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Menú d'entrades

Aquest espai és un simple recull de les meves
vivències de fe més personals derivades de la
meva estada a Bolívia durant set mesos.
Bé per la meva inclinació natural a posar per
escrit tot allò que m'interpel·la, potser com a
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mode de protecció dels records llaurats en la
meva

memòria

i

que

no

sé

transmetre

mitjançant altra tipus d'expressió, o tal vegada
pel desig de compartir amb els més íntims allò
que sento, el fet és que sempre ho acabo
posant per escrit, resultat d'aquesta necessitat
vital meva. Aquest espai no té cap altra

vi
d

al

pretensió; cap altra més que la que pugui
decidir comunicar l'Esperit del Senyor a qui ho

-M

as

llegeixi.

A Déu li agraeixo haver-me donat aquest

EC

ministeri a Bolívia: per cada minut, per cada

C

segon que he viscut en ell. No esborraria ni una
sola lletra, ni un sol moment d'aquests mesos; no
canviaria cap situació viscuda ni seria capaç
d'imaginar res que pogués afegir un gra de
plenitud a aquest temps. No eliminaria ni un sol
patiment, ni una sola dificultat, ni una sola
misèria; no afegiria ni una sola alegria, ni un sol
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raig d'esperança, ni una sola gota de joia
profunda, de tot el que Ell m'ha donat en
aquest temps.
Gràcies,

Senyor,

per

haver-me

guardat

encara tanta gràcia per a aquests anys meus
de maduresa!
*

al

*

vi
d

*

as

2 de setembre de 2014

pàgina 07
pàgina 11

23 d'octubre de 2014

pàgina 13

10 de novembre de 2014

pàgina 17

26 de novembre de 2014

pàgina 21

18 de desembre de 2014

pàgina 25

24 de desembre de 2014

pàgina 29

2 de gener de 2015

pàgina 33

C

EC

-M

18 de setembre de 2014

–3–

Enric Ainsa i Puig, אחא

pàgina 37

26 de gener de 2015

pàgina 43

16 de febrer de 2015

pàgina 51

3 de març de 2015

pàgina 57

19 de març de 2015

pàgina 63

al

12 de gener de 2015

as

algunes imatges

vi
d

El final d'un viatge:

i certes paraules...

EC

-M

(14 d'abril de 2015)
*

*

C

*

pàgina 69

PD: Whatsapps del Diumenge de Resurrecció, amb la
Gladys-. (original en espanyol)
[5/4 16.23] Gladys: ja se q ho saps però igual ELL
VIU!!!!!??????
[5/4 16.37] Enric: Ja sé que ressuscità. De fet, aquest
matí quan vaig marxar d'Alfa y Omega per agafar la
56, a l'Av. Irala l'he vist. Tenia uns 60 anys, ben brut,
amb mal a les ungles de les mans i dels peus, descalç
per la vorera i amb la mirada perduda mentre
parlava amb ell mateix.
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I m'he entristit de seguir essent jo tan covard com per
no fer res per ell. Portava tanta brutícia que no sé qui
hagués estat capaç de rentar-li els peus i besar-los-el.
Ja veus com ha acabat la meva vigília de Pasqua. És
clar que sé que ha ressuscitat! El qui no ha ressuscitat
encara he estat jo.
[5/4 18.10] Gladys: m'alegra q hagis tingut aquesta
trobada perq hi ha molt per fer en algun lloc
d'aquest formós planeta q Déu ens donà

vi
d

al

[5/4 18.14] Gladys: per q cada dia mori l'home i sigui
Jesús qui es manifesti amb un somriure, una paraula,
una acció.

-M

as

[5/4 18.16] Gladys: em va agradar molt q compartissis
la vigília encara q a cada lloc ens haguéssim
alimentat espiritualment de poc

EC

[5/4 18.19] Gladys: el dolent és q sempre esperem
dels demés el màxim i donem el mínim

C

[5/4 18.19] Gladys: però allí Déu alça la mà per dir
aquí hi sóc com és el cas q has experimentat avui.

*

*

*

Bitàcola originària escrita a:
http://bitacolaboliviana.blogspot.com
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2 de setembre de 2014
A pocs dies de marxar, en una estada ben
curta al monestir de Leyre, reflexionava sobre el
projecte que havia d'iniciar i que em portaria
durant un any a la Santa Cruz de Bolívia. Amb el
cor ple de dubtes i temors, però amb la
convicció de fer la voluntat de Déu, cercava
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dins meu les darreres raons de tot plegat.
Que la prudència no em fes covard ni
traïdor.

No

he

volgut

ofegar

l'esperit

de

profecia, per tant he lluitat per substituir la
prudència per Providència.
Des del turó sobre el pantà de Yesa,
blavor

d'un

aigua

al

la

que

vi
d

contemplant

s'encomana del cel navarrès, vaig tenir el

as

consol de sentir que no havia perdut el temps

-M

des de la meva primera estada allà... i que he

EC

estat fidel a la crida del Senyor, a diferència de
fa vint-i-cinc anys... però havia de ser així i de

C

cap altra manera.
Mentre

sentia

les

campanes

que

abandonaria, em pesava el lligam dels estimats.
D'alguns penso que si la mort és contrària a
l'eternitat, fa temps que la mort ens ha separat.
D'altres es convertiran en raó de fer, per
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mostrar-los l'Amor que no els he sabut ensenyar
des quan eren petits.
De tot plegat, trobaré consol en les paraules
de Casaldàliga: el contrari de la fe és que et
domini la por. Em pregunto: què és la fe
cristiana? Confessar que Jesús és Déu. La resta

C

EC

-M

as

vi
d

al

ve sola.
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18 de setembre de 2014
Transcric un correu enviat als meus fills:

