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Fa unes setmanes els amics de Cris-
tianisme i Justícia em van convidar 
a una xerrada per analitzar les rela-

cions que s’estableixen avui en dia, sobre-
tot en l’entorn jove, entre el cristianisme i 
un món cada vegada menys cristianitzat, 
i també per reflexionar sobre els possibles 
diàlegs que es poden donar entre cris-
tians i no cristians en el si dels moviments 
socials. Ja els vaig advertir que no sabia 
com resoldre aquests interrogants. El que 
vaig proposar va ser reflexionar sobre una 
qüestió més bàsica, a saber: què carai és 
el cristianisme?

Evidentment, no tinc cap autoritat per 
donar una resposta definitiva a aquesta 
qüestió. L’únic sentit d’aquest escrit és pro-
blematitzar i promoure la discussió. Potser 
per a moltes persones el que diré ja és 
evident, però per a mi, per la meva història 
personal, aquesta pregunta és important 
perquè crec que jo, durant molt de temps, 
no vaig saber què era el cristianisme. Vaig 
passar per tota la carrera de filosofia sense 
saber-ho. Em sembla que això ens diu 
alguna cosa de la nostra època. Vivim en 
un món que no sap què és el cristianisme, 
on gent culta i formada pot no saber què 
és el cristianisme. 

Però, en canvi, si durant la carrera algú 
m’hagués preguntat si sabia el que era 
el cristianisme, jo hagués respost que 
sí que ho sabia. Evidentment que ho 
sabia. Havia llegit a Nietzsche, a Marx, 
a Bakunin, i tots aquests parlaven del 
cristianisme. I coneixia certs relats de 
l’Evangeli, la idea de “parar l’altra galta”, 
el donar-ho tot als pobres, la mort de 
Crist a la Creu. 

Per tant, no només vivim en una socie-
tat que no sap què és el cristianisme, sinó 

en una societat que creu saber què és el 
cristianisme, per a qui la pregunta “què és 
el cristianisme?” no li sembla problemàtica. 
Bé, o com a mínim aquesta era la situació 
on jo em trobava. 

Penso que aquesta situació és una 
mica delicada. Perquè en aquest context, 
és fàcil confondre el cristianisme amb una 
moral. El cristianisme seria un conjunt de 
normes morals que una determinada tradi-
ció ens proposa per a viure una vida bona. 
El seguiment d’aquestes normes ens por-
taria a la felicitat, al cel, i el no compliment 
de les normes ens portaria a la infelicitat, a 
l’infern. Allò específicament cristià seria el 
conjunt de normes en particular. Em sem-
bla que aquesta és si fa o no fa la versió 
estereotipada que jo tenia del cristianisme. 
Hi ha uns manaments morals: els compli-
dors van al cel i els incomplidors, a l’infern.

Des d’aquest punt de vista és fàcil 
intentar aproximacions ideològiques al 
cristianisme, amb l’objectiu d’establir 
ponts amb no creients. Una persona d’es-
querres se sentirà atreta per determinats 
aspectes de l’Evangeli: per l’acostament 
de Jesús als pobres, per la crítica de la 
injustícia dels rics, etc. El marxista que jo 
he sigut s’emocionava al llegir a la carta 
de sant Jaume: “El sou que heu defrau-
dat als treballadors que us segaven els 
camps clama al cel” (Jm 5,4). Però cal 
reconèixer que una persona de dretes 
també trobaria ressonàncies en molts tex-
tos del Nou Testament: en la prohibició del 
divorci, en la moral sexual que trobem a 
les cartes de sant Pau, en la recomanació 
de sotmetre’s a l’autoritat, etc. “Esclaus, 
estigueu sotmesos als amos amb tot el 
respecte, no solament als bons i afables, 
sinó també als qui són durs” (1Pe 2,18).
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Em sembla que aquest acostament 
moral al cristianisme és perillós, perquè 
correm el perill de desdibuixar-lo fins a 
convertir-lo en quelcom massa semblant 
a la nostra pròpia ideologia, o a la ideo-
logia d’aquelles persones que volem con-
vèncer.

En canvi, crec que si llegim els Evange-
lis, i també l’Antic Testament, deixant-nos 
interpel·lar pels textos i deixant de banda 
l’objectiu de trobar-hi la confirmació de les 
nostres concepcions morals, ens adonem 
que el cristianisme no és una moral. Fins 
i tot m’atreviria a dir que, fins a cert punt, 
el cristianisme és, si no immoral, com a 
mínim anti-moralista. Això és el que inten-
taré argumentar, basant-me en alguns 
textos bíblics i l’experiència de la filòsofa 
francesa Simone Weil.

