MOSTRA’M EL TEU ROSTRE
LLORENÇ SAGALÉS

S

aber-se mirat per Déu és una experiència de gràcia que sempre ens
commou. El rostre de Déu és llum,
llum que dissipa les nostres tenebres; de
tal manera que, el qui per la fe veu aquell
rostre il·luminat, sap de seguida qui és el
qui el mira d’aquesta manera única. Ho
sap, no per la severitat, sinó per la intensitat de l’amor amb què és mirat, ho sap
sense que ningú li ho digui, perquè el
mateix Esperit que ens inspira ens permet veure el Rostre del Senyor que ens
mira des de sempre. En aquells instants,
la criatura sap, perquè ho ha vist, que el
Senyor que l’ha creada està davant seu i
que se li entrega obert i desvelat davant
els seus ulls. Amb sorpresa, la criatura
que se sap mirada així per Déu, percep,
no només la bellesa de Déu sinó, al mateix
temps, com s’ha enamorat Déu de la nostra pròpia bellesa. I es pregunta què haurà
vist Déu en nosaltres per deixar-se capturar així, tan ingènuament. No és estrany
que aquest ser descobert en la nostra
existència sencera davant els ulls de Déu,
ens vagi lliurant, després d’un primer sentiment d’indignitat, una felicitat intensa, i
que desemboqui al final en una pregària
que implora un ser-mirat per Déu cada cop
més radical i íntim.
Doncs bé, aquest deixar-se mirar per
Déu, aquest saber-se mirat per ell, és el
que acostumem a denominar “caminar
en la presència de Déu”, deixar-se habitar per ell, romandre en la vida divina. I
aquest és, precisament, el centre de la
benedicció del llibre dels Nombres: “Que
el Senyor et faci veure la claror de la seva
mirada i s’apiadi de tu. Que fixi damunt
teu la seva mirada i et doni la pau”. És
meravellós que el Senyor es fixi en mi,

106

CATALUNYA FRANCISCANA

en la meva pobresa i petitesa. No és que
sols li cridi l’atenció la meva bellesa i que
quedi captivat per ella... El sorprenent és
que, en mirar-me, em salva. És a dir, em
purifica i em transforma en ell, dotant-me
de la gràcia de reflectir el seu Rostre
davant del món; fins al punt que, a partir
d’ara, aquell que em miri no podrà ja deixar de percebre en mi la petjada del diví.
Aquest misteri és el que queda tan ben
expressat amb l’afirmació “fixar-se”: “Que
fixi damunt teu la seva mirada”. Això és,
en primer lloc, que el Senyor dirigeixi els
seus ulls cap a tu, et miri, et besi, et toqui,
t’estimi amb tot el seu Ésser infinit; i en
segon lloc, però al mateix temps, que el
Senyor s’instal·li i romangui en tu, t’habiti,
disposi i trobi en tu el seu estatge, que la
glòria de la seva presència pugui descansar en la teva llar. És la bogeria de l’amor
sense límits: el creador mendicant ser
acollit per la criatura, els ulls il·luminats
del Sant suplicant ser mirats per la nostra
ceguesa per tal que el deixem entrar a les
nostres cases.
Maria, la Mare de Déu, se sap mirada
així pel Senyor i li ha donat aixopluc en
el seu si. S’ha deixat mirar, s’ha deixat
estimar per Ell, perquè des del primer
moment ha tractat de veure’l amb els
mateixos ulls de Déu. En la seva humilitat,
Maria no deu ni sospitar que el món
que l’envolta no deixa de contemplar
contínuament com es reflecteix en ella
el Rostre de Déu. La paradoxa és que
a Déu, més que presència cultual en els
temples oficials, li acostuma a complaure
estar precisament amb els exiliats i
transeünts, amb injustos i pecadors, amb
presos i fracassats, amb estèrils i verges
com Maria.

