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Aquest és un llibre que es llegeix molt bé sense fer concessions a «rebaixes» complaents.
Entenc que l’autor, intencionadament, ha volgut plantejar el
tema lluny de retòriques que poden limitar l’accés al contingut.
Va bé que així sigui, va bé que la
temàtica de la interioritat i l’espiritualitat estigui a l’abast dels
«ulls» mandrosos perquè potser
sí que ens fa certa peresa (desinterès) abordar-les.
En primer lloc, es fa la distinció
entre interioritat («conjunt d’elements que constitueixen l’ésser
humà») i espiritualitat. L’espiritualitat com a patrimoni humà que
l’autor exemplifica amb el doctor
Tarrou de Camus: una solidaritat
humana que es lliura als altres
com a prèvia per trobar l’Altre.
Mentre la interioritat «mira» cap
endins per fer possible sortir cap
enfora.
Me’n vaig al capítol «Educar la
interioritat», el segueix «El silenci». Com si ens volgués dir que
la pedagogia del «jo» cap el «tu»
demana valorar el silenci (no l’aïllament). El silenci com aquella
actitud que permet escoltar el so
de la vida, el seu batec: el seu
goig i el seu patiment; una melodia sovint estrident, desafinada,
desharmònica... que demana el
compromís del servei cap els
altres que es concreta en la realització del bé pels altres. Com
l’ateu Tarrou, qui no necessita
preguntar-se «què és el bé?»
quan la necessitat és escandalosament cridanera.
També es parla del Josep bíblic com a personatge on s’encaixa la interioritat i l’espiritualitat.
Josep ens mostra que tot el relatiu al món de l’home, pot ser educat: ha après a comportar-se (sap
parlar, sap aconsellar), té domini
sobre si mateix (sap perdonar, ser
generós...); representa un prototipus d’home que no neix, sinó
que es va fent en l’escola de la
vida, no exempta de daltabaixos,
sostingut per la providència de
Déu, que ell mateix reconeix. La
narració de Josep és, també, l’encaix de la teologia amb l’antropologia, o potser és a l’inrevés?

La segona
bellesa
El foraster que passeja per
una ciutat italiana de seguida
queda corprès per la bellesa
d’esglésies, palaus, places i
museus. Per poca sensibilitat
artística que es tingui, l’atracció que tot el conjunt exerceix
sobre el visitant és irresistible
i quasi automàtica. Una cosa
semblant passa amb molts
paisatges d’alta muntanya:
les grans parets rocoses, els
boscos verds i frondosos, els
rius d’aigua clara i brunzent,
les immenses congestes de
neu perenne... tot això tan bell
s’imposa per ell mateix. L’home gairebé no ha de fer res.
El foraster que passeja per
Jerusalem pot travessar la
ciutat vella de punta a punta
i no hi veurà cap obra d’art
exquisida; el paisatge polsegós i senzill d’una comarca
de secà passa fàcilment desapercebut; l’oïda no sempre
se sent complaguda amb
l’aspror aparent de les melodies gregorianes que canten
els monjos; qui per primera
vegada es troba cara a cara
amb una persona amb síndrome de Down molt possiblement quedarà estranyat.
Aquí la bellesa no es mostra
amb tota la seva esplendor
triomfant, no s’imposa. Queda subtilment velada i espera
pacientment i en silenci que
l’home la descobreixi. Fins a
tal punt es nega a forçar l’home, que està disposada a ser
negligida i trepitjada. Però si
l’home deixa de seguir el que
l’enlluerna anirà descobrint
aquella bellesa que sempre
l’havia esperat.
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