò-
ries, i que ho són. “No jutgeu i no sereu 
jutjats, no condemneu i no sereu condem-
nats, absoleu i sereu absolts”. En el nostre 
interior, en el nostre cor, hi ha aquesta lluita 
continuada entre aquests dos aspectes 
que xoquen l’un contra l’altre, i quan jut-
gem els altres, el que fem pròpiament és 
anar-nos jutjant a nosaltres mateixos. Per 
dir-ho d’una altra manera: el nostre interior 
és com una mena de parlament. Si ens 
mirem a nosaltres mateixos, veurem que 
dins nostre no hi ha una unitat, sinó que hi 
ha moltes coses. És una espècie de parla-
ment, on hi ha moltes veus. Unes veus que 
estan organitzades en partits. I quines són? 
Les veus de tots els nostres records, de 
totes les persones que coneixem. Dins de 
nosaltres hi ha, podríem dir, una dreta que 
subratlla que s’ha de ser dur, que la llei és 
la llei, que les coses s’han de fer com s’han 
de fer. Però al costat d’això, a l’altra punta 
hi ha l’extrema esquerra. I aquesta què 
reclama? Doncs, que, “visca la vida”, que 
no s’ha de ser tan intransigent, que s’ha 
de cercar la felicitat i prou. Per tant, dins 
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de nosaltres hi ha una autèntica lluita. Tota 
una sèrie de veus del nostre passat, del 
nostre present, de totes les persones que 
hem conegut i coneixem. I la dificultat està 
en saber harmonitzar totes aquestes veus. 
En fer un pacte de govern. I com el fem? 
Com fem en el nostre interior un pacte tal, 
que realment pugui tenir un govern esta-
ble? Aquesta és la dificultat greu, doncs 
salten veus cap a un cantó i s’alcen veus 
cap a un altre. Quan no hi ha aquest pacte 
de govern estable, on totes aquestes veus 
quedin harmòniques, és quan surten les 
qüestions extraparlamentàries, les mani-
festacions al carrer, el que diria Jesús: els 
dialoguismoi. Comença a haver-hi coses 
que no funcionen, comencem a fer críti-
ques fortes, que es van repetint. 

6. Jesús el centre
La dificultat està en com organitzar 

aquesta vida interna que té tants partits 
confrontats. Això és precisament el que 
intenta Jesús. D’aquí ve la sanitat del cor. 
Com? Posant en el centre del cor a Jesús. 
És això el que intentem: la finalitat de la 
vida cristiana és posar Jesús com a presi-
dent del govern. D’alguna manera, aquesta 
és la imatge que voldria que quedés clara. 
El primer que s’ha de fer, en el sentit espi-
ritual, per guarir és adonar-nos que som 
molts en el nostre interior. No hi ha res 
d’humà, per bèstia que sigui, que no res-
soni en el nostre interior. Cal anar reconei-
xent tots els partits del nostre interior, tots, 
per extrema esquerra o extrema dreta que 
siguin, i són tots que han de pactar per fer 
un govern estable. I Jesús és el que hau-
ria de ser president del govern. No entrarà 
mai en el nostre interior, a l’estil de Tejero, 
dient: “Aquí mano jo i s’ha acabat”. Això no 
ho farà mai. L’espiritualitat cristiana consis-
teix en reconèixer aquesta varietat enorme 
que hi ha en el nostre interior i no escanda-
litzar-nos mai de ningú, perquè, sempre hi 
ha una representació d’això dintre nostre. 

