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Des que estic al Convent d’Arenys he 
anat alguns cops al metge: a una 
anàlisi de sang, al traumatòleg i al 

podòleg. Quan vaig anar a l’anàlisi de 
sang, em va atendre una infermera de mit-
jana edat i em va preguntar, entre d’altres 
coses, què estudiava. Tot i que em va cos-
tar, li vaig dir que estava estudiant per ser 
frare al convent dels Caputxins d’Arenys. 
Em va sorprendre que s’ho va prendre molt 
bé, fins i tot em va explicar que el germà 
d’un amic seu era monjo de Montserrat. 

També quan vaig anar al traumatòleg, 
el metge, que devia tenir uns 60 anys, em 
va preguntar pels estudis. Tot i que també 
em va costar una mica, li vaig dir el mateix 
que a la infermera. L’home es va estranyar 
una mica que a la meva edat hagués triat 
una opció de vida així, però li va semblar 
interessant i em va dir que li semblava una 
opció de vida maca.

Però després vaig anar al podòleg un 
altre dia, i em va atendre una noia d’uns 
vint anys i escaig, que em va explicar que 
ara estava començant un màster i treba-
llava algunes hores allà. En un moment 
donat, ella em va preguntar també si havia 
estudiat alguna carrera o estava estudiant, 
i jo li vaig explicar que l’any passat havia 
fet un any de filosofia i també a l’estiu un 
curs de monitor, que tenia pendent ara les 
pràctiques, però no vaig ser capaç de dir-li 
que estava començant el camí per fer-me 
frare caputxí.

Després, pensant el que havia passat, 
perquè no em sentia bé amb mi mateix, em 
vaig dir: “¿Qui soc jo?” “L’Àlex”. I “l’Àlex, 
ara, només és l’Àlex amb Crist, sense Crist 
no soc jo”, per això m’anomeno cristià. 
Malgrat les nostres diferències, a tots els 
presents, o almenys a la majoria, ens uneix 

això, que en el nostre temps present sense 
Crist no som nosaltres, perquè tenim fe 
en Ell. Destaco que ho som “en el nostre 
temps present” perquè no podem viure en 
el passat, l’únic que tenim a les mans i en 
el que ens hauríem de centrar és en “l’ara, 
el nostre temps present”.

¿Per què per por molts cops deixem 
de ser nosaltres mateixos? La nostra ment 
davant del que ens trobem en el nostre 
dia a dia pressuposa abans de que passi 
res, pensa inconscientment en el futur 
aferrant-se al passat, i condiciona el nos-
tre “ara”, el nostre “present”. 

Abans, quan explicava els casos dels 
metges, he volgut especificar l’edat. Quan 
veiem una persona de 60, o de 40 llargs, 
o 50, ¿què ens ve al cap si ens pregunten 
alguna cosa que per respondre ens implica 
confessar la nostra fe? A mi almenys em 
ve: “Potser no creuen, però han tingut con-
tacte amb el cristianisme segur, i per molt 
que es quedin una mica parats, acceptaran 
que digui soc cristià com una cosa «més 
o menys» normal per molt que no ho com-
parteixin”. Però, en canvi, si la que fa la 
pregunta és una persona jove, d’uns 20 i 
escaig, a mi em ve al cap: “Potser no està 
ni batejada, per tant, em prendrà per una 
persona rara ja que en els temps actuals 
no s’entén com pot haver-hi algú que cre-
gui en Déu. Tots al final creiem en alguna 
cosa, això sí que ho pensarà, però ser 
cristià és una cosa antiga que abans creia 
la gent perquè era analfabeta. No em vull 
imaginar com reaccionaria si li dic que he 
iniciat un camí per consagrar-me a Déu 
com a frare...”

Reflexionant-hi, vaig arribar a la con-
clusió: Crec que això passa perquè inten-
tem fer les  coses per nosaltres mateixos. 

SENSE CRIST NO SOC RES
ÀLEX ROMERO
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Pensem: “Déu divinitza els homes però 
allò humà ho hem de fer els humans.” Déu 
ens omple de coneixement perquè mirem 
amb els seus ulls allò que se’ns presenta 
en el nostre dia a dia però nosaltres, en 
els moments que trobem dificultats, mirem 
amb els ulls de la solitud humana. Pres-
suposem que sabrem què passarà i no ho 
sabrem mai, potser veient altres casos del 
passat podem més o menys fer-nos una 
idea del que passarà, però no ho sabem 
mai perquè vivim en el “present”.