"Poques hores abans d'enlairar-me, us escric
per dir-vos que desitjo que el meu treball de
servei pel Regne de Déu us sigui un testimoni
clar i ben fort de la confiança que poso en Déu,
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gràcies al seu amor. El mateix Déu que tindrà
cura de vosaltres durant aquest any que
passarem tan allunyats, com ho ha fet fins ara; i
el mateix Déu que m'ha rescatat de malmetre
la resta de la meva vida i lluny de l'autèntica
felicitat.

al

Ell m'ha regalat el que fins ara he viscut i, en

vi
d

això i com més important i de lluny respecte a

as

cap altra cosa, a vosaltres dos. No sé si ho

-M

entendreu, però vull dir-vos que tinc molt
present que també i especialment ho faig per

EC

vosaltres, i perquè a través del que humilment

C

pugui arribar a fer pels demés, us sigui una
mostra de fe i de les grans obres que fa en
nosaltres si ens confiem a Ell.
Un petó, amors meus. Us estimo.
Papa."
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23 d'octubre de 2014
Mentre mirava la pel·lícula 'Descalç sobre la
terra vermella' vaig trobar elements coincidents,
encara que poc significatius. L'havien emès
pocs dies abans de marxar de casa però no
vaig tenir ocasió de veure-la, així que la tenia
pendent. I quan menys m'ho pensava, vaig tenir
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l'ocasió de baixar-la de la xarxa i visionar-la, a
més, en versió original catalana.
Vaig descobrir que la creu de l'habitació era
com la que jo m'havia fet amb les fustes
sobrants de posar la mosquitera; que rentava la
roba a mà i amb el mateix posat que el

al

protagonista; que ambdós teníem una edat

vi
d

similar i aquest viatge responia a una vocació

as

tardana.

-M

Tot i que no m'identificava plenament amb

EC

el personatge, i potser era més proper a d'altres
papers secundaris, vaig trobar en la seva lluita

C

de gran escala una acusació vergonyant
envers

meu.

I

vaig

pensar

que

no

em

perdonaria mai haver tornat a Barcelona i
haver vist després aquesta pel·lícula, i saber que
no havia fet res per les noies de la Llar.
En el fons del meu cor vaig sentir que Déu
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em xiuxiuejava: "No et desanimis; estàs fent el
que

jo

vull".

Aleshores

vaig

prendre

la

determinació de lluitar per solucionar la vida
d'aquestes noies a la Llar, pesés a qui pesés,
encara que això em comportés haver-me
d'enfrontar amb els de Barcelona.

al

Si havia de denunciar, si havia d'avergonyir-

vi
d

los, si havia de xantatjar-los, ho faria encara que

as

això em representés un reguitzell de dificultats,

-M

enfrontaments i crítiques. I no sols als de
Barcelona, també i sobretot als d'aquí: acusar,

EC

rebel·lar-se, expulsar, combatre els 'facendeiros'

C

locals encara que això em costés la meva
seguretat personal. No callaria, no deixaria
impune les injustícies que veia, perquè al cap i a
la fi de justícia només n'hi ha una, i la social és
tant divina com la divina n'és de social.
Ara

es

tractava

d'armar-me

del

Crist,

calcular, reflexionar, preveure, però sobretot
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pregar per tenir el coneixement necessari i la
confiança absoluta en què Déu protegiria els
meus peus d'ensopegar.
Vaig prendre, doncs, consciència de les
paraules que Jesús digué i que l'Alícia em portà
al davant: "Mireu, jo us envio com ovelles enmig

C

EC

-M

as

vi
d

com els coloms." (Mt 10, 16).

al

de llops; sigueu astuts com les serps i innocents
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10 de novembre de 2014
Avui ha estat un dia especial, com havia
volgut que ho fos, en l'aniversari de casament
dels pares. Perquè també era el dia de la meva
primera renovació dels compromisos com a
'ahà', i del cert que finalment ha pogut estar en
temps i entorn oportuns, sol amb el Senyor
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ofrenat en Eucaristia, davant d'Ell, i precedint el
sagrament del Sant Sopar. Sens dubte, la millor
solitud acompanyada possible, entre l'insignificant comprometent i l'immens comprometedor.
Rumiant les hores prèvies sobre l'especial
significació de cadascun dels tres compromisos

al

per al moment actual, i navegant aquests

vi
d

darrers dies en la confiança amb l'Esperit Sant,

as

he redescobert la importància i urgència de la

-M

renovació.

EC

L'obediència, doncs, s'haurà de centrar en
acceptar tot el que em vingui d'Ell, malgrat sóc

C

un poruc i un home poc sofert. Ell m'ha enviat a
vuit mil kilòmetres de casa, envoltat d'incomoditats i dificultats, amb una tasca problemàtica
per fer, i amb un sentiment d'estar bandejat per
les circumstàncies. Malgrat tot, no deixo de
seguir estirant aquest filet de fe que Ell té la
bondat de mantenir-me, per demanar-li forces i
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llum.
La pobresa, ara, és acceptar aquestes
dificultats

físiques

incomoditats

tan

i

anímiques,

anti-europees

aquestes
que

no

permeten sentir-me encara com a casa. Avui
haig de ser més pobre que la majoria dels

al

ciutadans dels països rics, però encara sóc

vi
d

incapaç de mirar un pobre sense temença.

as

I quan menys clar tenia com renovar el

fent-me

reviure

la

necessitat

de

EC

Senyor,

-M

compromís de castedat, més clar ha estat el

defensar la llibertat que Ell em donà perquè em

C

lliurés al seu Regne a la terra. Avui més que ahir,
reclamo la meva intocable independència per
sobre dels esclavatges del món que volen
persistir en sotmetre'm.
El meu futur, avui, està més obert i, per tant,
més lliure per servir Déu. No m'espanta el que
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vindrà perquè sento com Ell està forjant la meva
fe a cops de martell, sense llastimar-me.

C

EC

-M

as

vi
d

al

"Conserva'm, Senyor, en el teu sant servei".
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26 de novembre de 2014
Aquests dies trepidants han estat certament
balsàmics,

per

al

meu

esperit.

