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Amb el Salm 144 ens preguntàvem si era 
possible l'amor total. Amb el salm convidàvem "tot 
ésser vivent" a beneir el Senyor. Ara amb el Salm 
66 convidem tots els pobles a unir-se en una 
mateixa lloança: 

"Que et lloïn les nacions, Déu nostre, que et 
lloïn tots els pobles alhora!" 

Donem així un pas més en la invitació a cantar, 
alhora que avancem en el camí de l'amor, cada 
vegada més obert i concret. 

Els éssers vivents, les criatures, lloen Déu 
creador seguint les lleis de la natura: és la seva 
forma d’"obeir" i, en fer-ho, produeixen una bella 
harmonia. Però la gent, nosaltres, lloem Déu 
mitjançant una oració o un cant, que ha de néixer 
de la nostra voluntat lliure. En principi aquest acte 
de lloança també dóna lloc a una bella harmonia, 
que es pot expressar, com és el cas, en un salm o 
moltes altres manifestacions de l'art. 

Resem freqüentment aquest salm, però potser 
no ens parem a pensar el que realment significa. 
Ens hem de preguntar si aquesta crida a tots els 
pobles a unir les seves veus en un sol cant de 
lloança té sentit i si creiem de veritat que hem o 
podem fer-la. 

El dubte pot venir de diversos fronts. Uns 
poden pensar que no es pot convidar tots els 
pobles de la terra a lloar un Déu, que és el del 
Poble d'Israel, i que els cristians identifiquem amb 
el Pare de Jesucrist i Pare nostre: cada poble, diran, 
té el seu déu ... Altres ens convidaran a mirar el 
que està passant entre els pobles: com s'observen 
moviments de tancament en societats, cultures, 
nacions i grups a causa de la por, sia per la por a 
perdre la identitat, sia per temor a veure disminuït 
el propi benestar. Aquest tancament faria 
impossible o fals resar aquest salm. 

Però volem cantar aquest salm, conscientment i 
de cor. 

Avui els pobles de la terra estan molt presents 
en les nostres vides, sigui quina sigui la postura que 
adoptem davant seu. La globalització és un fet 
inqüestionable; els intercanvis culturals, les 
comunicacions via electrònica i el turisme semblen 
suprimir les distàncies. Però, sobretot, voldríem 
entonar aquest salm a la vista de la gran massa de 
gent immigrada i amb la mirada posada en aquells 
que, fugint de la guerra, busquen entre nosaltres 
refugi. 

Certament aquest salm arrenca amb el desig de 
la comunitat que Déu il·lumini el seu rostre sobre 
el Poble: 

"Que Déu s'apiadi de nosaltres i ens beneeixi, 
que ens faci veure la claror de la seva mirada. La 
terra coneixerà els teus designis i tots els pobles 
veuran la salvació. Que et lloïn les nacions ..." 

El rostre il·luminat de Déu és Jesucrist. En 
aquest temps de Pasqua el contemplem 
resplendent. I aquesta contemplació, sostinguda 
per la fe, genera entre nosaltres una comunitat, un 
Poble Nou, que està cridat a convertir-se en mirall, 
on es reflecteix aquesta llum. Un dels raigs 
d'aquest reflex es transforma en paraules i diu: 

"Que s’alegrin els pobles ..." 
També ressona en l'Església durant aquests dies 

aquell text de l'Apocalipsi, que descriu l'escena 
celeste: "I vaig veure una multitud tan gran de 
totes les nacions, races, pobles i llengües, davant 
l'Anyell ..." (Ap 7,9). Una multitud, diria sant Agustí, 
que canta el càntic nou, de l'home nou, del nou 
amor. 

Aquesta és la nostra Església, el Poble amb 
vocació universal, en la qual no hi caben distàncies 
ni murs, perquè d'infinites veus arriba a fer un sol 
cant. També amb un immigrant o un refugiat hem 
de cantar lloant Déu ... 
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