La meva tesi, doncs, és que el cristia-
nisme no és una moral. No és un conjunt 
de manaments que hem de complir per 
anar al cel. No és un conjunt de preceptes 
per a bons minyons, ni d’esquerres ni de 
dretes. El cristianisme és una bona notícia, 
una bona notícia relacionada amb la reve-
lació de qui i com és Déu.

Una concepció moral del cristianisme, 
que converteix el sermó de la muntanya en 
un conjunt de manaments que cal obeir per 
no anar a l’infern, no és una bona notícia. 
És una notícia que fa bastanta por. “Doncs 
jo us dic: No us hi torneu, contra el qui us 
fa mal. Si algú et pega a la galta dreta, 
para-li també l’altra. Al qui et vulgui posar 
un plet per quedar-se el teu vestit, dóna-li 
també el mantell” (Mt 5,39-40). “Doncs jo 
us dic: El qui s’irriti amb el seu germà serà 
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condemnat pel tribunal; el qui l’insulti serà 
condemnat pel Sanedrí, i el qui el maleeixi 
acabarà al foc de l’infern” (Mt 5,22). “Doncs 
jo us dic: Tothom qui mira la dona d’un 
altre amb desig de posseir-la, ja ha comès 
adulteri amb ella en el seu cor” (Mt 5,28). 
Glups. Si cal ser així de pur per no anar 
a l’infern, em sembla que jo, no sé vosal-
tres, hi aniré de pet. Jesús hauria vingut 
no només per exigir el compliment estricte 
de la Llei antiga, sinó per imposar-ne una 
d’encara més dura. El cristianisme seria 
una bona notícia pels sants i pels justos, 
però no pels pecadors.

En canvi, a l’Evangeli també hi trobem 
la paràbola del fariseu i el publicà. El fari-
seu és un complidor de la llei, de la llei 
moral. Al text dona gràcies així: “Déu meu, 
et dono gràcies perquè no soc com els 
altres homes, lladres, injustos, adúlters, ni 
soc tampoc com aquest publicà. Dejuno 
dos dies cada setmana i dono la desena 
part de tot el que guanyo i adquireixo” (Lc 
18,11-12). Penso que podríem reformular 
fàcilment la seva pregària per fer-la més 
atractiva per a nosaltres. Recordem que 
els publicans eren recaptadors d’impos-
tos: col·laboraven amb l’Imperi i s’enriquien 
gràcies a l’ocupació. Podríem dir: “Déu 
meu, et dono gràcies perquè no soc com 
els altres homes, lladres, avariciosos, ego-
istes, ni soc tampoc com aquest publicà, 
és a dir, com aquest capitalista que col-
labora amb les forces d’ocupació. Dono 
diners a sindicats i associacions que lluiten 
per la justícia, soc vegetarià, vaig a mani-
festacions, procuro reduir la meva petjada 
ecològica”. Jesús, a la paràbola, continua 
dient: “Però el publicà, de lluny estant, no 
gosava ni aixecar els ulls al cel, sinó que 
es donava cops al pit, tot dient: ‘Déu meu, 
sigues-me propici, que soc un pecador’. 
Jo us dic que aquest va baixar perdonat a 
casa seva, i no l’altre” (Lc 18,13-14).

Així doncs, el qui se’n torna perdonat a 
casa no és el complidor, sinó l’incomplidor; 

no el just, sinó el pecador. Jesús ho diu: 
“No he vingut a cridar els justos, sinó els 
pecadors” (Mc 2,17). I diu als grans sacer-
dots: “En veritat us dic que els publicans 
i les prostitutes us passen al davant en el 
camí cap al Regne de Déu” (Mt 21,31).

