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Un dia vaig assistir a un fet molt 
desagradable. Un grup de persones havia estat 
citat a una hora determinada per a una 
entrevista amb un important responsable. Va 
arribar l'hora convinguda i no van ser cridats. 
Al cap d'un quart d'hora un membre del grup, 
sense dir cap paraula, es va adreçar a la 
persona encarregada de la cita i li va etzibar 
amb inusitada agressivitat: “No sap vostè qui 
soc jo?... Pensa que el meu temps és menys 
important que el seu?... On s'és vista aquesta 
falta de respecte?” Qualsevol explicació o 
disculpa resultava inútil. L’indignat se’n va anar 
de cop. 

D'això fa temps, però vaig poder interpretar 
l'anècdota com un símptoma de la malaltia 
que avui està universalment estesa, com una 
mena d'epidèmia. Els inventors o creadors en 
l'àmbit de la tecnologia saben molt bé que 
patim tots la malaltia de la impaciència. Saben 
que no ens agrada gens haver d'esperar. El que 
desitgem hem d'obtenir-ho ja. És una obsessió, 
convertida gairebé en dret. Els instruments 
que la tècnica posa al nostre abast, no han fet 
sinó alimentar aquest virus. Els viatges cada 
vegada més curts, la comunicació verbal, visual 
o escrita instantània, les compres a l’instant, 
les solucions immediates. 

La vida real, tanmateix, ens fa patir sovint 
llargues esperes. No solament ens referim a les 
cues i a les esperes en l'àmbit de la salut o de 
l'administració, sinó a esperes més importants, 
profundes i vitals, d'aquestes que provoquen 
“desesperació” o depressió. Però sembla que 
hi ha solució. Ve la psicologia a donar bons 
consells: “cal ser sempre positius”, “ja vindrà la 
teva hora”, “tu pots, de debò,” “tot es 
soluciona amb el temps”… Una glopada d'aire 
optimista. Bones paraules, potser carregades 

de millors intencions. No deixen de ser útils, 
encara que només sigui per sortir del pas. 

Les esperes més profundes de la vida, no 
obstant això, no se solucionen amb aquesta 
espècie d'aspirines que calmen el dolor. Són 
esperes com la d'aquell que es veu víctima 
d'una gran solitud, fins i tot envoltat de gent, o 
com la d'aquell que sent una sincera ànsia que 
tot canviï i tot sigui clar i lluminós i es faci 
definitivament justícia, o la d'aquell que desitja 
la desaparició de la decrepitud o la mort, o la 
d'aquell que somia amb la fraternitat 
universal, o la d'aquell que anhela el perdó i la 
reconciliació interior i exterior… Aquestes 
esperes requereixen respostes igualment 
profundes. 

Aquests dies proclamem i mirem de viure la 
virtut de l'esperança cristiana. Des d'ella, no 
parlarem de “solucions”, sinó de respostes que 
permeten viure amb sentit i pau profunda la 
vida quotidiana. Igualment l'esperança 
cristiana és incompatible amb les impaciències 
i les obsessions per la immediatesa; més aviat 
crida a la humilitat i a l'esforç confiat. No 
apel·la simplement a l’“apoderament” del 
feble, encara que reconegui que això és bo. 
Tampoc consisteix a provocar somnis 
estimulants pel seu atractiu. 

L'esperança cristiana es basa en una fi 
garantida i pel present de Jesús viu. És una 
virtut lúcida i realista: Jesús, que va viure una 
existència tan difícil i sofrent com la nostra, viu 
ja ressuscitat i ens crida a seguir en la història 
portant endavant i compartint l'amor de Déu 
que Ell ens va transmetre. 

Una forma de viure, que avui veiem urgent i 
necessària. 
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RESSÒ DE LA PARAULA 

Espera – optimisme – esperança 


