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En una assemblea, que servia de conclusió de 
visita pastoral, una senyora gran es va aixecar i va 
formular una pregunta no habitual en aquest 
context. El seu interrogant en aparença era 
senzill, segons com es mirés, però d'enorme 
transcendència fins i tot pel que estàvem tractant 
en el diàleg. Parlàvem, com és habitual en les 
visites pastorals, de la situació de les nostres 
comunitats, de les dificultats i possibilitats, dels 
assoliments i fracassos… La senyora en resum va 
venir a dir: 

“Tinc la meva edat. He viscut molt. He 
intentat ser fidel a la fe, encara que no sé si ho 
he aconseguit. Ara, segons veig les coses avui, 
m'agradaria saber per què ha servit el que he 
fet, si ha valgut la pena, si té algun valor…” 
Recordo haver rebut una interpel·lació 

semblant de boca d'algun malalt, conscient de les 
seves minses possibilitats de sortir amb vida de la 
seva situació. Concretament evoco amb 
freqüència les paraules d'una senyora, que en 
tota la seva vida s'havia mostrat intel·ligent, 
treballadora, emprenedora, amb sensibilitat 
social, creient, amb suficients possibilitats 
econòmiques com per permetre's algun gaudi en 
la vida, però que havia exclòs voluntàriament la 
vida matrimonial. Sempre li va quedar oberta la 
pregunta de si el Senyor n’esperava una mica més 
d'ella, o si el que havia fet era realment valuós… 

A ningú no se li escapa la transcendència 
d'aquestes qüestions: el rendiment de la vida! 
Deixem a un costat la mentalitat utilitarista i 
pragmàtica avui omnipresent. Es tracta del balanç 
de tota una existència. 

És veritat que els problemes que avui sofrim, 
siguin de tipus personal, com socials, culturals, 
econòmics, etc., ens apressen i ens lliurem a 
buscar solucions, sobretot quan ens semblen 
d'extrema gravetat. Necessitem tenir èxit en 
aquesta lluita, posar tots els mitjans al nostre 
abast. I, si el resultat és positiu, diem: “ha valgut 

la pena, el treball ha tingut sentit i està justificat”. 
Però quan no es tracta d'aquest problema o un 
altre o d'un fragment relativament curt de la vida, 
sinó de tota l'existència personal, com són els 
casos esmentats, les respostes no són gens 
senzilles. Crec que la gran majoria no hi pensa 
precisament perquè tenen por de no saber 
respondre. 

Aquestes preguntes són a la base de 
l'experiència creient. Jesús, parlant en paràboles, 
ens adverteix que la nostra vida valdrà segons 
hàgim fet rendir els seus dons. Al final ve el 
Senyor i ens preguntarà: “què n’has fet dels dons 
que et vaig donar?... O millor, què n’has fet del do 
que cada dia has rebut gratuïtament?” Cada do 
rebut travessa la nostra llibertat, és a dir, la nostra 
responsabilitat, i ha de ser transformat en més 
vida, més do… 

Però que ningú pensi que Jesús, encara que 
utilitzi exemples tan quotidians, com un compte 
corrent al banc, es refereix a alguna cosa material 
que es pugui quantificar. El rendiment dels dons 
de Déu ha de ser com els mateixos dons: han de 
significar el creixement del Regne de Déu. 

I una altra observació molt més important. 
Pablo Neruda va escriure aquell bell llibre, que va 
titular Confieso que he vivido. Retalls de la seva 
vida que van anant conformant la seva persona, 
amb el propi jo al seu centre. Com ell, gairebé 
tota la humanitat entén que viure és acumular, 
amuntegar, produir. Però no puc deixar de portar 
aquí aquesta altra mirada a la pròpia vida que van 
ser les Confessions de sant Agustí: el seu altre 
possible títol no seria com el del llibre del poeta, 
sinó simplement aquest: Confesso que Déu m'ha 
estimat. 

Aquest seria un perfecte i meravellós balanç 
de la pròpia vida.  
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Rendiment?  


