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1) Intenta fer una mirada a aquest darrer any viscut. ¿Quines han estat fonamentalment 
les teves disposicions interiors alhora de percebre, mirar, analitzar la realitat que 
t’envolta?. Intenta posar-hi noms: enuig, tristor, impotència, ràbia, esperança, impuls, 
combativitat...     
 
2) “Deixar-se afectar internament – i cordialment - per la realitat és un bon punt de 
partença per tal de no caure en postures prèvies de ingenuïtat, crispació o pessimisme a 
l’hora d’analitzar-la i de implicar-s’hi”.     
Estaries d’acord amb aquesta formulació? Tens alguna experiència concreta de què això 
“funciona”? 
 
3) ¿Quins signes concrets d’esperança perceps en la realitat que t’envolta, allà on 
treballes, on ajudes, on t’impliques...? 

QÚESTIONS PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL i/o EN GRUP 

d’un cert pessimisme. Aleshores algú 
ens ha de recordar per dins: “però el 
blat creixerà” 

 
Diríem, per tant, que una bona 
disposició interna, un bon criteri des 

d’on afrontar l’anàlisi de la realitat per 
millorar-la és la que podríem anomenar 
“airada esperança”- Prenc 
expressament aquestes paraules d’un 
llibre d’en Pere Casaldaliga. Mestre en 
l’airament i l’esperança davant les 
impertinències i injustícies dels 
facendeiros brasilers del Mato Grosso 
que han condemnat a una mort en vida 
a molts petits camperols. 
 
Una disposició airada i, per tant, 

empipada. Hi ha coses a la realitat 
social que cal canviar, que no són 
tolerables, que no ens poden deixar 
indiferents ni resignats. I cal començar 
a analitzar des d’aquest empipament. 
No és un empipament crispat, ni 
purament ideològic o sentimental. Diria 
que és un empipament afectiu, propi del 
que s’ha deixat afectar per la realitat 
viscuda i patida per moltes persones i 
aïradament es posa en marxa per 

analitzar, cercar camins nous, solucions 
de canvi, de millora... La crispació 
bloqueja i no genera res. El sà 
empipament esperona. 
 
Una disposició esperançada i, per 

tant, gens claudicant. Perquè, com deia 
l’Etty Hillesum al bell mig d’un camp de 
concentració, aquí del que es tracta es 
de “salvaguardar un fragment de Déu al 
nostre món”, altrament dit, de defensar 
la vida tant estimada per Déu i tant 
amenaçada per l’estupidesa humana. I 
per tant, cal analitzar i recórrer tots els 
camins possibles per tal de trobar les 
escletxes per on insuflar vida. I aquesta 
esperança no és la del nostre col·loquial 
parlar quan diem allò que “l’esperança 

és l’últim que es perd”. De cap manera. 
La disposició esperançada no és el 
“darrer recurs” quan han fallat tots els 
altres. Ben al contrari, és el motor que 
fa moure tot altre recurs que vulgui 
arribar a bon port. 
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“NO SIGUI QUE EN RECOLLIR EL JULL ARRANQUEU 

EL BLAT” (Mt 13,24-30) 

Després els proposà aquesta altra paràbola: 
“Amb el Regne del cel passa com amb un home que va sembrar bona llavor en el seu 
camp;  però, mentre tothom dormia, vingué el seu enemic, va sembrar jull enmig del 
blat i se'n va anar.  Quan els brins van créixer i es va formar l'espiga, aparegué també 
el jull.  Els mossos anaren a trobar l'amo i li digueren: 

»--Senyor, ¿no vas sembrar bona llavor en el teu camp? D'on ha sortit, doncs, el 
jull? 

Ell els respongué: 
»--Això ho ha fet un enemic”. 

    Els mossos li diuen: 
»--¿Vols que anem a arrencar el jull? 
Ell els respon: 
»--No ho feu pas, no fos cas que, arrencant el jull, arrenquéssiu també el 

blat. Deixeu que creixin junts fins al temps de la sega, i llavors diré als segadors: 
"Arrenqueu primer el jull i feu-ne feixos per cremar-lo; el blat, en canvi, arreplegueu-lo 
i porteu-lo al meu graner." 

Reflexió 
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Recordo amb molt d’afecte, en el temps 
que em va tocar ser rector d’una 
parròquia de barri, l’existència d’un 
grup de parroquians amants del teatre, 
que cada any preparaven una obra 
teatral i la representaven a diversos 

indrets. El seu objectiu, a més a més de 
gaudir fent teatre, era solidari: els 
diners recaptats es destinaven a les 
accions socials d’atenció a infants en 
situació de risc que la comunitat 
parroquial portava endavant. 
Naturalment cada vegada que actuaven 
jo estava a primera fila, ben assegut a 
la butaca per gaudir de l’espectacle car 
realment ho feien molt be. Però vet ací 
que un any en van venir tot dient-me: 
“mira, aquest any estem preparant una 

obra en la qual hauries d’actuar tu fent 
el paper d’un metge”. Vaig quedar 
glaçat. Aquesta no me l’esperava. Però 
em vaig veure en l’obligació moral 
d’acceptar i, dit sigui de pas, vaig gaudir 
molt. El dia de l’estrena, al teatre 
Joventut de l’Hospitalet, en el marc d’un 
cicle de teatre amateur i amb la sala 

plena de gom a gom, estava com un 
flam. Realment, què diferent és veure la 
mateixa obra de teatre assegut 
còmodament en una butaca que veure-
la darrera del teló, tot neguitós per 
sortir al moment que et toca, no 

equivocar-te en el que has de dir, 
perdre la por al públic, etc. 
 