Si analitzem aquestes paràboles des 
d’un punt de vista moral, són escan-
daloses. Fins i tot ens podrien semblar 
injustes. Fixem-nos en la paràbola del fill 
pròdig. El paio li demana al pare el que li 
toca d’herència i s’ho gasta tot “portant 
una vida dissoluta” (Lc 15,13). Finalment 
cau en la misèria i decideix tornar a casa 
del pare, no perquè es penedeixi de res 
–en tot cas el text no ho indica–, sinó per-
què té gana. “Quants jornalers del meu 
pare tenen pa de sobres i jo m’estic aquí 
morint de fam!”, exclama. El pare, quan 
el veu de lluny, “corre a tirar-se-li al coll 
i el besa” (Lc 15,20), i mana que li posin 
bons vestits i matin el vedell gras. ¿Què 
ha fet el fill per merèixer aquesta rebuda? 
No ha fet res de res. No ha complert els 
manaments ni les màximes del sermó 
de la muntanya. No ha donat diners als 
pobres, no ha lluitat contra la injustícia, 
no ha fet res del que podem considerar 
bo o virtuós. Entenem doncs la indignació 
del seu germà gran, que és un compli-
dor, un fidel complidor dels manaments 
morals. Diu al pare: “Fa molts anys que 
et serveixo sense desobeir mai ni un de 
sol dels teus manaments, i tu encara no 
m’has donat un cabrit per a fer festa amb 
els meus amics. En canvi, quan ha tornat 
aquest fill teu després de consumir els 
teus béns amb prostitutes, has fet matar 
el vedell gras” (Lc 15,29-30).

¿Com carai ens ho hem d’empassar, tot 
això? Aquests missatges ho posen tot de 
cap per avall. Els incomplidors són lloats, 
estimats i perdonats, mentre que els com-
plidors són blasmats. Això sí que és una 
transvaloració de tots els valors, com diria 
Nietzsche! Això sí que és immoralisme! 
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Res d’això no es pot entendre si ho 
analitzem des d’un punt de vista moral –
independentment de si tenim una moral 
d’esquerres o una moral de dretes. ¿Què 
és, doncs, el cristianisme, si no és una 
moral? Ja he avançat la meva proposta: 
el cristianisme és una bona notícia. I una 
bona notícia, ¿per a qui? Per als pobres. 
És Jesús mateix qui ho diu, citant Isaïes: 
“L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, 
perquè ell m’ha ungit. M’ha enviat a portar 
la bona nova als pobres, a proclamar als 
captius la llibertat, i als cecs el retorn de 
la llum, a posar en llibertat els oprimits, a 
proclamar l’any de gràcia del Senyor” (Lc 
4,18-19). 

¿I qui són, els pobres? Doncs els qui es 
reconeixen febles, impotents, incapaços 
de complir la llei. Els qui han experimentat 
el fracàs, com el fill pròdig. Evidentment, 
també aquelles persones que són eco-
nòmicament pobres, perquè la pobresa 

ens fa experimentar molt profundament la 
impotència i la feblesa. Però no només. 
Els personatges que s’acosten a Jesús 
demanant ajuda són pobres, encara que 
no ho siguin econòmicament. El publicà 
de la paràbola és pobre, encara que sigui 
recaptador d’impostos. També ho és Jaire, 
cap d’una sinagoga, que es llança als peus 
de Jesús suplicant que ajudi a la seva filla. 
Els pobres són aquells que es reconeixen 
febles i demanen ajuda. Els complidors, en 
canvi, aquells que es creuen capaços d’ac-
tuar de forma justa i irreprotxable gràcies al 
propi esforç, aquests són rics, encara que 
s’imposin una vida ascètica i frugal.

En aquest punt voldria parlar del primer 
dels “contactes”, com els anomena Simone 
Weil, en una carta que envia a un amic, 
amb el cristianisme. Weil era una compli-
dora. S’exigia molt a si mateixa i s’esfor-
çava per complir rigorosament tot el que 
considerava que era un deure. Però el 
desembre de 1934 va començar a treba-
llar en una fàbrica, i allà va experimentar 
la seva pobresa, la seva feblesa, la seva 
incapacitat per actuar segons les exigèn-
cies del seu ideal moral. Se sentia derro-
tada pel cansament, per la gana, per la 
humiliació de no poder treballar a la velo-
citat exigida, per no ser capaç de rendir 
com la resta de treballadores. En una carta 
escrita després de l’experiència de fàbrica, 
al desembre de 1935, diu: “Per a mi, per a 
mi personalment, això és el que va signifi-
car treballar a la fàbrica. Va significar que 
totes les raons exteriors (abans les creia 
interiors) sobre les quals es recolzaven el 
sentiment de la meva dignitat, el respecte 
per mi mateixa, van ser radicalment des-
truïdes en dues o tres setmanes sota el 
cop d’una opressió brutal i quotidiana”.1 La 
fàbrica va obligar-la a reconèixer la seva 
pobresa moral.

