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Ens arriba la notícia de la proliferació de l'ús 
dels drons en múltiples usos, comercials, 
productius, militars, artístics, etc. Potser es 
podrà parlar d'una certa revolució tecnològica de 
nombrosos i variats beneficis. 

El secret de l'èxit d'aquestes màquines radica 
en la capacitat de visió panoràmica, global, 
d'altura, sobre una realitat física, assolida d’una 
manera senzilla, i amb una gran versatilitat amb 
el maneig a distància. 

La visió panoràmica d'una zona geogràfica, 
naturalment, no és nova. N'hi ha prou amb pujar 
en un edifici alt, una muntanya, un helicòpter o 
un avió. La novetat rau en la senzillesa, la 
comoditat i en l'absència de risc personal, que 
aconsegueix aquesta nova tecnologia. 

La nostra reflexió no es fixa solament en els 
resultats de l'avenç tecnològic, sinó en el seu 
significat “espiritual”, com prenent el fet a 
manera de paràbola. Perquè sentim cansament i 
una certa claustrofòbia, quan verifiquem 
mirades curtes, tancades en els nostres mons 
ideològics, polítics, afectius i culturals. 
Paradoxalment la famosa globalització no ha 
aconseguit trencar les barreres del jo individual 
egoista, o de l'egoisme col·lectiu cultural o 
ideològic. Anhelem, per això, la riquesa i la 
llibertat, la bellesa, fins i tot,  de la mirada àmplia 
i generosa sobre el món, sense més límit que 
l'horitzó inabastable. 

Recordem que precisament és propi de la 
mirada espiritual l'elevació (ben entès que no 
tota “elevació” espiritual és realment cristiana). 
Fa uns anys, J. Ratzinger, per tal d’il·lustrar 
l'ampliació de la mirada sobre el món que 
aportava la fe, va esmentar un fet històric 
interessant. El papa sant Gregori el Gran 
descrivia en la seva obra Diàlegs els últims dies 
de la vida de sant Benet. El sant s'havia retirat a 
dormir en el pis superior d'una torre, al qual 
s'accedia per una escala amb un fort pendent i 

escarpada. S'havia llevat per pregar, abans de 
l'oració litúrgica nocturna. “Des de la finestra 
estant suplicava Déu omnipotent. Mentre mirava 
cap enfora en la foscor de la nit, de sobte va 
veure una llum que es difonia des dalt i dissipava 
tota la tenebra nocturna... Quelcom 
absolutament meravellós s’acomplia en aquesta 
visió. El món sencer se li va presentar davant els 
seus ulls com dins d'un únic raig de sol”. 
L’interlocutor de Gregori li objecta que això de 
veure el món sencer no era possible. El papa va 
respondre: 

“Quan ell va veure davant els seus ulls el 
món sencer com a unitat en la seva totalitat, 
no es van fer petits el cel i la terra, sinó que es 
va fer gran l'ànima de qui els contemplava” 
(Diàlegs, II,35) 
Prosseguia J. Ratzinger: en aquesta imatge tot 

és simbòlic, la nit, l'escala escarpada, el pis 
superior, el fet de romandre despert, la 
finestra... Sant Benet, al llarg de la seva vida, no 
havia fet sinó pujar, engrandir l'esperit, per a 
esdevenir capaç de veure el món sencer en la 
seva globalitat i la seva veritat, com ho veu Déu. 

Això, naturalment, és molt més que la visió 
geogràfica facilitada per un dron. També és més 
costós i requereix tot un camí vital. Però també 
és molt més valuós. I molt més necessari avui. 
Podrem prescindir dels drons, però no de la 
mirada oberta al món, més enllà de les nostres 
estretors culturals, ideològiques o polítiques. El 
problema és que aquesta mirada, nova per a una 
gran majoria, només s'assoleix després d'un camí 
de virtut. I, tal com sabem, la virtut no 
s'improvisa, ni es pot comprar, ni fabricar 
mitjançant una màquina. 
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