He

anat

descobrint significats i conclusions a la meva
vida respecte al pla de Déu en ella.
Ara puc dir que estic bé; fins i tot que estic
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millor perquè cada dia sóc més feliç d'haverme decidit de confiar en el Senyor, i dia a dia
em sorprenc cada cop més de les seves
benediccions i del que em va ensenyant
malgrat la meva duresa de cor.
He tastat com de certes són les seves

al

promeses, fins al punt d'entendre el lliurament

vi
d

absolut: no es tracta de no tenir por a la mort,

as

sinó que no ens domini la por a morir. Si l'home

Estic

EC

home crucificat.

-M

valgué un Déu crucificat, molt més Déu val un

sentint

profundament

què

és

la

C

Providència:

- Sento una pau interior davant les dificultats,
que neix de confiar tot i tot al Senyor: projectes,
necessitats de tota mena, tasques... si tot ho
faig per Ell, tot ho encomano a Ell bo i sabent
que és a les seves mans i farà el que calgui.

– 22 –
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- Sento una confiança serena en saber que
Déu em proporciona tot el que necessito més
enllà d'allò que jo pugui demanar: persones,
mitjans i recursos, idees, sentiments, sensacions...
Ell no s'oblida de res i res no és massa petit
perquè Ell no ho tingui present; és prou poderós
com per saber també de les meves peculiars i

vi
d

al

personals petiteses.

as

- Sento l'aroma encisador, la joia exultant

-M

d'entendre la meva vida com un tot, on
comuniquen passat, present i futur, donant

EC

significació al gran interrogant de la meva

C

existència:

per

primer

cop

he

tingut

la

percepció transversal de la meva vida com a
acció directa de Déu en ella.
Doris m'ha regalat una nota on es recull el
verset quart del Salm 105: "Recorrin al Senyor i al
seu poder; recorrin al Senyor en tot moment.",
mentre alhora Gladys m'escrivia un correu
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dient-me que el meu somriure transmet pau i

C

EC

-M

as

vi
d

al

tranquil·litat.
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18 de desembre de 2014
Passejo pels carrers tot observant les escenes
de la vida quotidiana, i les percebo com
estampes que queden gravades a la meva
memòria, més profundes en el record que cap
foto arribés mai a deixar empremta.
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I observo aquesta misèria altiva, dels qui
pensen que són víctimes i desnonats de la
història, i no s'adonen que són víctimes i
desnonats

d'un

present

gestionat

per

ells

mateixos. És un país ferit i que viu enganyat,
insolidari

i

desagraït,

traïdor

i

superb,

al

marcadament colonitzat pels espanyols.

vi
d

Profetes i altres xerrameques decoren el

as

paisatge urbà de Santa Cruz, redimint una

-M

població que sap molt de la Paraula però ben
poc de l'Obra. A ells els demanaria que

EC

vinguessin a predicar pels carrers d'Europa i

C

deixessin de consolar una terra cremada pel sol
de l'auto-injustícia. No és consol el que cal, sinó
solucions.
Ser tractat contínuament com a estranger
m'ajuda a recordar la meva realitat: com a
català sóc estranger en la meva terra que es
troba ocupada per l'Estat espanyol; com a
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català

sóc

estranger

quan

visc

en

terra

espanyola; com a català sóc espanyol en terra
boliviana... Com a marcat per Déu (Jr 15, 16b:
"Jo porto el teu nom, Senyor Déu Totpoderós"),
doncs, sóc estranger en aquest planeta (Dt 10,
19b: "perquè vosaltres vau ser forasters a la terra

al

d’Egipte.").

vi
d

I trobo casa i refugi quan miro els ulls

as

d'aquests nens que encara no han perdut la

-M

innocència embrutada d'egoisme. I mirant els
ulls dels infants de la Llar, li parlo directament a

EC

Jesús, Déu encarnat, i li demano que m'ajudi a

C

no defallir. Els parlo, li parlo, en la meva llengua
d'estranger

perenne,

sentint

com

llurs

ulls

escolten el que li haig de dir a Ell, com oració
davant del sagrari, davant de Jesús ofrenat en
Eucaristia.
Recordo, a les vigílies de la meva partida, les
paraules de la Marta -la pastora- quan em
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digué que un cop has decidit dedicar la vida al
servei del Senyor, tens clar que ja no vols tornar
a la vida d'abans. És, doncs, en aquesta
conversa amb Ell a través dels ulls dels nens que
se'm

confirma

aquesta

aquest

quimera

anhel

aconseguit,

realitzada,

aquesta

esperança acomplerta, aquest tresor que no

vi
d

al

pot ser robat... però sí perdut. El servei impregna
de tal manera que fa inútil la vida fora d'ell.

-M

C

EC

perquè no.

as

Quan torni... sabré fer una altra cosa? Prego
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24 de desembre de 2014
"L'Evangeli és per als rics i per als pobres. Però
va a favor dels pobres."

(Pere Casaldàliga)

– 29 –
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EC

El Nadal és la festa, la celebració perquè
Déu va decidir fer-se home per obrir-nos el camí

C

de l'eternitat, pel camí de l'amor. L'amor és
patiment: només patim pels qui estimem, oi?
Només sofrim pels qui estimem: Déu volgué
encarnar-se per sofrir totes les dificultats de ser
home

(fred,

gana,

cansament,

venjança,

esclavatge, llunyania, abandonament, injustícia, càstig...) i demostrar-nos que per la seva

