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I ARA QUÈ, SENYOR?
Aquest temps de pandèmia ens ha submergit en una pregunta: i ara què? No ens referim al que podrem fer
acabat l’estat d’alarma, sinó a quelcom més profund. És una pregunta adreçada al Senyor: l’interroga sobre el
canvi d’orientació que ens ha estat demanant amb aquesta crisi. Les reflexions amb les quals el Papa ens ha
acompanyat aquests dies ens poden ajudar a sentir la seva resposta. Vuit d'elles, les pronunciades entre el 27
de març i el 22 d'abril, han quedat recollides en un llibre titulat "La vida després de la pandèmia". En el seu
pròleg, el Cardenal Michael Czerny, SJ ressalta la transcendència del moment:
Hem demostrat que podem canviar, i ara està a les nostres mans traduir aquestes actituds en una conversió
permanent, amb resolució i solidaritat, per afrontar amenaces majors i amb efectes a més llarg termini. Ha arribat
també el moment de reflexionar sobre les activitats econòmiques i el treball. Tornar simplement al que es feia
abans de la pandèmia pot semblar l'elecció més òbvia i pràctica; però, per què no passar a alguna cosa millor?
Per què tornar a invertir en combustibles fòssils, monocultius i destrucció de la selva tropical, quan sabem que
això agreuja la nostra crisi mediambiental? Per què reprendre la indústria armamentística, amb el seu terrible
malbaratament de recursos i la seva inútil destrucció?

De les intervencions del Papa recollides en aquest llibre, podem extreure’n algunes orientacions.
1.- Admetem les falses seguretats en les quals havíem posat la nostra confiança.
"La tempesta desemmascara la nostra vulnerabilitat i deixa al descobert aquestes falses i supèrflues seguretats
amb les quals havíem construït les nostres agendes ... Ens mostra com havíem deixat adormit i abandonat el
que alimenta, sosté i dóna força a la nostra vida i a la nostra comunitat. La tempesta posa al descobert totes
aquestes temptatives d'anestesiar amb aparents rutines 'salvadores' ... "(1)
2.- Adonem-nos que estem tots en el mateix vaixell. La resposta ha de ser global.
"Aquesta pandèmia ens recorda que no hi ha diferències ni fronteres entre els que pateixen: tots som fràgils,
iguals i valuosos [...]. [La pandèmia] ha deixat al descobert, una vegada més, aquesta (beneïda) pertinença
comuna de la qual no podem ni volem evadir-nos; aquesta pertinença de germans. " (2)
"Si actuem com un sol poble ... podem aconseguir un impacte real." (3)
3.- Sorprenguem-nos de la joia desbordant amb la qual el Senyor transforma, fins i tot, aquesta situació.
"Jesús va sortir al seu encontre [el de Maria Magdalena i l'altra Maria] i les va saludar dient: "Alegreu-vos" (Mt
28,9)... El Senyor surt al seu encontre per transformar el seu dol en alegria i consolar enmig de l'aflicció. És el
Ressuscitat que vol ressuscitar a una vida nova les dones i, amb elles, la humanitat sencera. Vol fer-nos
començar ja a participar de la condició de ressuscitats que ens espera [...] En aquest temps de tribulació i dol,
que allà on siguis, puguis fer l'experiència de Jesús, que surt al teu encontre, et saluda i et diu: «Alegra't». I que
sigui aquesta salutació la que ens mogui a amplificar la bona nova del Regne de Déu." (3)
4.- Escoltem la notícia de la seva resurrecció en l’impuls per servir i, en ella, el sentit final d'aquest servei.
"I va ser precisament aquí, enmig de les seves ocupacions i preocupacions, on les deixebles van ser sorpreses
per un anunci desbordant: "No és aquí, ha ressuscitat". La seva unció no era una unció per a la mort, sinó per
a la vida. El seu vetllar i acompanyar el Senyor, fins i tot en la mort i en la major desesperança, no era vana,
sinó que els va permetre ser ungides per la Resurrecció: no estaven soles, Ell era viu i les precedia en el seu
caminar. [...] Aquesta és la font de la nostra alegria i esperança, i transforma el nostre accionar... el nostre
vetllar i acompanyar en totes les formes possibles, no són ni seran en va; no són lliuraments per a la mort." (3)
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5.- Prenguem aquest moment com un temps d'elecció i renovació.
