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VIGOR EVANGÈLIC
Mals temps per a la lírica... Ve a la memòria el títol d’aquest poema de
Bertolt Brecht, amb què Golpes Bajos va posar nom a una coneguda
cançó, per il·lustrar aquesta època complexa, dificultosa. I és que
ens carreguen a l’esquena cada cop més pes: una inflació que afecta
principalment els treballadors que depenen de la seva feina, una estranya
tornada a la normalitat després de la sacsejada de la pandèmia amb tantes
lliçons (com a humanitat) no apreses, un planeta a la UCI climàtica, un
rearmament d’Europa (ens diuen) per retornar la pau, unes fronteres cada
cop més deshumanitzades i cruels...
Són capes de desencís, de frustració, que ens poden fer caure en el parany
de fabricar-nos una cuirassa d’indiferència per protegir-nos, per refugiarnos en territoris (aparentment) més encalmats. En una carta que el papa
Francesc va adreçar a tots els preveres parlava d’una temptació que ja
havia estat apuntada pels Pares de l’Església: l’acèdia. S’hi referia com
una dolça tristor, que «porta a l’acostumar-se i condueix progressivament
a la naturalització del mal i de la injustícia amb el murmuri tènue del
sempre s’ha fet així. Tristesa que torna estèril tot intent de transformació i
conversió propagant ressentiment i animositat».
Efectivament, aquesta és la solució més fàcil, però tots sabem que és la
més contraproduent per al món i per a la persona que l’adopta. Els qui
seguim (amb malaptesa) Jesús, sabem que Ell fa noves totes les coses (cf.
Ap 21,5), que ens renova la mirada i que ens fa veure en aquest magma
inagafable el seu pas per la Història, per la nostra petita història de cada
dia. El jesuïta Víctor Codina, ja ancià, amb una mirada profètica ens apunta
a l’entrevista que li hem fet com podem afrontar aquesta desil·lusió davant
la realitat.
De fet, el número que teniu a les mans va ple de gestos d’amor, de
generositat, de solidaritat i confiança, de lluita, també de perdó, paciència
i compassió. Tinguem-ho present i animem-nos en els nostres espais, als
grups de Revisió de Vida, a viure aquests temps amb vigor evangèlic i a
preparar amb il·lusió el XII Consell amb què començarem el curs vinent i
que ens servirà per dibuixar les utopies (grans de mostassa, en diem) del
nostre moviment per als anys vinents.
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