– 30 –

Bitàcola boliviana

gràcia nosaltres podem volar per sobre de la
nostra carn i elevar-nos a un pla en què som
alliberats de tot això ja aquí a la terra (sense
haver d'esperar al cel), i som lliures en aquest
món quan patim (estimem) pels més pobres,
quan estimem (patim per) els més desafavorits.
Ens diu Jesús que qui vulgui conservar la seva

vi
d

al

vida la perdrà, però qui la perdi per causa

C

EC

-M

as

d'estimar els altres, la trobarà. (Marc 8, 35).
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2 de gener de 2015
Avui em trobo amb la necessitat d'explicar
que estic enamorat.
Quan em llevo al matí, les meves primeres
paraules són dir el seu nom, i que el meu
pensament s'adreci a ella.
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Després de vestir-me m'assec a taula amb
ella i esmorzem junts; és el moment del dia més
intens i profund, i els nostres cossos es fonen l'un
en l'altre. Aleshores li pronuncio a cau d'orella
algunes poesies.
Me'n vaig a treballar i en totes les persones

al

que m'envolten a la feina, la veig a ella. És més,

vi
d

cada cosa que faig durant tot el dia penso en

as

ella i m'esforço en fer tot allò que em costa

-M

perquè tinc al pensament la seva mirada.

EC

Ens tornem a parlar just abans de dinar i, si és
el cas, de sopar. A voltes sopo, a voltes no, i si

C

tenim un temps de lleure el gaudim, doncs li
agraeixo tot el que em dóna, sigui petit o gran.
Al vespre me'n vaig a dormir amb les seves
paraules als meus llavis i el pensament en el
temps que hem compartit durant el dia, i que
desitjo tornar a compartir l'endemà. Gràcies,
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estimada!
*

*

*

Ho torno a explicar:
Avui he fet memòria de la meva relació
d'amor amb Ell.

al

Quan em llevo al matí, obro els meus llavis

vi
d

per proclamar la seva lloança: són el seu nom

as

les meves primeres paraules.

-M

Després de vestir-me vaig a la Taula del

EC

Senyor, i allà esdevé la plena comunió entre el

C

seu Cos i el meu, tot compartint l'Eucaristia.
Aleshores reso les Laudes, amb els salms i les
pregàries.
Me'n vaig a treballar a la Llar i, en totes les
persones que m'envolten a la feina, l'entreveig
a Ell com a encarnat. És més, cada cosa que
faig a la Llar durant tot el dia, tinc present que

– 35 –

Enric Ainsa i Puig, אחא

sóc allà perquè Ell m'hi ha portat, i m'esforço en
fer-ho bé sota la seva mirada.
Parlo amb Ell perquè ens beneeixi la taula, a
dinar i a sopar. Si, enlloc de sopar surto de
lleure, em sento afortunat del regal que Ell em
fa de poder gaudir del descans i l'esbarjo, de la

vi
d

al

cerveseta o de la companyia d'altres.

Abans de dormir, segons l'hora, reso Vespres

as

o Completes, o totes dues, i tanco els ulls

-M

repassant la seva gràcia en mi i demanant-li

EC

que l'endemà no em retiri del seu servei.

C

Gràcies, Estimat!
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12 de gener de 2015
(Arran d'un email a la meva Pastora...)

En els darrers temps he necessitat anar
descobrint per què seguim sofrint i patint,
passant

gana,

pobresa,

dolor,

injustícia,

discriminació, persecució i mort... si ja estem
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salvats. I sabia, suposo que per alè de l'Esperit,
que no hi havia cap altra camí envers l'alegria
que passant per la Creu, però a la fi sempre he
pensat que era molt injust que Déu ens robés
l'únic dret que teníem a rebel·lar-nos contra Ell, i
no poder-li dir: és que tu no saps què és patir

al

com a ésser humà!

vi
d

Fa cert temps que he arribat a la percepció

as

que l'única cara que conec de Déu és la de

-M

Jesús humiliat, maltractat i condemnat; no
conec cap altra cara. No sé res del Déu

EC

Creador més del que veig a la Natura; no sé res

C

del Déu Omnipotent més del que em permeten
veure els meus dubtes. I no sé res del Déu Amor
si no és pel Crist. Si tanco els ulls i penso en qui
són els qui jo estimo, i després penso qui són pels
qui sofreixo, me n'adono que són els mateixos.
Per què tinc aquesta devoció especial per
l'Eucaristia? No és per una reticència catòlica:
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és el meu Déu, el Déu Encarnat. És el Déu que
ha incorporat en la seva intimitat intratrinitària la
naturalesa humana, si creiem del cert que la
Segona Persona és a la dreta del Pare com a
ressuscitat. És el Déu que no fa de Déu, que
s'amaga encarnant-se en nens, en desvalguts,
en malalts profunds... en el dolor humà. És

vi
d

al

l'entelament de la carn que no ens culpa pels
nostres pecats sinó que ens continua cisellant la

as

nostra fe. El Ressuscitat que té el poder de fer-se

-M

carn en qui vol i com vol, i que ha escollit els

EC

miserables per fer-ho.

C

En el dolor de la carn hi és l'amor de Déu. Ens
passem la vida fugint del dolor, de la pobresa,
de la malaltia... Ens passem la vida fugint de
Déu. Però no sé veure cap altra resposta a tot
allò que Déu fa temps que em mostra, que no
sigui lliurant-me al servei. No sé com entendre
aquest Déu meu si no és enfrontant-me de cara
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amb el dolor humà. No concebo que la meva
crida acabi esmorteïda, mirant a una altra
banda per voler 'conservar la vida', fugint i
cercant la meva comoditat, lluny del dolor.
El servei al pobre, al desvalgut, al malalt, a
l'empresonat...

esdevé

per

l'amor

a

Déu.

al

Segurament que molts d'ells mai no han trepitjat

vi
d

una església, i fins i tot no seran bons en les

as

seves accions ni en el seu cor; més encara, és

-M

molt possible que ni tan sols s'ho mereixin, tot
plegat. Però són els qui Ell escull i nosaltres hem

EC

de tenir la sort de poder-los servir. Són el dolor

C

diari i continu del qual nosaltres sempre mirem
de fugir... són Encarnació.
No vull predicar amb l'exemple, que és
predicar per ser adulat com a mestre; sinó que
vull predicar amb el servei, que la meva vida
sigui servei a Déu en els germans. Enlloc de
rentar els peus en públic Dijous Sant, més ha de
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valer rentar els plats o el terra en un menjador
social. Estic cansat de paraules buides, de
consols burgesos, de justificacions doctrinals,
d'oracions desencarnades: Senyor, vull resar
amb les mans!
En aquest dia que s'acaba, gràcies, Senyor,

al

perquè t'he pogut servir. Perdona'm tot allò que

vi
d

he fet malament en aquest servei. Ajuda'm,

C

EC

-M

as

Senyor, a fer-ho millor demà.
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26 de gener de 2015
(Arran d'un email al meu germà...)

