
    
 

19 DE GENER DE 2020 

Posat a somiar, ens atrevim a fer un pas 
endavant i parlem de “trobada personal”. No 
perdem de vista el món de la política i de la 
convivència en general, encara que cada vegada 
anem veient que, com més avancem, descobrim 
més llunyà l'estil de la convivència social, 
especialment al món de la política. 

Hem vist que el pas del “pacte” a l’“aliança” 
significa un accent considerable en allò personal. 
Les persones es veuen més compromeses en el 
fet d'establir aliança amb uns altres, compta 
molt més la promesa de fidelitat, és decisiva la 
confiança que es mereixen, hi ha un risc enfront 
del futur, que s'assumeix esperançadament. 
Podem recordar assoliments molt positius en el 
terreny de la política i de l'economia realitzats 
amb “esperit d'aliança”, com el cooperativisme, 
els èxits o els fracassos del qual es devien 
precisament a la revitalització o la pèrdua 
d'aquest esperit. 

El pas que donem ara és encara més personal: 
parlem de la trobada tu a tu. Aquest moment en 
què la persona està davant de l'altre i entre ells 
s'estableix un corrent de coneixement, valoració 
i afecte. El “jo” i “l'altre” estan plenament 
involucrats. El pes personal és decisiu. El 
compromís al qual s'arriba en la trobada no és 
“extern”, com fer  alguna cosa junts, complir 
unes estipulacions, o plasmar per escrit unes 
condicions. 

Històricament s'ha donat i encara avui està 
previst “casar-se per poders”, fins i tot encara 
que els cònjuges mai no s'hagin conegut 
personalment. Avui existeixen compromisos 
matrimonials, o simplement de convivència en 
parella, en què els seus contraents no s'han vist i 
comunicat més que per Internet. No sabem si 
d’això se’n pot dir “aliança matrimonial”, però es 
podria denominar així. 

Si prenem com a model el que ha passat en la 
Història de la Salvació, el pas de l'Antiga Aliança 

que va segellar Jahvè amb Israel no era suficient. 
No era “suficient”  per a l'amor de Déu. Déu 
s'havia donat a conèixer com el Déu únic, fidel i 
misericordiós a través de les seves obres en la 
història del poble: així es presentava i era 
recordat pels profetes. Al poble li corresponia 
actuar i viure conseqüentment. Però, sigui per la 
falta de fidelitat del poble, sigui per la 
sobreabundància del propi amor de Déu, Ell va 
buscar el “tu a tu”, la trobada personal i directa, 
assumint la nostra condició humana. Déu va 
adquirir un rostre humà concret, una vida i un 
llenguatge com el nostre. Tot per a poder passar 
d'un règim d'aliança, en el qual cadascun (Déu i 
l'home) es quedava en el seu lloc, a un règim de 
presència, de trobada personal: “De moltes 
maneres ens havia parlat pels profetes; en els 
últims temps ens ha parlat pel Fill”, diu la Carta 
als Hebreus. Vingué a casa seva, als seus, per a 
ser rebut i cregut, llegim en els inicis de 
l'Evangeli de sant Joan. 

El “cara a cara” que busca Déu en la seva 
Encarnació determina una manera de ser i de 
viure, que per a nosaltres és ineludible. Un pensa 
que la majoria dels conflictes socials i de 
convivència es deuen al fet que no ens mirem a 
la cara i si ho fem és per a reafirmar el nostre odi 
i el nostre egoisme. En el cas de la Nova Aliança, 
que va inaugurar Jesucrist, juguem amb 
avantatge, perquè el rostre de Déu Pare que ell 
mateix reflecteix inclou una inefable mirada de 
misericòrdia, que sedueix i crida a la trobada 
personal d'una amistat. 

S’esdevingué entre els seus contemporanis i 
s’esdevé avui, amb la condició que ens deixem 
mirar i el contemplem amb tota humilitat. 
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