Penso que no hem de tenir por de dir 
qui som quan es doni l’ocasió. En acceptar 
la nostra fe, i amb aquesta, allò que som, 
es troba la nostra confiança i la nostra 
superació davant de qualsevol dificultat. 
Com diu Sant Pau: “Quan soc feble és 
quan soc realment fort” perquè Déu actua. 

Sant Francesc ens ajuda a aprofundir 
en aquest punt en una de les seves bio-
grafies del segle XIII. En el llibre dels “Tres 
Companys” s’explica que Sant Francesc 
ven tot el que té i se’n va a viure amb el 
capellà de Sant Damià i, paral·lelament, 

el seu pare el cerca sense èxit, fins i tot 
un  dia va amb els veïns a buscar-lo, però 
Sant Francesc es refugia en una cova i així 
el seu pare no el troba. Va estar a la cova 
un mes sencer. Diu al capítol VIè de quan 
estava a la cova aquell mes: 

“Pregava amb dejunis i llàgrimes; des-
confiava de la pròpia virtut i força; posava 
tota la confiança en el Senyor, el qual, mal-
grat les tenebres que l’envoltaven, li feia 
assaborir una joia inefable i l’il·luminava 
amb una llum extraordinària. Un dia, ple 
d’entusiasme, abandonà la cova i se n’anà 
cap a Assís. Armat de fe en Jesucrist i 
abrusat d’amor diví, es recriminava per la 
seva falta de coratge. Amb audàcia decidí 
exposar-se obertament a les ires i esco-
meses dels seus perseguidors. Els qui el 
veien i l’havien conegut com era abans, el 
cobrien d’injúries i el tractaven de boig... 
Però el cavaller de Crist, fent-se el sord 
enmig de menyspreus, continuava donant 
gràcies a Déu”.

Ara direu: “Perquè és un sant”. Doncs sí, 
però precisament he volgut agafar aquest 
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fragment, perquè ens parla de la part més 
feble del sant. Al principi, per por a la ira 
del seu pare, a que el rebutgessin i el trac-
tessin com un boig, va fugir a una cova, on 
va estar un mes sencer amagat. 

I no va estar les 24 hores del dia de 
genolls pregant a la cova. Ell estava allà 
retirat però menjava, dormia, anava al 
lavabo..., però una part del dia l’emprava 
a meditar i demanar consol a Déu, sí, i pre-
cisament això va ser el que després d’un 
mes li va donar coratge i força. La seva 
experiència personal amb Déu l’encoratja 
per no tenir por de confessar la seva fe i 
alhora li fa assumir el dolor del trencament 
amb el seu pare i aquells que el coneixien. 

A més de l’existència d’un problema 
de confessió de fe, hi ha un problema de 
manca de fe en els nostres temps. ¿Per 
què la gent no creu? Des de fa molt de 
temps em faig aquesta pregunta. Hi ha 
moltes raons però crec que la més impor-
tant és aquesta: 

Una persona que conec, va perdre la 
mare quan tenia 3 anys. La mare, quan 
estava embarassada dels seus últims dos 
germans va agafar una malaltia i va morir 
en el part. I no només va morir ella, sinó 
que després els dos fills que havia tingut 
abans de morir, la van seguir amb una dife-
rència de setmanes. La persona que em va 
explicar aquesta situació em deia: “¿Com 
Déu pot deixar que mori una mare quan 
tant la necessiten els seus fills? ¿Com Déu 
pot deixar que, no només mori la mare, 
sinó que unes criatures innocents que han 
arribat a la vida també al final se’n vagin 
amb ella?”.

Quantes vegades persones que esti-
mem i que no creuen s’han justificat amb 
la resposta: “Si Déu existís i es preocu-
pés pels homes i ens entengués, no con-
sentiria les morts injustes o els sofriments 
d’aquells que són innocents”. El misteri 
de la vida i del dolor és un dels misteris 
més complexos i difícils d’entendre per a 

la nostra intel·ligència; mai no coneixerem 
les coses pels nostres ulls tal com són en 
realitat per molt clares que ens semblin.