"L'altre dia em vas dir que jo estava
'transformant', bo i entenent que et referies a
que amb la meva acció produïa transformació
sobre la meva realitat envoltant.
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T'haig de dir que no ho crec pas així; jo no
transformo. Jo sóc un gran transformat; un ésser
que Déu transforma en cada pas de la meva
vida, perquè la meva història és la seva història
en mi: és la seva transformació de la meva vida.
Malgrat el que jo faci, la realitat restarà igual;

al

la realitat més profunda romandrà: la injustícia,

vi
d

el dolor, l'angoixa... D'aquesta realitat, a Déu, tu

as

segurament l'acusaries de ser el causant o, com

-M

a mínim, de ser el qui ho permet; jo, en canvi,

C

comunió."

EC

en vaig descobrint més íntimament la seva

*

*

*

El cert és que aquí se sent molt 'predicar la
paraula'. Alcen la Bíblia i es refereixen a ella
com 'La Paraula'. Volen transformar la societat
a cop de megafonia. I això passa en una
societat

que

a

voltes
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específicament com a medecina a les seves
ferides (socials?).
No ho sé, no m'atreveixo a menystenir
aquesta visió de Déu. Però per a les ferides... jo
no crec en la 'teoteràpia': Déu et busca
problemes, de fet a mi, més de 8.000 kilòmetres

vi
d

al

de problemes, llunyania dels qui més estimo.
Però 'la Paraula de Déu' no és la Bíblia. La

as

Bíblia és 'Paraula de Déu' tal i com una cançó

-M

no és la seva partitura sinó la seva execució. 'La

EC

Paraula de Déu' s'encarnà (Jn 1,1); 'la Paraula
de Déu' és Crist i és amb ell amb qui hem de

C

parlar per sentir-lo, en l'oració. Com es pot
seguir 'la Paraula' tan sols llegint la Bíblia? I just
perquè no goso adoctrinar sinó en tot cas
poder acompanyar, mai no els faria callar als
predicadors: que segueixin predicant l'Evangeli,
que jo lluitaré per viure'l.
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Darrerament em pregunto: I si Déu no
acompleix les seves promeses a tall de com
nosaltres les esperem... seguiríem confiant en
ell? Israel considera un frau l'acompliment de les
promeses en Crist (no hi ha conciliació pública
de la creació, segueix regnant la injustícia entre
els homes, el món no s'ha convertit enterament

vi
d

al

al judaisme, etc...); seríem nosaltres diferents?
Realment les promeses que esperem seran tal i

as

com les pensem? Esperem un Déu justicier,

-M

sanador, consolador, protector, restituïdor... ja a

EC

la nostra mort i -després- a la fi dels temps: un

C

Déu rei, jutge, pare... en un nou món. Està prou
bé, però... i si tot això és i serà diferent a com ho
entenem,

limitats

per

la

nostra

humana

comprensió de Déu? No s'enfadava Jesús quan
els

seus

deixebles

no

entenien

les

seves

paraules? Potser perquè volem entendre el que
ens

agradaria

sentir?

Potser

perquè

som

incapaços de veure més enllà de les paràboles i
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les figures apocalíptiques? Potser perquè no
permetem que l'Esperit ens il·lumini tots els
racons del nostre cor?
Què passa quan algú des del púlpit planteja
que potser Déu salvarà tothom, bons i dolents?
Què passa quan algú diu a una comunitat que

al

la justícia divina que com a homes concebem,

vi
d

és molt diferent a la justícia real de Déu, i que

as

podem tenir moltes sorpreses? Quan algú diu

-M

que els homosexuals i els heterosexuals són
iguals davant de Déu? O que Déu no castigarà

EC

el veí d'aquell que escolta el sermó, per molt

C

que aquest el jutgi com a condemnat? Que
Déu potser redimirà opressors i oprimits, assassins
i assassinats, violents i víctimes? El que sovint
passa és que els bancs es buiden, molts
membres abandonen la comunitat, qui més qui
menys s'indigna perquè li estan robant el premi
que Déu li té guardat (respecte al seu veí?).
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A mi m'ajuda molt mirar el 'germà pecador',
l'enemic odiós, l'injustificable i indesitjable que
fa de botxí del dolor humà... imaginant-ho tot
plegat des d'uns ulls d'un Déu que potser també
l'està perdonant. Em dóna una dimensió tensa
d'incomprensió però alhora de seguretat; de
sentir-me

brutalment

superat

pel

misteri

vi
d

al

redemptor i al mateix temps de tastar el dolç

as

gust de les aromes de la misericòrdia divina.

