
Escoltarem ara, com a primera lectura, un fragment d’un cristià d’avui dia, el 
d’un dominic francès. El podem escoltar tal com ell l' ha escrit: preocupats 
per la necessitat d’entendre millor el missatge que hem rebut, hem viscut i 
hem intentat comunicar. 

Les paraules de la nostra fe pasqual no són sinó un intent  -no l’únic, potser 
no el més encertat, i segurament molt poc apropiat ja pels nostres temps- 
de manifestar el que pot significar per els cristians la vida i mort de Jesús, 
el profeta de Galilea. 

I així, avui dia, tota paraula cristiana sobre la mort i el seu després no 
poden negar els evidents i naturals límits de tota existència humana, ni 
negar la nostra por a un final definitiu, ni cercar una justícia i un sentit que 
aquí no hem pogut trobar. Però aquesta paraula cristiana pot afirmar -i ja és 
prou- que la vida humana, quan la intentem viure en profunditat, en els 
altres, no ens pot dividir mai entre salvats i perduts. 

 
LA CONDICIO HUMANA 
 

Una primera convicció que ha anat madurant en mi durant tots aquests darrers anys és 
aquesta: per ésser cristià no és necessari negar que la vida humana té un valor per sí 
mateixa i que pot ser, sense Déu i sense una fe religiosa, una vida digna, sàvia i molts cops 
feliç. 

La tesi d’una humanitat enfonsada en el mal no és ni primitiva, ni universal, ni necessària; 

i la tesi d’un cristianisme únic a oferir un sentit possible a la vida tampoc resulta 
consistent. 

És cert que moltes vegades aquesta existència es troba ferida, caiguda, fins i tot degradada, 
i que es presenta -davant de tots aquells que la viuen i l’observen- com impracticable i 
sense cap sentit: constatació que sempre ha estat difícil d’ésser digerida pel pensament 
humà. 

La nostra existència és mortal, i si alguns poden arribar a acceptar aquesta limitació amb 
saviesa i, fins i tot, amb gratitud, altres veuen la vida marcada amb el segell de l’absurd. 

No nego que aquests fets posen problemes a la meva fe, ni tampoc puc oblidar que 
l’adhesió a l’Evangeli ha ajudat a viure a molta gent que patia; 

però no crec que en l’actualitat ni la misèria ni la culpabilitat humanes puguin constituir un 
obstacle o un recolzament decisius per seguir el camí de la meva fe. 

Torno a la nostra comuna condició humana, viscuda o no amb referències religioses. 

Descobreixo en ella el dinamisme de quelcom que no puc anomenar sinó com una 
autèntica vida espiritual: 

descobreixo aquest dinamisme en l’amor al treball, a la professió o a la terra; 

el descobreixo en les nostres relacions amb els altres, i també en l’art, ja sigui en els 
instants de la seva creació o en els moments de la seva contemplació, i en l’activitat 
intel·lectual . 

Em sorprèn que aquest dinamisme hagi pogut sorgir de la matèria; em meravella encara 
més aquesta recerca infinita, l’afany incansable d’assolir sempre quelcom més, l’aspiració 
a trobar l’absolut, que confessen i que deixen besllumar les vides de tants homes i dones. 



Insisteixo: aquest dinamisme no té res de religiós. Són les religions -en quant són creació 
humana, ja les considerem com enganyoses i alienants o considerades com benefactores- 
les que donen testimoni d’aquest dinamisme. 
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