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Abans de recordar els esforços que va fer Déu 
al llarg dels segles per recuperar la fraternitat 
entre els homes, recordem com veu Déu la 
història humana.  

Déu sap que els éssers humans han buscat 
des de sempre reunir-se, per motius molt 
diversos. Uns ho fan pel mutu interès: el treball, 
els negocis, la defensa, la guerra, la comuna 
afició, etc. Altres per raons més espirituals, com 
ara les afinitats ideològiques, l’atracció afectiva, 
les causes altruistes, l’amistat, etc. Però, de fet, 
la història de la humanitat, des d’aquell primer 
crim fratricida, està farcida de divisions, 
trencaments, enfrontaments, guerres, i crims. 

Per què els conflictes entre els humans? 
Segons la Bíblia, tots els conflictes entre 
nosaltres tenen els seu origen en pecats, que, en 
termes de fe, signifiquen un trencament amb 
Déu. Fou la pretensió orgullosa de la humanitat 
de creure’s totpoderosa, creure’s capaç 
d’esgarrapar el cel, el lloc de Déu, amb la seva 
tècnica, l’origen de la divisió, la dispersió, els 
enfrontaments i la competitivitat entre els 
pobles (Babel: cf. Gn 11,1-9). Per aquest camí 
s’entendrà per què sovint trobem, a l’Antic 
Testament, que la divisió i els enfrontaments 
estan lligats al pecat d’idolatria. Aquesta, la 
idolatria, no és més que la pretensió de fer déus 
amb les nostres mans, crear divinitats que 
podem dominar, déus falsos fets a la nostra 
mesura (cf. Ez 37,20-23). 

No falten els intents d’assolir la unitat, en tots 
els àmbits. Però en el millor dels casos, com ara 
la sociologia i la psicologia de la dinàmica de 
grups, busquen la unitat, procurant la 
confluència d’interessos, l’encaix de caràcters o 
afavorint un líder que aglutini el col·lectiu. Tot i 
això estem molt lluny de la “fraternitat” que 
necessitem. 

Déu volia anar més enllà. Decidí crear Ell 
mateix una fraternitat particular, cridant 

gratuïtament un poble concret. No precisament 
el més poderós ni el més nombrós; tot el 
contrari, ben petit, un poble que naixeria d’una 
família: la família d’Abraham. La seva promesa, 
era que en el futur aquest petit poble 
esdevingués tan nombrós com les estrelles del 
cel. S’anomenarà Israel, amb el cognom de 
“poble escollit”. Totes les nacions serien 
beneïdes en ell. En ell, per tant, es realitzaria la 
fraternitat universal, una fraternitat, però, que ja 
no es basaria en la creació (per tenir tots el seu 
origen en el mateix Pare creador), sinó en 
l’elecció (per haver estat cridats pel mateix Pare 
provident). Déu cuidaria d’aquesta nova 
fraternitat, mostrant-li proximitat, favors, 
ajudes, alliberant-la de l’esclavitud, establint-hi 
una Aliança d’amor, donant-li Llei, reis i 
profetes... En la mesura en què el Poble es 
mantingués fidel a Déu, els seus membres se 
sentirien germans. 

Aleshores la fraternitat adquiria un límit: 
“germà” era el membre del mateix poble o 
nació, els altres eren “estranys, estrangers” 
(pagans). Que tots els pobles arribessin a ser 
germans seria en un futur llunyà, a la fi, quan 
tots es fessin membres d’Israel. Mentrestant, el 
que havia sorgit com un do de Déu (l’elecció), 
esdevingué per a molts un dret (pertànyer a la 
mateixa nació), més que una font de compromís: 
“Som fills d’Abraham, som, per tant, lliures...” 
(cf. Jn 8,33). Per això, la pregunta del fariseu a 
Jesús sobre l’amor fratern tenia tota la intenció: 
“Però, qui és el meu proïsme?” (Lc 10,29). 

Convé que aquesta pregunta romangui viva 
dintre nostre. La resposta que Jesús va donar 
aleshores tenia conseqüències insospitades. I 
avui també. 
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Nova fraternitat (II). Els treballs de Déu  


