
    
 

8 DE DESEMBRE DE 2019 

Hem fet una crida general a “créixer”, com 
a idea força de la nostra tasca pastoral. 
Créixer, ascendir, és la nostra il·lusió, perquè 
entenem que és el que Déu espera avui de 
nosaltres. Però la segona paraula d'Advent 
desconcerta: “Convertiu-vos! Aplaneu el 
camí!”. 

Aquesta paraula canvia l'escenari imaginat. 
Desapareix aquella imatge d'un poble fort i 
compromès que puja cap a un cim utòpic, cap 
a un món millor conquerit solidàriament. 

Aquesta segona paraula d'Advent ens posa 
dos correctius sorprenents. Primer, que, en 
lloc d'ascendir, cal aplanar el camí. Això vol 
dir rebaixar el que és elevat i emplenar les 
fondalades, és a dir, no es tracta simplement 
que nosaltres ascendim, sinó que abans 
arreglem el camí, el deixem expedit i 
transitable. Segon, que l'objectiu, la meta, no 
és arribar al cim més alt, a tall de “conquesta” 
del nostre esforç, sinó facilitar una trobada 
amb un que s'acosta per aquest mateix camí 
que nosaltres recorrem.  

El canvi d'escenari, el que normalment 
imaginem per a entendre quina és la nostra 
tasca, és tan important que, si no el coneixem 
i l’assimilem, no viurem l'alegria de la 
salvació. 

El gran lluitador a favor de la causa obrera 
(i de totes les causes que reclamaven un 
compromís de transformació social), que fou 
Guillem Rovirosa, va entrar en la lluita social 
arran d'haver-se convertit a la fe: la doctrina 
social catòlica il·luminava el seu gran anhel de 
canviar el món. Però, complerts ja seixanta 
anys, afectat per les conseqüències de 
l'accident en el qual va perdre un peu, escriu 

un llibre íntim, El primer sant: Dimes, el lladre. 
En aquest llibre narra la seva experiència 
“d'una segona conversió”, la veritable i 
profunda conversió. Ell se sent “Dimes”, el 
bon lladre que està crucificat al costat de 
Jesús i es veu seduït per l'amor que el mateix 
Crist ha comunicat, a ell precisament, durant 
tota la passió, fins al punt que es veu estimat i 
perdonat d'una forma absolutament gratuïta. 
Experimenta així una alegria immensa i 
insospitada. Enfront de Dimes trobarà Judes, 
el personatge antagònic, que tampoc és aliè 
en la seva vida passada: és el gran lluitador, 
revolucionari compromès amb la causa del 
poble, que va seguir Jesús, com el gran líder, 
amb la força i poder del qual duria a terme la 
revolució somiada. Judes, tanmateix, no troba 
sinó la foscor, per no haver-se deixat estimar. 

Guillem Rovirosa pot resumir la seva 
experiència dient que abans “vivia encara en 
l'Antic Testament”, en aquella manera 
d'esperar lluitant a base d'esforços per a 
complir la llei de la justícia. La “segona 
conversió” consistia a obrir-se, obrir els 
braços per a rebre el do, és a dir, la persona 
de Jesús, que vol compartir la nostra vida per 
a ser trobat com a germà i amic. 

Ara entenem millor això d’“ascendir 
mentre descendim”. Perquè el camí de Jesús 
va ser, i és, un autèntic descens de la seva 
glòria, per a trobar-nos. Era el que li 
demanava l'amor autèntic. Ens va ensenyar 
així la via de la humilitat, és a dir, el camí del 
veritable creixement.  
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