El llibre de Job, al meu parer, és un dels 
llibres que em deixa més enigma de les 
Sagrades Escriptures. Un home de  l’Antic 
Testament que creu en Déu, que intenta 
fer de la seva vida un reflex de les virtuts 
i del bé que coneix. En canvi, un dia tots 
els seus negocis i rendes s’enfonsen, 
perd els fills i cau totalment en la misèria. 
I gran part del seu llibre és la reacció de 
Job davant d’això, volent, fins i tot, la mort, 
menyspreant la vida i jutjant a Déu. Fins 
que al final té una experiència amb Déu 
que ell tradueix com “els meus ulls t’han 
vist”, la qual li fa veure la grandesa de Déu 
i de la vida malgrat les dificultats que a un 
li puguin anar sorgint, des d’algunes molt 
doloroses i que ens marquen tota la vida 
a altres no tan doloroses però que també 
ens marquen.

L’experiència de Déu pot ser de moltes 
formes, Déu ens parla també a través dels 
altres. 

El frare més gran del nostre convent diu 
molt: “Els homes som relació”. I és veritat, 
Déu ens parla a través dels altres, a vega-
des davant de problemes i dificultats, va 
bé deixar-se guiar per aquells que tenen 
experiència, perquè potser Déu ens ajuda 
a través d’ells. Per a això estan tots els 
germans en la fe (poden ser sacerdots, fra-
res, o altres); moltes vegades Déu parla a 
través de qualsevol persona.

Sant Bernat diu dels religiosos, i això 
es pot aplicar a tota persona: “Necessitem 
dues coses dels germans: Consell perquè 
la nostra ignorància aprengui i auxili per-
què la nostra feblesa s’ajudi”. 

Ja que creiem en Déu, penso que hem 
d’oblidar-nos que estem sols en tota acció 
humana que fem. Déu està amb nosaltres, 
per això es va fer home, es va encarnar i 
va viure la fragilitat humana acabant fins i 
tot acceptant una mort com el darrer dels 
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homes en una creu. Déu, en fer-se humà 
en Jesucrist, divinitza la humanitat, la fa 
seva d’una manera molt profunda. Des de 
Jesús ja no es pot entendre Déu sense la 
fragilitat, la pobresa i el sofriment. 

En els moments de fragilitat està ell, en 
els moments de pobresa està ell, en els 
moments de sofriment està ell i fins i tot 
en els moments de por i dubte està ell. 
Segons els Evangelis de Mateu i Marc, 
quan Jesús fa oració en l’hort de Getse-
maní, diu tres cops: “Abba, Pare, tot t’és 
possible; aparta de mi aquesta copa. Però 
que no es faci el que jo vull, sinó el que tu 
vols” (Mc 14,35-36). El mateix Jesús tenia 
por en el moment que arribava la seva 
mort; en aquest moment l’Evangeli ens 
mostra que Jesús divinitza la por humana. 
Ja no és una cosa només dels humans, 
des d’aquell moment la por, en els homes, 
és una cosa que compartim amb Déu.

I no només això, sinó que, com deia, 
també presenta Jesús un moment de 
dubte en el moment més difícil de la seva 
vida, quan estava morint a la creu, Jesús 
dubta que Déu estigui amb ell; es veu sol 

quan diu: “I a les tres de la tarda, Jesús va 
cridar amb tota la força: Eloí, Eloí, ¿lema 
sabactaní?, que vol dir: “Déu meu, Déu 
meu, ¿per què m’has abandonat?” (Mt 
27,46 i Mc 15,34).

Aquí Jesús divinitza el dubte de l’home, 
el creure que estem sols, que sobretot ens 
passa en els moments en què veiem tot 
més fosc o en els moments de por.

La por humana i el dubte formen part de 
Déu en Jesucrist i, per tant, davant la gran-
desa de Déu hem de ser confiats en tots 
aquells moments de dubte, por i sofriment, 
i ser conscients que, fins i tot en aquests 
moments tan difícils i humans de la nostra 
vida, Déu és amb nosaltres. 

Hem de dir com Job al final del llibre: 
“He parlat amb ignorància de les coses 
grans que no puc entendre”... “Jo només 
et coneixia d’oïda, però ara t’he vist amb 
els ulls. Per això ara em retracto, penedit 
sobre la pols i la cendra” (42, 3;5-8).

I acabo com ell: “Jo soc ben poca cosa. 
¿Què puc replicar? Amb la mà em tapo la 
boca! He parlat massa i no vull respondre. 
No afegiré res més” (40, 3-5).


