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A la vista de problemes seriosos que ens fan 
patir, anem buscant motius que ens permetin 
seguir mirant el demà sense deprimir-nos. Aquests 
motius es basen generalment a reconèixer les 
coses bones que hi ha i les capacitats que encara 
tenim. És natural. Segurament no pot ser d'una 
altra manera. 

Però potser Charles Péguy no acceptaria 
aquestes “raons per a l'esperança”. Ho entenem a 
partir de dues vivències seves importants. D'una 
banda l'experiència d'una decepció tan profunda, 
després d'uns vint anys de militància per canviar el 
món en el camp de la política o la cultura. 

“Als seus quaranta anys estava físicament 
cansat de tant lluitar i se sentia derrotat 
moralment pel materialisme i la hipocresia... En 
aquella societat tan laica i secular amb prou feines 
quedava ja lloc per a la puresa dels sentiments... 
Desitjava amb totes les seves forces superar el 
materialisme i l'arrogància de l'humanisme estoic, 
que estava dominant el pensament dels polítics i 
dels universitaris” (Antoni Blanch) 

D'altra banda, la recuperació de l'esperança, 
arribant a apassionar-se per un demà de plenitud i 
felicitat. Tot va ser conseqüència de la recuperació 
de la fe cristiana i de la caritat. Una experiència, 
que, com un estremiment de gràcia (d'amor 
gratuït) va canviar de dalt a baix tota la seva 
manera de veure la vida. 

Péguy estava absolutament corprès del seu 
descobriment. Un descobriment que li havia 
sobrevingut, com quelcom regalat. Què era el que 
havia descobert amb tanta sorpresa? Tres veritats 
fonamentals: 

- Que el Déu Pare de Jesucrist hagués estimat i 
segueixi estimant avui aquest món i  cadascun 
personalment; i, per tant, que el creador del món 
no l’hagués abandonat a la seva decadència i 
prostració, sinó que li hagués obert un camí de 
salvació. 

- Que per a la seva obra salvadora hagués triat, 
entre tots els homes i dones, el que no compta en 
el món, allò més humil, pobre i petit. 

- Que a més la seva obra salvadora es realitzés 
per “la via de la carn”, en la carnalitat de la història 
humana, en allò perfectament visible i concret de 
la nostra vida. 

S’entén llavors que davant d'aquest 
descobriment, els recursos que solem utilitzar per 
recuperar l'esperança li semblarien a ell com refiar-
se d’una aspirina per guarir un càncer irreversible… 

Va escriure en “El pòrtic de la segona virtut”, 
que l'esperança per a ell era la virtut més 
estimada. Era la més petita de les tres germanes. Si 
bé semblava que era portada per les altres dues, la 
fe i la caritat, en realitat era ella la que les 
empenyia cap a endavant, la que portava la 
història, la que mirava el món amb simpatia, la que 
permetia somiar i lluitar per realitzar els somnis… 

Afrontar els sofriments presents segons 
l'esperança cristiana, ¿significarà escapolir-se de la 
responsabilitat, ajornar la nostra resposta a un 
demà indeterminat? De cap manera. L'esperança 
cristiana és com la tensió d'aquell arbre que sap 
que arribarà el temps dels seus fruits acabats i 
madurs, però que ara, des de la llavor plantada, 
toca créixer, tot i que els fruits no es vegin encara 
en plena saó. Déu ens diu que l'esperança és com 
el nuvi ja coronat o la núvia ja vestida, o com els 
brots que ja despunten en el jardí (cf. Is 61, 10ss.). I 
ens recomanarà que avui és el temps de pregar 
sense parar, de no menysprear els dons de l'Esperit 
ja presents, d’examinar-ho tot i quedar-nos amb el 
que és bo (cf. 2Te 5,16ss.). I que ara ens correspon 
assenyalar la veritable llum que “ja s’acosta” (cf. Jn 
1,6ss.). 

Una vegada més, els temps de florir i fructificar 
són només en mans de Déu.  
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Els fruits, demà (IV)  