1. La Condition Ouvrière, París: Gallimard, 
2002, p. 59.
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I és en aquest estat d’esperit que tin-
gué el primer dels contactes amb el cris-
tianisme. Durant l’estiu de 1935 va anar 
de vacances a Portugal, i un dia va sepa-
rar-se de la seva família per visitar sola 
un poblet. A la carta de 1942 que relata 
aquesta experiència llegim: “Estant en 
aquest estat d’esperit, i en un estat físic 
miserable, vaig entrar en aquest petit 
poble portuguès, també molt misera-
ble, sola, de nit, sota la lluna plena, el 
dia mateix de la festa patronal. Era a la 
vora del mar. Les dones dels pescadors 
envoltaven les barques, en processó, 
portant ciris, i cantaven cançons segu-
rament molt antigues, d’una tristesa col-
pidora. Res no en pot donar una idea. 
[...] Allà vaig tenir de sobte la certesa 
que el cristianisme és per excel·lència 
la religió dels esclaus, que els esclaus 
no poden fer altra cosa que adherir-s’hi, 
i jo entre ells”.2

2. Attente de Dieu, París: Albin Michel, 2016, p. 
52-53.

El cristianisme és doncs una bona notí-
cia pels pobres, pels qui la vida ha fet 
experimentar el fracàs, per aquells que 
s’han vist obligats a confessar la seva 
petitesa i feblesa davant d’unes circums-
tàncies que els superen.

Ara bé, quina és aquesta bona notícia? 
Doncs que Déu estima els pobres, els ven-
çuts, els pecadors, els incomplidors de la 
Llei. Que l’Altíssim “és bo amb els desagra-
ïts i amb els dolents” (Lc 6,35). Que Déu 
els espera com ho fa el pare del fill pròdig, 
que quan el fill encara està lluny corre a 
llançar-se-li al coll. Que els estima amb 
bogeria encara que no s’ho mereixin, i que 
està disposat a perdonar-los i a ajudar-los 
tan bon punt li ho demanin. Que té ganes 
d’estar amb ells, de menjar amb ells, de 
fer un festí amb ells. El pare de la parà-
bola mata el vedell gras, la Trinitat s’atura 
per menjar amb Abraham sota l’alzina de 
Mambré (Gn 18,1-8), i Jesús es va passar 
bona part de la seva vida simplement men-
jant amb publicans i prostitutes. A Zaqueu, 
que és un publicà ric que no ha fet res de 
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bo, li diu: “Zaqueu, baixa de pressa, que 
avui m’haig d’hostatjar a casa teva” (Lc 
19,5). Déu ens estima immerescudament i 
vol simplement estar amb nosaltres, com-
partir temps amb nosaltres. Aquesta és la 
bona notícia.

I si Jesús és tan dur amb els fariseus és 
precisament perquè menyspreen els peca-
dors, aquells que ell estima tant. I s’entris-
teix perquè els fariseus no volen entrar al 
Regne: perquè per fer-ho cal reconèixer 
que s’és pobre, que, com es diu a l’Evan-
geli segons Joan, “sense Jesús no podem 
fer res” (Jo 15,5). El germà gran de la parà-
bola del fill pròdig exclama indignat: “Fa 
molts anys que et serveixo sense desobeir 
mai ni un de sol dels teus manaments, i 
tu encara no m’has donat un cabrit per a 
fer festa amb els meus amics” (Lc 15,29). 
Però és que mai no li ho ha demanat. El 
fill gran se sent capaç de fer-ho tot sense 
ajuda, i per això no demana res. El fill petit, 
en canvi, experimenta la pròpia misèria i 
demana. “Demaneu, i us donaran; cer-
queu, i trobareu; truqueu, i us obriran” (Lc 
11,9). La bona notícia és que Déu està dis-
posat a ajudar i a perdonar incondicional-
ment aquells que li ho demanen. Però cal 
demanar-ho, i per demanar s’ha de reco-
nèixer que som pobres, febles i necessitem 
ajuda.

Aquest amor incondicional i immerescut 
es troba al centre de l’experiència mística 
definitiva de Simone Weil. Va donar-se 
durant la tardor de 1938, mentre ella reci-
tava el poema Love de George Herbert. El 
poema fa així:

L’Amor em va donar la benvinguda [a 
un banquet], però la meva ànima va apar-
tar-se’n,

sentint-se culpable, plena de pols i de 
pecat.

