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No hi ha experiència cristiana que es doni fora 
de la vida i no hi ha circumstància de la vida que 
estigui al marge de l’experiència cristiana. Les 
vacances inclouen normalment experiències 
molt diverses, almenys experiències que 
trenquen amb la vida normal de cada dia. ¿Seria 
massa demanar que tot això estigués amarat 
d’una vivència religiosa cristiana, d’aquella 
vivència que intensifica el goig, aporta pau en el 
descans, sense oblidar el compromís de la virtut? 

L’encíclica Laudato si’ del papa Francesc no 
s’entén si un no se situa en l’angle que li 
correspon del triangle “persona humana – món 
– Déu”. La carta encíclica conté molts missatges 
que sintonitzen amb la sensibilitat moderna 
respecte de l’ecologia. En aquest sentit, com diu 
el mateix Papa, serveix per dialogar amb la 
societat i la cultura actuals; també amb altres 
confessions religioses. Però la seva força, la seva 
argumentació, la profunditat de la seva proposta 
moral, no es podrà comprendre ni viure, tret que 
es comparteixi la visió cristiana de la relació 
entre la persona humana i el món creat des de la 
perspectiva del Déu Pare de Jesucrist. Una visió 
que té les seves arrels en la tradició jueva del 
Déu creador i provident, Senyor del món i de la 
història. 

No és el mateix caminar entre muntanyes, 
respirar l’aire pur de l’altura, refrescar-s’hi amb 
aigua neta nascuda en el desglaç, descansar a 
l’ombra d’un bosc de fajos, beure de la font, 
deixar-se penetrar pel so de l’aigua impetuosa i 
pel cant dels ocells, aspirar l’aroma del bosc, 
gaudir alhora de la companyia de bones 
amistats, vivint tot això com un regal del Déu 
que ens estima, un bé creat i destinat a tots els 
homes i dones del món, que experimentar això 
mateix com el gaudi d’una cosa anònima de la 
qual som simples propietaris. Diríem el mateix 

de qualsevol experiència pròpia de les vacances, 
encara que no estiguin directament vinculades a 
un contacte amb la naturalesa. 

No és el mateix, no només pel que fa a la 
vivència íntima, és a dir, a l’experiència religiosa, 
sinó també a la conducta moral. M’atreviria a dir 
que no és el mateix fins i tot pel que fa al gaudi 
estètic, perquè una cosa és gaudir d’una cosa 
bella, i una altra gaudir de quelcom bell que, a 
més, ens ha estat regalat per amor. ¿No són un 
cim de l’ecologia aquelles paraules de sant Joan 
de la Creu, que expressen la resposta de les 
criatures (“bosques y espesuras, plantados por la 
mano del Amado, prado de verduras, de flores 
esmaltado”) a la interpel·lació de l’ànima 
enamorada?: 

“Mil gracias derramando 
pasó por esos setos con presura 
e, yéndolos mirando, 
con sola su figura 
vestidos los dejó de su hermosura” (Cántico 

Espiritual, 5) 
L’encíclica papal està farcida de denúncies i 

propostes morals. Algunes apel·len al simple 
instint de conservació: “destruint la naturalesa, 
destruïm la humanitat”. Però la crida és molt 
més positiva i joiosa: la naturalesa és la casa 
comuna, gaudir d’ella com a do, conservar-la, 
perfeccionar-la i compartir-la com a germans, 
fills d’un mateix Pare, és tota una virtut, la virtut 
de l’ecologia humana. 
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RESSÒ DE LA PARAULA 

Lloat sigueu, Senyor meu (II) 


