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Molts lectors coneixen Josep 
Otón pels seus comentaris a les lec-
tures de les misses de diumenges 
i festius d’aquest 2019 a l’editorial 
Claret. Ara, ens convida a posar-nos 
en cerca amb Búsqueda, el seu dar-
rer llibre de la col·lecció «Adentro» 
de San Pablo, i ens adverteix que 
el llibre «no dona la resposta, dona 
pistes perquè cadascú faci la seva 
pròpia cerca. Cadascú ha d’escriure 
el seu itinerari, el seu propi viatge».

L’ésser humà sempre està en 
cerca?

Tothom està en cerca. El que ens 
diferencia d’altres espècies, que es 
conformen amb el que tenen, és 
que mai no parem de buscar. La in-
tuïció que té el cristianisme és que 
en aquesta recerca implícita de la 
condició humana existeix una re-
cerca de la transcendència que va 
més enllà de les coses aparents que 
busquem en el dia a dia.

Déu és la gran pregunta o la gran 
resposta?

És la gran pregunta que ens fa 
avançar, evolucionar. La gran pre-
gunta a la qual mai no acabem de 
trobar una resposta. Dir que Déu és 
una resposta és empetitir-lo. Evident-
ment, en la recerca de Déu trobem 
respostes, però Déu és massa gran 
per simplificar-lo en una resposta. 
Déu és un repte, és el fons sense 
fons. Això no significa que visquem 
en la incertesa absoluta i desempa-
rats, però tampoc Déu és aquella cer-
tesa amb què tot està dit i tancat. 
Déu ens empeny a seguir buscant. 
Trobar Déu suposa una recerca més 
gran. Déu és una finestra que ens 
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permet mirar més enllà, és com un 
trampolí que ens impulsa a seguir.

Com buscar en una societat sa-
turada d’informació?

Creients i no creients estem en 
cerca. En el fons, la cerca d’un ma-
teix és la cerca de Déu. Darrere de 
tota cerca hi ha una cerca de profun-
ditat, el que jo considero que és Déu. 
Per descomptat, cal arriscar-se. És 
el que se li diu a Abraham: surt de 
casa teva, de les teves seguretats, 
de la teva zona de confort… si no, no 
hi ha creixement possible.

Cal educar el sentit de la cerca?
Hem d’educar-nos a fer cerca, 

si no, es converteix en una activitat 
tan trepidant que busca respostes 
fàcils. Hem d’aprendre a calmar-nos, 
a asserenar-nos, a veure quines 
respostes trobem. En això, el poble 
d’Israel és mestre: quan es plante-
ja el seu futur, mira cap al passat, 
recorda… tenim el vici de buscar la 
novetat i per buscar-la, de vegades, 
no busquem la veritat. És molt po-
sitiu buscar i el fet de fer-ho vol dir 
que ja hem trobat.

Som lliures per fer-ho?
Som lliures per fer una cerca en 

llibertat. És cert que hi ha condici-
onaments genètics, culturals, am-
bientals… però crec que tenim un 
olfacte per a la veritat. El que pas-
sa és que potser no trobem el que 
buscàvem perquè tenim molts pre-
judicis i condicionants, i no sabem 
veure que el que hem trobat pot ser 
millor. Crec que hem «pervertit» la 
capacitat de sorpresa. Hi ha moltes 
coses sorprenents que ja no ens cau-
sen sorpresa perquè estem saturats 
d’informació.