L’Amor clarivident, veient que jo, des de 
l’entrada,

dubtava amb inquietud,
se’m va acostar, preguntant-me amb 

dolcesa
si em faltava alguna cosa. 
"Un convidat", vaig contestar-li, "digne 

de ser aquí".
L’Amor digué: “Tu seràs aquest convi-

dat”.
"Jo, que soc cruel i desagraït? [...]
"Que potser no saps", va dir l’Amor, "qui 

va carregar amb les culpes?"
“Estimat, llavors us serviré”.
"T’obeeixo que seguis", va dir l’Amor, "i 

tastis la meva carn."
Jo vaig seure i vaig menjar.
El cristianisme és la bona notícia que 

Déu ens estima malgrat la nostra misèria, 
encara que, com diu el poema, estiguem 
plens de pols i de pecat. La bona notícia 
és que Déu, per sorpresa nostra, ens diu: 
“Tu seràs aquest convidat”; que vol con-
vidar-nos a menjar amb Ell al cel encara 
que no en siguem dignes. Que el cel és 
gratis, que no és per aquells que creuen 
merèixer-lo, sinó pels qui l’accepten com 
un regal immerescut. Simone Weil escriu 
que, mentre recitava aquest poema, “Crist 
mateix va baixar i [la] va prendre”.3

I aquesta idea d’un amor incondicional i 
immerescut de Déu es troba també al cen-
tre de l’Antic Testament, de tota la història 
d’Israel. Em sembla que és una qüestió que 
Simone Weil no va acabar d’entendre mai, 
la qual cosa demostra que no va acabar 
d’alliberar-se d’una concepció moralista del 
cristianisme. Weil llegia l’Antic Testament i 
s’indignava pels pecats i la impuresa d’Is-
rael. Però és que Déu no va escollir Israel 
perquè fos millor que la resta de pobles. 
Al revés: el va escollir precisament per-
què era un poble petit, feble i pecador. “Ai, 
nació pecadora, poble carregat de culpes, 
raça de malvats, fills corruptes!”, exclama 
Déu a través d’Isaïes (Is 1,4). I al Deutero-
nomi diu, en relació amb la terra promesa: 
“No entraràs a prendre possessió del seu 

3. Attente de Dieu, op. cit., p. 54.
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país perquè tu siguis just o recte de cor. 
[...] Sàpigues bé que el Senyor, el teu Déu, 
no et dóna aquest país fèrtil en posses-
sió perquè t’ho mereixis; tu ets un poble 

que sempre va a la seva” (Dt 9,5-6). Israel 
és un desastre, és incapaç de complir els 
manaments. I Déu no l’estima perquè sigui 
un poble just i virtuós: l’estima perquè sí, 
incondicionalment i immerescudament. Al 
Deuteronomi també hi llegim: “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 jurament que 
havia fet als vostres pares” (Dt 7,7-8). Així 
doncs, Déu estima perquè sí, sense motiu, 
encara que siguem un desastre. Els grans 
personatges de l’Antic Testament són 
pecadors. Fins i tot David, que fa matar el 
marit de Betsabé per poder-se casar amb 
ella (2Sa 11,26-27). Salomó tenia ni més 
ni menys que set-centes dones i tres-cen-
tes concubines (1Re 11,3). ¡Quin exemple 
de puresa evangèlica! Però aquí hi ha 
precisament la bona notícia: Déu estima 
gratuïtament i incondicionalment, encara 
que siguem un desastre, com Israel. Ser 
cristià vol dir saber-se empeltat a l’alzina 
d’Israel, com diu sant Pau (Rm 11,17); 
saber-se acceptat en el poble desastrós 
i poca cosa que Déu estima gratuïtament. 
Com a Jacob, de qui ve el nom d’Israel, 
Déu ens diu, sense haver-ho merescut: “Jo 
soc amb tu [...]. Et guardaré per tot arreu 
on aniràs” i “no t’abandonaré” (Gn 28,14-
15). També Jesús li ho diu a sant Pau, a 
Corint: “No tinguis por [...]. Jo soc amb tu” 
(Ac 18,19-10). Aquesta és la bona notícia, 
em sembla, que no hem de tenir por, per-
què Déu és amb nosaltres, per desastro-
sos que siguem.