I, per un altre cantó, Jesús només entrarà 
en el nostre interior quan tingui una majo-
ria absoluta, quan realment sigui assumit. 
Realment, quina part de nosaltres repre-
senta Jesús? És el govern de la majoria, 
o li hem posat el nom de Jesús al presi-
dent del govern, quan en realitat no ho és? 
Quants partits hi ha en el nostre interior 
que porten el nom de Jesús i no ho són! 
Jesús presideix autènticament la meva 
existència? Si jo votés realment a tots els 
partits que hi ha a dintre, l’aniria accep-
tant? Cal anar integrant tota la nostra prò-
pia vida, a partir de l’experiència de Jesús 
de Natzaret. I això d’una manera dialogant, 
profundament democràtica. Com? Doncs, 
igualment com es va parlant partit per 
partit amb paciència, encara que hi hagi 
l’ETA, encara que hi hagi el que sigui. El 
que mai no farà Jesús és organitzar ni un 
GAL ni un Tejero. L’espiritualitat cristiana, 
la manera de fer de Jesús és la manera 
de fer de la simplicitat i de la força de la 
veritat. I, si se’l vota, pujarà i manarà. Que 
no se’l vota? Amb tota humilitat marxarà 
del nostre cor. Però el que hem de fer és 
convèncer-nos profundament de la veritat 
de Jesús. Com ho feia Maria. I tornem al 
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principi del que hem dit. A través del cor, a 
través dels dialoguismoi, d’aquests pensa-
ments continus del nostre interior, del ressò 
del nostre parlament intern. Què és el que 
pensem contínuament, què és el que tota 
l’estona hi ha en el nostre cap? Pensem 
que aquest és el diàleg profund del nostre 
parlament intern on han de ressonar les 
paraules i els fets de Jesucrist. 

7. Els altres
Tots aquests parlamentaris que hi ha 

dintre nostre, no són idees, no són pensa-
ments ni coses abstractes, sinó que són 
les persones amb les quals hem convis-
cut i amb les que convivim. Només en la 
mesura que anem netejant, comprenent, 
posant bé en el nostre interior cada una 
de les persones que viuen en nosaltres, 
podrem fer el pacte de govern del nos-
tre interior i anar trobant la pau. ¿Quan 
no funcionen les coses en el nostre par-
lament intern? Quan hem expulsat del 
nostre interior una part substancial, quan 
hem prohibit un partit, quan hem expulsat 

algú, i, per tant, es manifesta a la porta 
del parlament. Hem de saber assumir-lo, 
rentar-lo, no veure-hi tanta malícia, sinó 
veure-hi una postura que és nostra. Cal 
incorporar-lo, comprendre’l, i en aquesta 
mesura el nostre interior tornarà a tenir la 
unitat interna. Això és el cor net. Net vol dir 
que en el nostre interior hi ressonen totes 
les veus de totes les persones, amb res-
pecte i comprensió, i que s’ha anat al fons, 
que hi ha un punt central, un president de 
govern, que és Jesús. Aquest és el punt 
central: un cor confiat és un cor sà, un cor 
que guareix, que engendra sanitat en ell i 
en el seu entorn.

8. Veus d’Infinit
No es tracta, per altra banda, d’un equili-

bri de forces, de pactar simplement un cert 
“status quo”. Això no és possible perquè la 
set de felicitat que nia en nosaltres no es 
pot retallar sense matar-la, ja que es tracta 
d’una set amb horitzons infinits. Igualment 
l’exigència del bé que sentim, ja Kant par-
lava de l’imperatiu categòric totalment 
irreprensible i impactable. Es tracta d’un 
xoc de dimensions infinites que no en té 
prou amb el sentit de realitat per desapa-
rèixer, com diria Freud. Pel camí del pacte 
l’home es veu abocat a la frustració tant 
del seu desig de felicitat i vida com de la 
crida incondicional del bé. L’únic que esde-
vindríem seria un bon burgeset sense cap 
força ni personalitat. Amb Jesús assumim 
amb tota cruesa el desafiament d’aquest 
“do infinit” i del seu xoc. Jesús no retalla, 
sinó que amplia el nostre desig de vida 
i de felicitat i la nostra crida absoluta al 
bé. L’amor porta l’un a l’altre i la seva total 
realització. Jesucrist clavat en creu, mort 
i ressuscitat, centra cap a ell aquesta set, 
ja que en veu la seva realització i concre-
ció, i sent una atracció infinita vers el que 
l’ànima no pot deixar de reconèixer com la 
realització dels seus desitjos més pregons 
i la necessitat de veritat.