"Ens crides a prendre aquest temps de prova com un moment d'elecció. No és el moment del teu judici, sinó
del nostre judici: el temps per triar entre el que compta veritablement i el que passa, per separar el que és
necessari del que no ho és. És el temps de restablir el rumb de la vida cap a tu, Senyor, i cap als altres [...]
Aquest és el temps favorable del Senyor, que ens demana que no ens conformem, i encara menys que ens
justifiquem, amb lògiques substitutives o pal·liatives que impedeixen assumir l'impacte i les greus
conseqüències del que estem vivint." (1). "Aquest no és el temps de l'egoisme, perquè el desafiament que
enfrontem ens uneix a tots i no fa accepció de persones." (5).
6.- Reconeguem com n’hem estat de cecs i sords.
"Hem fallat en la nostra responsabilitat com a custodis i administradors de la terra." (4)
"Serem capaços d'actuar responsablement davant de la fam que pateixen tants, sabent que hi ha aliments per
a tots?, Seguirem mirant a una altra banda amb un silenci còmplice davant aquestes guerres alimentades per
desitjos de domini i de poder? Estarem disposats a canviar els estils de vida que submergeixen tantes persones
en la pobresa, promovent i animant-nos a portar una vida més austera i humana que possibiliti un repartiment
equitatiu dels recursos?, Adoptarem com a comunitat internacional les mesures necessàries per frenar la
devastació de l'entorn o seguirem negant-ne l'evidència?." (3)
7.- Decidim-nos a donar valor a un món sense desigualtats i en harmonia amb la natura.
"Que el que està passant ens sacsegi per dins. És temps d'eliminar les desigualtats, de reparar la injustícia que
mina d'arrel la salut de tota la humanitat." (2)
"L'Esperit [...] ens proposa sumar-nos al seu moviment capaç de «fer noves totes les coses» (Ap 21,5) ...«unir
tota la família humana en la recerca d'un desenvolupament sostenible i integral»." (3)
"Necessitem una conversió ecològica que s'expressi en accions concretes. Com a família única i
interdependent, necessitem un pla compartit per vèncer les amenaces contra la nostra casa comuna." (2)
"Comprometem-nos a estimar i a apreciar el magnífic do de la terra, la nostra casa comuna, i a cuidar tots els
membres de la família humana." (4)
8.- Evitem caure de nou en la temptació.
"No ens podem permetre escriure la història present i futura d'esquena al patiment de tants." (3)
"Ara mentre pensem en una lenta i àrdua recuperació de la pandèmia, s'insinua justament aquest perill: oblidar
el que es va quedar enrere. El risc és que ens colpegi un virus encara pitjor, el de l'egoisme indiferent, que es
transmet al pensar que la vida millora si em va millor a mi, que tot anirà bé si em va bé a mi." (2). "La
globalització de la indiferència seguirà amenaçant i temptant el nostre caminar... Tant de bo ens trobi amb els
anticossos necessaris de la justícia, la caritat i la solidaritat. No tinguem por de viure l'alternativa de la
civilització de l'amor." (3)
Preguntes:
- Creiem que estem madurs per tornar a una normalitat que no sigui la d'abans?
- La vida en un espai més petit ens ha servit per augmentar l'ambició de la nostra solidaritat?
- La vida d'oració vol dir oblidar-se de la política i de l'economia?
Llibres:
- PAPA FRANCESC, La vida después de la pandemia, Llibreria Editrice Vaticana, 2020,
https://www.vaticannews.va/content/dam/lev/la-vita-dopo-la-pandemia/pdf/SPA_terminato..pdf
- MARIANA MAZZUCATO, El valor de las cosas: quien produce y quien gana en la economia global, Taurus,
Barcelona, 2019. "Sobre el futur econòmic és interessant la visió d'aquesta economista" (6), diu el Papa.
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(3)
(4)
(5)
(6)

Per què teniu por? Missatge Urbi et orbi durant el Moment d'oració en temps de pandèmia 27 de març de 2020.
L'egoisme: un virus encara pitjor. Extracte de la Homilia, II Diumenge de Pasqua 19 d'abril de 2020.
Un pla per ressuscitar. Text originàriament publicat a «Vida Nova» 17 d'abril de 2020.
Superar els desafiaments globals, Catequesi durant l'Audiència general al 50è Dia de la Terra 22 d'abril de 2020.
Com una nova flama. Missatge Urbi et orbi, Pasqua 2020 12 d'abril de 2020.
Preparar-nos per al després és important, Carta a Roberto Andrés Gallardo 30 de març de 2020.
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