Amb això vull dir que els criteris que 
emprem per analitzar i transformar la 
realitat varien molt segons el “des 
d’on” els fem: no és el mateix asseguts 
a la butaca que entre bastidors. No és el 
mateix protegits per una campana de 
cristall que tot estant al bell mig on es 
couen les faves i es reben les 
garrotades.  

 
Hi ha un “des d’on” analitzar “exterior”. 
D’aquest en parlarem en un proper 
fulletó. Hi ha també un “des d’on” 
interior, sobre el qual voldria fixar-me 
ara: aquelles disposicions interiors des 
de les quals la nostra anàlisi de la 
realitat social a fi d’ajudar a transformar

-la en el que calgui, pot esdevenir com 
més honesta, transparent i, a la fi, 
efectiva. 
 
Crec que en el text evangèlic que 
encapçala aquesta reflexió, Jesús ens 

dona alguna pista per a això. A les 
seves paraules hi ha un to que reflecteix 
una disposició interior serena, pacient, 
fins i tot lenta i alhora espectativament 
esperançada, abans de prendre una 
determinació. Hi ha també com una 
capacitat de fixar-se en allò petit que 
despunta, que s’insinua. El mateix que 
fa en altres moments com quan, per 
exemple, parla d’aquell gra de mostassa 
ben petit però que apunta a fer-se gran, 
o d’aquell llevat pràcticament 

imperceptible però amb capacitat de 
fermentar la massa. 
 
Fixem-nos per un moment en l’actitud – 
explícita o implícita – dels servents de la 
paràbola a l’hora d’analitzar el què ha 
passat amb aquell camp, car 
reflecteixen tres estats interiors no 
idonis a l’hora d’enfrontar-se amb 
l’anàlisi i transformació de la realitat: 
 
a) “¿No havies plantat bona llavor?, 

¿com és, doncs, que ha crescut jull?”, 
comencen a dir. Hi ha persones que 
encara van amb un lliri a la mà, que 
encara els hi regalima l’aigua baptismal. 
A l’hora d’apropar-se a la realitat són 
insospitadament ingenus. Potser el 
patiment encara no els ha tocat prou de 
prop i tot ho troben bonic, positiu o 
justificable. I si la realitat és aspre  fins 
i tot, diuen,  Déu ho deu voler així per 
alguna raó. No em deturo més en 

aquesta esbiaixada manera interior 
d’apropar-se a l’anàlisi de la realitat. La 
candidesa ingènua no és manera. Cal 
una agosarada astúcia a l’hora 
d’analitzar i enfrontar els reptes socials 
que vivim i sovint patim.   
b)  “Anem, doncs, a recollir i arrencar el 
jull”. També aquestes paraules 

reflecteixen una disposició interior 
errònia d’apropar-se activament a la 
realitat. Tots coneixem persones que 
sembla que estiguin permanentment 
enutjades amb la vida, que en els seus 
judicis i criteris projecten i treuen fora 

una mena de crispació interna. Això no 
deixa de ser comprensible car la realitat 
que vivim i les causes que sovint fan 
patir a molts germans condemnant-los a 
un viure injustament dur i indigne, són 
exasperants. Però no sempre és 
possible ni convenient enfrontar-s’hi des 
d’una disposició interior crispada. Quan 
la mar està crispada no és el millor 
moment per prendre un bany.  
 
Per això Jesús els hi diu: “de cap 

manera! ¡no arrenqueu res!”. És 
assenyada aquesta disposició interior de 
Jesús. En primer lloc perquè sap de 
quina pasta estem fets tots i que a tots 
ens escau aquella frase adreçada a 
aquells crispats fariseus que volien 
apedregar a una dona: “qui estigui lliure 
de pecat que llenci la primera pedra”. 
En segon lloc perquè un criteri saludable 
de tota anàlisi de la realitat que vulgui 
ser transformadora, és el de construir 
més que no pas el d’enderrocar. Cal no 

perdre de vista l’objectiu que és ajudar 
a créixer, a poder viure el més 
plenament possible. I per això, 
l’important és trobar i perforar, mica en 
mica, les escletxes en el mur de la 
injustícia que permetin, poc a poc, anar 
generant novetat viva i vital: el blat 
també creixerà.  
 
c) Davant la resposta de Jesús de no 
arrencar el jull possiblement aquells 

servents es sentiren un xic desencisats: 
“doncs, si no ho arrenquem, no hi res a 
fer”. També aquí es deixa entreveure 
una disposició interior esbiaixada: el 
pessimisme, el desànim. Moltes vegades 
quan ens enfrontem amb la crua realitat 
ho fem – potser ja cansats d’altres 
experiències – des d’aquesta tessitura 