Bé, i llavors què hi ha del sermó de la 
Muntanya? Del parar l’altra galta, estimar 
els enemics, etc.? No són manaments, 
tot això? I què hi ha del “negar-se a si 
mateix i prendre la pròpia creu”? Doncs 
bé, a mi em sembla que això no són ben 
bé manaments en el sentit que tenen els 
manaments morals. No és una cosa que 
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puguem aconseguir mitjançant un esforç 
de la voluntat. Es tracta més aviat d’un 
conjunt d’actituds que provenen del fet de 
creure’s incondicionalment estimat i per-
donat. Penso que el més difícil del cris-
tianisme és creure realment que Déu ens 
estima així, gratuïtament, immerescuda-
ment i perquè sí. I que ens estima molt, 
moltíssim, fins al punt de donar la vida 
per nosaltres. [Això, ho reconec, a mi em 
costa de creure!] Jesús encarna aquestes 
actituds perquè se sap incondicionalment 
estimat pel Pare. El que ens demana és 
que creguem verdaderament que som esti-
mats així. A l’Evangeli segons Joan diu: 
“L’obra que Déu vol és aquesta: que cre-
gueu en aquell que ell ha enviat” (Jo 6,29). 
Aquesta és l’obra que Déu vol. Que cre-
guem en l’amor i el perdó incondicionals 
i immerescuts que anuncia el Crist. I, de 
fet, el manament de Jesús no és ben bé: 
estimeu i perdoneu, sinó: estimeu i perdo-
neu com Déu us estima i us perdona. “Us 
dono un manament nou", diu a l’Evangeli 
de Joan, "que us estimeu els uns als altres 
tal com jo us he estimat” (Jo 13,34). Del 
que es tracta és d’estimar tal com Déu 
ens ha estimat primer a nosaltres, com 
escriu sant Joan a la primera carta (1Jo 
4,10). És una idea que sant Pau repeteix 
molts cops: “El Senyor us ha perdonat: 
perdoneu també vosaltres” (Co 3,13); “Per 
això, accepteu-vos els uns als altres, tal 
com Crist us ha acceptat” (Rm 15,7). Déu 
us ha acceptat encara que sigueu un des-
astre: accepteu també als altres tal com 
són, amb les seves imperfeccions, sense 
irritar-vos contra ells, etc.

La capacitat de posar verdaderament 
l’altra galta, d’estimar els enemics, de per-
donar setanta vegades set, de donar sense 
esperar res a canvi, tot això no pot provenir 
de l’esforç virtuós de la voluntat, sinó d’una 
extrema confiança. De la creença que 
som en mans de Déu omnipotent, que ens 
estima com un Pare. “Jo, sabent que m’es-

timeu, tinc plena confiança”, diu un Salm (Sl 
12,6). “Fixeu-vos com creixen els lliris del 
camp: no treballen ni filen, però us asseguro 
que ni Salomó, amb tota la seva magnifi-
cència, no anava vestit com cap d’ells. I si 
l’herba del camp, que avui és i demà la tiren 
al foc, Déu la vesteix així, ¿què no farà per 
vosaltres, gent de poca fe? Per tant, no us 
preocupeu, pensant què menjareu, o què 
beureu, o com vestireu. Tot això, els pagans 
ho busquen amb neguit, però el vostre 
Pare celestial ja sap prou que en teniu 
necessitat” (Mt 6,28-32). “Si vosaltres, que 
sou dolents, sabeu donar coses bones als 
vostres fills, molt més el vostre Pare del cel 
donarà coses bones als qui les hi demanen” 
(Mt 7,11). Em sembla interessant el fet que 
Jesús renya molt sovint als deixebles, però 
no per ser injustos o pecadors – aquí diu 
que som dolents i no s’enfada ni s’escan-
dalitza–, sinó perquè no tenen fe, perquè 
no confien. Perquè es neguitegen. “No tin-
guis por, petit ramat, que el vostre Pare es 
complau a donar-vos el Regne” (Lc 12,32).

Em sembla que només aquesta con-
fiança, i no l’esforç per complir amb 
l’imperatiu moral, pot aconseguir que 
renunciem a defensar-nos amb violència 
contra aquells que ens ofenen, posant l’al-
tra galta. “Encomana al Senyor els teus 
camins, confia en ell, i ell intervindrà. [...] 
No t’irritis ni t’indignis, no t’exasperis, 
que només faries mal; el qui espera en 
el Senyor posseirà la terra” (Sl 37,5-9), 
diu el salm que Jesús cita a les benau-
rances. És aquesta confiança la que li va 
permetre  acceptar la Creu. “Pare, confio 
el meu alè a les vostres mans”, diu citant 
un altre salm. Sant Pere ho explicita a la 
primera carta: “Quan l’insultaven, no tor-
nava l’insult; quan el turmentaven, no res-
ponia amb amenaces, sinó que confiava 
la seva causa al qui judica amb justícia” 
(1Pe 2,23). I crec que només aquesta acti-
tud, només aquesta mansuetud, pot donar 
alegria i pacificar el món.


