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Els primers passos en el camí de la 
Quaresma estan determinats per la crida que 
ens arriba des del desert, dient-nos “Veniu 
aquí, feu el camí de la llibertat”. 

És una crida de Déu mateix, d'acord amb 
aquell desig que Ell va manifestar al seu poble 
per mitjà del profeta Osees, fent servir la 
imatge del matrimoni: “El seduiré, el portaré al 
desert i li parlaré al cor” (Os 2,16). El desert, en 
efecte, des de l'experiència de l'Èxode, era 
camí de llibertat i lloc de l'amor més pur, 
aquest amor que va desembocar en Aliança i 
possessió de la Terra Promesa. 

La crida es dirigeix, no només a cadascun de 
nosaltres, sinó també a l'Església com a Poble 
de Déu que camina. A la nostra Església 
concreta, precisament a la nostra Diòcesi. 

Intuïm que som cridats per Déu al desert en 
un doble sentit. D'una banda, en el sentit que 
creem una atmosfera, un ambient, de desert 
(el silenci, la solitud, la consciència de 
precarietat, l'esforç, l'oració, etc.); per un altra, 
en el sentit que reconeguem sincerament i 
humilment el desert real, en el qual estem 
immersos. En tots dos sentits, el que Déu vol 
és que “visquem” espiritualment, és a dir, 
realment, en desert. En ell trobarem la veritat. 

En assumir com a Església aquesta invitació 
de Déu, resulta ben interessant recordar el 
pensament de l'escriptor Fritz Hochwälder. 
Aquest autor, des de conviccions catòliques, va 
ser un home lliurat a l'establiment de la justícia 
i la pau a la terra. L’argument de la seva 
primera obra de teatre, titulada “L'experiment 
sant” o “Així a la terra com en el cel”, 
s'emmarca en les conegudes “reduccions” del 
Paraguai. Els jesuïtes, segons encàrrec del rei 
Felip III, per a alliberar els indis natius de les 
massacres a les quals estaven sotmesos per 

l'ambició dels colons, van projectar la 
construcció d'una societat (una civilització) que 
signifiqués el Regne de Déu a la terra. La 
història d'aquest extraordinari programa és 
coneguda: amb sofriments i vicissituds 
incomptables es va mantenir més d’un segle i 
mig, fins que va sucumbir, víctima, sobretot, 
d'interessos polítics i econòmics, de 
l'assetjament de pobles veïns i també de 
contradiccions internes provocades per la 
realitat de fets inevitables: la necessitat 
d'autodefensa militar, l'ambigüitat de les 
conversions, el risc d'un règim teocràtic, etc. 
Hochwälder concentra el drama en els últims 
moments, quan en la persona del provincial 
dels jesuïtes, moribund, expressa el gran repte 
de donar raó evangèlica del fracàs i la pèrdua 
d'una obra tan immensa. Ch. Moeller, 
comentant l'escena, diu: 

Cal que l'Església de Déu es despulli de les 
pròpies riqueses de Déu, que torni al desert, a 
fi que colpejada, perseguida, patint fam i set, 
pugui assumir, des del fons del seu exili, la 
pobresa humana, aquella que es despertarà un 
dia amb el seu rostre esquerp recolzat en 
l'espatlla de Jesucrist. “Fills meus!, dirà el 
provincial, Crist no posa a cobert a ningú. No 
dona menjar, ni dóna vestit. Ell mateix és 
pobre i està nu”. Però Crist és la nostra 
esperança, perquè Ell és qui ens revela Déu el 
nostre Pare. 

Diem amb massa facilitat que “optem per la 
construcció del Regne”. La Paraula de Déu, la 
història i potser el mateix Esperit Sant, ens 
porta al desert perquè vegem més clar, que 
hem de purificar-nos i esdevenir veritablement 
lliures. 
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