-M

Confio en les promeses de Déu. Per mi Déu
no és una medecina. Per mi Déu és potser, des

EC

de la meva caiguda i enfangada comprensió, l'

C

"home més injust" que mai se m'ha palplantat.
No sé de quina manera Déu acomplirà les seves
promeses. No sé si potser les promeses ja estan
complertes i no les sé veure o viure. Desconec si
sé la interpretació correcta de les seves
promeses. Ara per ara, però, reconec una
promesa acomplerta: Ell és el creador del sentit
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C

EC

-M

as

vi
d

al

de la meva vida.
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16 de febrer de 2015
Recentment vaig rebre una foto de la meva
família, que m'envià la filla, on apareixen els
quatre néts dels meus pares, llurs mares i el meu
germà. Era una celebració del divuitè aniversari
de l'Aurembiaix, i vaig trobar una harmonia
perfecta en aquella imatge; de fet, la vull
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imprimir i penjar a la paret de la meva
habitació. Em fa feliç veure'ls reunits, i tot i que
m'hi trobo a faltar jo, significativament absent,
crec que aquesta foto de tots set és la millor
representació dels meus objectius de testimoniatge.

al

Sé que en el meu ministeri estic per servir,

vi
d

més enllà que entenguin el perquè ho faig els

as

qui reben el meu servei: no em preocupa, tan

-M

sols vull servir al Senyor en el proïsme. Però si
aquest servei ha de ser un crit, una paraula

EC

escandalosa d'Evangelització per a algú, tinc

C

clar que vull que sigui per a ells set. No
m'importa cremar la vida perquè confio en
Déu; però aquest lliurament cou molt, raja dolor
renunciar a ells. I el meu únic consol és confiar
en que aquest sacrifici Déu l'emprarà perquè
l'acceptin a Ell, sobretot quan amb la meva
vida no els l'he sabut mostrar.
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Però tot i això m'indigna profundament la
separació dels fills, que duu inexorablement al
distanciament emocional. Senyor! Els perdo per
guanyar-te'ls? És això?
I mirant la foto m'adono que aquesta família
no és només un regal que al seu temps vaig

al

rebre i gaudir, sinó que ara esdevé un nou tresor

vi
d

que se'm custodia en l'oració i en el servei,

as

encara que ells ignorin aquesta necessitat, amb

-M

la fi que et descobreixin, et coneguin i t'estimin.

EC

I si bé no tornaria enrere en les meves
decisions vitals darreres sobre el Regne, des de

C

la plenitud que mai res no m'ha donat amb
tanta intensitat, no obstant fondejo el meu cor
per

allunyar

tot

enuig,

tota

tristesa,

tota

discòrdia, tota rebel·lia per aquest lligam que a
poc a poc es trenca i que fa tant de mal.
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Accepto, Senyor, la teva voluntat; ajuda'm a
ser fort davant d'aquest dolor. Per això avui
m'has fet conèixer que havia de perdonar en el
més profund del meu ésser a qui ni tan sols jo
era conscient que m'havia ofès com mai ningú
ho ha fet. Perquè si bé tinc present que per fi
puc perdonar aquelles persones que al llarg de

vi
d

al

la meva vida m'han fet mal injustament, ¿com
acceptar de la meva muller haver causat, per

as

la seva inconvivència, que se m'hagi privat de

-M

l'únic que jo estimo? Sí, l'únic! (si l'amor és

EC

quelcom pur i sense interès).

C

"Estimaràs a Déu sobre totes les coses, i al
pròxim com a tu mateix". Com puc estimar els
fills com a mi mateix??? ¿¿¿Potser un pare o
una mare no estima els seus fills més que a hom
mateix??? ¿Potser es pot estimar més a Déu
que als fills?
Perquè he fet un pacte amb Ell: perquè
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m'ofereixo jo a Déu i Ell els protegeix; perquè
vaig pecar contra l'Esperit quan no els vaig
ensenyar a estimar-lo; perquè no tinc cap altra
oportunitat de fer res per corregir aquest error
que els posa fora de l'eternitat.
Per això la perdono; per això accepto el

al

camí. La meva feblesa a voltes em fa pensar

vi
d

que tot plegat és una aposta estèril i que més

as

valdria tenir-los a prop enlloc de cremar les

-M

naus... No sé com Déu ho farà, però Ell és gran,
omnipotent, i no vull presentar-me davant seu

EC

havent-los perdut ara i per sempre, per la meva

C

manca de fe. No els vull trobar a faltar
eternament.
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3 de març de 2015
Diumenge

passat,

com

els

darrers

diumenges, vaig assistir al culte de l'Església
Anglicana Episcopal de Bolívia a Santa Cruz. És
una comunitat que vaig conèixer fa uns mesos i
on em trobo molt identificat amb la litúrgia i el
tracte sacramental; de fet, tots els diumenges
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celebren l'Eucaristia.
El text bíblic que un noi comentà, en la seva
prèdica, va ser l'oferiment d'Isaac per part del
seu pare a Déu, perquè Aquest li ho va
demanar. Van haver un seguit de reflexions,
arran de les paraules del Gènesi (Gn 22, 1-19),

al

que em van fer percebre el text d'un nou mode,

vi
d

sobretot a partir del paral·lelisme entre el xai

as

travat en un matoll i Jesucrist, com aquell qui es

-M

posa en substitució de la víctima, per ser una
ofrena perfecta com a rescat de la mort

EC

davant de Déu Pare.

C

Abraham va acceptar el que cap pare que
s'estimi un fill és capaç mai de fer. Com jo
reflexionava en el darrer escrit, un fill és aquell a
qui s'estima més que a hom mateix. I malgrat
l'exigència de Déu, m'ha persistit la negació
d'acceptar aquesta renúncia com a pare. Però
diumenge em vaig adonar que, d'una manera
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figurada, jo havia assumit de posar els lligams
d'amor pels meus fills sobre la llenya i l'altar
d'Abraham. I em va reconfortar, i va ser un
bàlsam per a la meva tribulació; aquella
tribulació que em feia sentir com a insuportable
la separació d'ells a causa del meu compromís

al

pel Regne.

vi
d

Gràcies, Senyor, per haver permès de ser-te

as

fidel!

-M

Més encara, en aquest temps de preparació

darrers

EC

cap a la Setmana Santa, i sota la llum dels meus
reflexions

i

patiments

sobre

l'amor

C

paternofilial, he observat per primer cop l'amor
de Déu -en el lliurament del seu Fill a la mortcom l'acte d'un pare que estima més els fills que
a hom mateix: un acte d'amor diví on Déu
mateix estima més que a hom mateix. I si, pel
seu Fill gran, ens ha volgut atorgar la filiació, ens
ha atorgat -doncs- la dignitat d'estimar-nos més
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que a Ell mateix.
Sabem que Crist, Déu encarnat, humanitat
de la segona persona de la Trinitat, ha ocupat
el nostre lloc en aquell judici que esdevindrà
quan s'acabi la partida, i tots -bons i dolentsserem ressuscitats i presentats davant seu.

vi
d

al

Però encara avui, als nostres dies més
recents, no sempre trobem el xai que substitueixi

as

el cristià que és executat a causa de mantenir

-M

la fe (Mt 10, 33: "Però tot aquell qui em negui

EC

davant dels homes, també jo el negaré davant
del meu Pare celestial."). On és Crist quan a

C

Nigèria, Líbia... es degolla un germà? Crec
fermament que en aquell precís instant és a
Crist a qui es degolla; i per tant -també per
primer cop- he entès que el martiri és l'absoluta
encarnació de Déu en la vida d'una persona
sacrificada (ofrenada).
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Senyor, dóna'm fe per no negar-te mai, ni de

C

EC

-M

as

vi
d

al

paraula ni d'obra. Fins quan tu vulguis.
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19 de març de 2015
Fa força dies que sento al meu interior
quelcom que he anat intentant definir, però
que tampoc estava massa segur. Crec que ara
ho sé, encara que amb aquella poca certesa
que acostumem a tenir amb les coses del
Senyor (a no ser que ens creguem
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'il·luminats', oi?). El meu temps s'ha acomplert.
Sé que el meu temps aquí s'ha acomplert. I s'ha
acomplert, per al meu goig, amb l'èxit de l'obra
de Déu, inclús malgrat la meva presència.
Crec que els objectius fixats per a la Llar
respecte a mi s'han realitzat. Personalment estic
dia

més

ple

de

goig

d'observar

al

cada

vi
d

discretament les cares de les noies amb més

as

il·lusió i felicitat interior, amb alegria pels seus fills

-M

i amb els estudis que fan i el futur que ara per
primer cop somnien, amb la convivència

EC

agradable a la Llar, amb l'acompanyament

C

constant i esforçat de les educadores... És cert
que costarà acabar d'eradicar certes actituds
momentànies

i

certes

ombres

del

passat,

producte del model incorrecte que han rebut
durant molt de temps per part de gent que
confonia

la

feina

d'educadora

amb

un

maternalisme insuls i acaramel·lat, enlloc de ser
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un acompanyament en el creixement i una
estima

exigent

en

les

responsabilitats

de

formació. Les noies més joves veuen clar el
canvi i l'agraeixen; les més grans, malgrat les
reticències en moments puntuals, crec que
també ho entendran aviat o el dia de demà.
Nosaltres haurem acomplert amb elles, i amb

vi
d

al

nota.

as

La criatura ja camina sola. La Llar funciona i

-M

ho fa bé: caldran en un futur nous passos per

EC

maximitzar els recursos. Hi ha un bon equip.
Tinc cert cansament físic, tot i que no és la
principal.

C

causa

L'altre

dia,

havent-me

recuperat del mes de gener, em vaig pesar en
una balança per primer cop, vestit i calçat, i
estic segur que la línia que vaig rebaixar va ser
la dels 60 Kgr. Crec que pot ser prudent ara que
mentalment, físicament i espiritualment sento
que el meu temps s'ha acomplert, de tornar a
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casa.
Tanmateix, vull continuar a la disposició de
Déu per seguir servint-lo. Renovo el meu
compromís en aquest ministeri missioner que Ell
m'ha regalat. Se'm fa curiós descobrir que cap

vi
d

goig de saber-me al seu servei.

al

amor de dona em podria omplir tant com el

Fa temps, potser per l'experiència i la

as

càrrega tinguda amb la fundació de l'ANC, que

-M

fujo de la gestió i l'administració. Déu sap que

EC

sols volia servir, sense pensar-hi, sense dirigir...
Crec que Ell no em deixa escapar d'això, com

C

qui reclama els talents invertits de tot allò que
m'ha donat a través de la meva família, dels
estudis i de les vivències passades.
Com abans a Catalunya, aquí a Bolívia m'ha
tocat de ser líder sense tenir fusta ni planta, i
això fa que a voltes no m'entenguin o no em
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valorin seriosament, i que sovint no acceptin els
meus rampells d'indignació o línies radicals de
coherència en el guiatge i la correcció. Potser
és que, fins ara, jo tampoc he volgut acceptar
que tal vegada aquest és el paper que Déu em
guardava.

vi
d

al

Ex 4, 10-12:

Moisès va dir al Senyor: “Oh, Senyor; jo no he

as

estat home de paraula fàcil, ni abans ni ara, ni

-M

tampoc des que tu has parlat amb el teu

EC

servent, sinó que tinc dificultat de parlar i
expressar-me.” El Senyor li replicà: “Qui ha

C

donat la boca a l’home? Qui el fa mut o sord,
que hi vegi o cec? No sóc jo el Déu Etern?
Doncs, vés, que jo estaré a la teva boca i
t’ensenyaré el que has de dir.”
I al final el Senyor acompleix la seva obra i
em demostra la poca fe que tinc en Ell.
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Avui he vist amb emoció i esperança la
resposta a allò que feia uns dies em tribulava,
cada cop més i amb molta intensitat... la
fermesa de la Gladys. Era l'últim escull que em
feia témer de tornar a casa amb regust de
fracàs, però he vist de nou la meva poca

al

confiança en Ell. Ara sí puc dir: Ja està, Senyor!

vi
d

La Gladys, des d'un esperit commogut per

as

elles -com anteriorment ja li havia vist- m'ha fet

-M

entendre que estava assegurat el fet que, per
sobre de tot i de tots, i sobretot per sobre d'ella

C

EC

mateixa, estan sempre les noies i els seus fills.
*

*

*

Gladys: "Per què no et deixes fer fotos?"
Jo: "Desitjo ser com el fotògraf: dóna testimoni i no
surt a la foto. Allò important no és ell sinó el que en
ella hi ha."
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C

El final d'un viatge: algunes imatges i certes
paraules...

Lc. 19, 46:
Diu l'Escriptura: La meva casa serà casa
d'oració; en canvi, vosaltres l'heu convertida en
una cova de lladres.
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vi
d

al

Viure l'Evangeli o viure de l'Evangeli:

C

EC

-M

as

(Aquí desenvolupem famílies felices i amb èxit)

(Pareu de patir · La vostra església online)

*

*
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Però les millors fotos no les he pogut fer amb
el mòbil sinó amb la memòria, que és la facultat
de l'ànima que permet la reflexió, segons Sant
Agustí.
- He vist una església metodista dedicada a
les propietats enlloc de a les persones.
vist

una

comunitat

de

al

He

cristians

vi
d

-

metodistes que no han celebrat el culte

tenir

l'assemblea

-M

per

as

dominical per ser jornada electoral, Carnaval o
anyal,

a

diferència

C

fer-ho.

EC

d'alguns països africans on arrisquen la vida per

- He vist una església catòlica afiançada en
les estructures de poder econòmic del país,
basada en una idolatria pura i dura que reforça
en els creients, i ben lluny d'una societat sofrent.
- He vist una comunitat de cristians catòlics
que nega l'hospitalitat al germà i es tanca al
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necessitat, moguda per la por i la conservació
dels béns.
- He vist una societat egoista, mentidera,
racista, dropa, lladre i estafadora, hipòcrita i
farisaica, potinera i incompetent, preocupada
per menjar, procrear i dormir, mentre de fora li

al

paguen la factura de tenir cura de les seves

vi
d

filles violades pels seus fills borratxos, alhora que

as

ells llencen els diners en el consum descontrolat.

-M

- He vist una població puritana i religiosa en

EC

el llenguatge, però agressiva i insultantment

C

consentidora en les obres.
- He vist un país que no té ni un llibre obert
entre les mans per llegir als parcs, als carrers o al
transport públic; ni una sola nota de música
clàssica; ni un sol desig de cultura que els pugui
interessar més que el que s'estiguin duent a la
panxa o a la butxaca.
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- He vist una ciutat rica tan insolidària... on el
més creient de tots està per sota en caritat a la
majoria dels ateus del meu país.
- He vist com mai, gent preocupada i
perfeccionista pel seu aspecte físic; i d'altres tan
obesos que no trobo comparació al meu món.

vi
d

al

- He vist ciutadans accedint als medicaments amb la mateixa bogeria que la nostra

as

generació d'avis, i una indústria farmacèutica

EC

que pagui'.

-M

que no li posa més limitacions que 'el qui pugui

C

- He vist un captaire indefens i sense peus, al
terra de la porta de la Catedral de la Plaça 24
de setembre, donant el suborn pertinent al
vigilant uniformat.
- He vist una munió de mormons, tots
encorbatats, amb el nom a la placa del pit i
agrupats en una sala del Departament de

– 73 –

Enric Ainsa i Puig, אחא

Migració,

com

un

desembarcament

de

salvació de nois caucàsics preparats per fer la
seva 'mili' de joguina.
- He vist policies donant cops de porra i de
peu a una família indígena, pujada al darrera
d'una ranxera policial al mercat de l'Abasto.

vi
d

al

- He vist homes entrant i sortint a corre-cuita
en una casa d'àpats de l'Av. Cañoto, per

as

recollir en bosses de plàstic el menjar del plat

-M

que tot just deixaven unes noies ben tipes,

EC

abans que el cambrer no ho retirés i ho llancés

C

a les escombraries, per poder dinar aquell dia.
- He vist en els ulls de tota una generació de
joves adolescents, la tristesa esperançada de
qui no se sap abandonat per unes mares que
porten 10 anys treballant a Europa, enviant
diners i samarretes oficials del Barça o del
Madrid, i sense voler tornar a casa ni dur-los
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amb elles.
- He vist els peus de Jesús caminant sobre
l'asfalt del 3r anell de Santa Cruz; l'he vist
dormint al terra enterrat entre deixalles al barri
de 7 Calles; l'he vist plorant amargament i
desconsolat per la seva desgràcia, dins la Llar;

al

l'he vist perdut sota els efectes de la fulla de

vi
d

coca a la Radial 13; l'he vist espantat sota la

as

falda de la mare... brut i famolenc.

-M

- He vist què és fer servir el nom de Déu en

EC

va.

C

- He vist la meva feblesa en servir Déu.
*

*

*

Act. 20, 23-24:
Si no és el que en cada ciutat l'Esperit Sant
em ve advertint que m'esperen presons i
tribulacions.
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Tanmateix, la vida per a mi no té cap valor,
mentre acabi la meva carrera i compleixi el
servei que he rebut del Senyor Jesús, donant
testimoniatge de l'evangeli de la gràcia de
Déu.
*

*

*

vi
d

al

Un cos perfecte, amb totes les facultats

C

EC

-M

as

físiques i intel·lectuals per seguir servint Déu:

(abans)
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C

EC

-M

(després)

(abans)
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as

(després)

-M

Per cert, torno a un país que encara a hores d'ara no
és capaç de donar-me un carnet d'identitat on figuri

EC

la meva autèntica nacionalitat i el meu autèntic

C

nom...

*

*

*

Malgrat tot, per sobre d'un país desastrós i
miserable, he trobat i he estimat les persones
que ara deixo i que seran el record valuós i
profund, la ferida més preuada del meu pas per
les galeres de la carn.
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