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Saber escoltar

Punt de vista

Va de bèsties (2)
«Uns per tots i tots per uns» devien 

pensar els assistents a la reunió anfic-
tiònica. Es van sublevar perquè tenien 
l’orgull ofès i van decidir castigar la 
població que havia traït l’hospitalitat 
prestada al levita i companyia. El més 
curiós del cas, el que és lamentable, és 
que en el relat no es respira un senti-
ment d’ofensa a l’honor d’una dona. El 
delicte rau en el fet que s’ha profanat 
la vida de la concubina del levita per-
què gaudia de l’hospitalitat. Els habi-
tants no han respectat aquest honor. A 
l’hostessa li ha causat deshonra no per 
dona sino per hoste. Es va formar un 
exèrcit conjunt per castigar la infàmia 
que embrutava l’honor de tot Israel. El 
formarien soldats de totes les tribus. 
Els de Benjamí es van abstenir i es van 
replegar a favor dels de la ciutat de 
Guibà perquè eren dels seus.La guer-
ra va esclatar. El gruix dels uns era de 
400.000, el dels altres 26.000. Les cròni-
ques de guerra d’aleshores, com les de 
l’actualitat, sempre exageren. Malgrat 
la diferència, la victòria al principi es 
decantava a favor dels que eren menys. 
Van anar a sol·licitar l’ajuda de Déu 
al santuari veí de Betel. Finalment la 
coaliació va triomfar. Els que abominen 
de l’Antic Testament perquè accepten 
exclusivament els relats de les Benau-
rances i les doctrines de l’evangeli de 
Joan, que s’abstinguin de llegir-lo. 
Amb minuciositat i exageració, el fet 
descriu que acaba, evidentment, amb 
la derrota justiciera dels de Benjamí. 
Les hosts victorioses lamenten que amb 
la seva acció desaparegui una tribu del 
seu poble. Uns quants han sobreviscut,  
però queden separats, solitaris. Ara bé, 
per endavant havien jurat que no do-
narien cap de les seves filles a ningú 
de la tribu de Benjamí. Per tant, devien 
ser fidels al compromís. Discussió rere 
discussió van esprémer la imaginació, 
i se’ls va ocórrer una solució pròpia, 
malgrat que injusta, d’aquell temps. 
Van formar un exèrcit per atacar una 
població que no havia participat en 
la contesa. 12.000 soldats eren sufi-
cients, els van passar a degolla i van 
morir tots. Les donzelles casadores les 
van reservar. Eren 400. Les van lliurar 
a la resta de Benjamí, però no van ser 
suficients. Una nova decisió semblant 
a la primera, però menys tràgica. En 
una població propera s’hi celebraven 
les festes anuals. En aquestes circums-
tàncies no faltaven ni banquets ni dan-
ses. Van avisar a la resta de solters de 
Benjamí que s’amaguessin i, que quan 
el ball estigués més animat, sortisin i 
vprenguessin les donzelles. Així ho van 
fer. Quan les famílies es van queixar 
del robatori de les noies, els van acon-
sellar que no protestessin perquè es 
convertirien en esposes no en esclaves. 
I conte contat ja està explicat, el capítol 
21 s’ha acabat i amb aquest el llibre 
dels Jutges.

Acció de gràcies
L’oració té diverses facetes: l’adoració, la glorificació, 

la lloança divina, l’acció de gràcies, l’oferiment, la peti-
ció... Distints aspectes que pot tenir la pregària. Avui, una 
reflexió sobre l’acció de gràcies. La litúrgia, en aquesta 
dimensió, ens alliçona. Ens ajuda a donar gràcies a Déu 
«per la seva immensa glòria». La pregària eucarística 
s’enceta amb el prefaci: «Donem gràcies al Senyor Déu 
nostre.» De fet, la paraula eucaristia significa acció de 
gràcies. Agraïm el do de la mort i la resurrecció del Se-
nyor. Rememorem, en els mots del relat de l’eucaristia 
—en la consagració del pa i del vi— que Jesús, la nit 
abans de la seva mort, agafà el pa i va dir l’acció de 
gràcies abans de l’expressió «Això és el meu cos». També 
recordem l’acció de gràcies per al calze.

Acció de gràcies vol dir: gratitud envers el Creador 
i Salvador. Tot el que som i tenim prové de Déu. Tota 
la història de la salvació —la història sagrada— és un 
devessall de gràcia de Déu. Tot ho rebem d’Ell. Ens ha 
estimat tant que no solament ens ha donat la creació 
i la vida, sinó que ens ha lliurat el seu propi Fill. Per 
nosaltres i per la nostra salvació.

Enguany, celebrarem el Jubileu de la Misericòrdia. Se-
rà un moment esplèndid per repassar com la misericòrdia 
divina és el gran eix que ha dut i du la història humana. 
La misericòrdia divina reposa en la paternitat divina i 
amb un amor maternal. La Bíblia descriu la misericòrdia 
de Déu amb aquests dos aspectes.

Dos exemples: la mare que dóna el pit i el pare que 
rep el fill pròdig.

Vivim cada vegada més anys. Esta-
dísticament, l’esperança de vida ha 
crescut molt en el darrer segle gràcies 
a la millora de les condicions per a 
un nombre significatiu de persones. 
Això no obstant, tenim la sensació 
d’anar ben sovint atrafegats. En 
altres paraules, l’experiència vital 
s’ha dilatat i en canvi sembla que 
tinguem més pressa que els nostres 
avantpassats. Tota una paradoxa. 
Què succeeix i com posar remei a 
aquest món atabalat que no para 
de córrer? El consumisme desferma 
l’afany no només de béns materials, 
sinó també d’experiències sensorials. 
Les noves tecnologies que marquen 
de manera creixent la realitat quoti-
diana, tan útils i constructives d’una 
banda, comporten com a efecte col-
lateral la multiplicació dels impulsos 
emocionals als quals estem sotmesos. 
Davant tal situació convé valorar un 
cert ordre intern, sovint escàs o pre-
cari. Cal prioritzar, tot posposant el 
que no és essencial, justament per 
aprofitar bé i fins i tot gaudir del que 
realment ho és. Aquesta és una gran 
assignatura pendent i difícil d’apro-
var per a molts. Hi hauria d’haver 
espai per a imprevistos, fins i tot per 
al repòs tranquil. L’horror vacui de la 
nostra societat emmascara una bulí-
mia de temps perniciosa, que sense 
deixar-nos mai satisfets, arriba a ge-
nerar estrès.

A més dels textos bíblics i d’altres 
tradicions espirituals, pensadors 
d’èpoques diverses evidencien les 
contradiccions causades per unes 
agendes desenfrenades, a través 
d’obres cabdals de la literatura uni-
versal. Per citar-ne només alguns: Sè-
neca, Jonathan Swift, Lewis Carroll, 
Antoine de Saint-Exupéry... Avui dia, 

més racionals que coadjuvin a con-
ciliar les diverses facetes vitals. Nor-
mes organitzatives que no costarien 
diners i que contribuirien a millorar 
la qualitat de vida individual i col-
lectiva. Podrien fins i tot incloure el 
fet de retardar els rellotges una ho-
ra per alinear-nos al fus horari que 
ens correspondria per ubicació geo-
gràfica (el de Greenwich). Això ens 
aproparia de manera més natural al 
ritme solar. Tot plegat hauria d’afa-
vorir, per exemple, sortir de la feina 
i poder sopar abans (una tremenda 
disfunció si ens comparem amb altres 
països). Si ho aconseguíssim, la salut 
del cos però també la de l’esperit, 
les nostres relacions i potser també 
la butxaca, ho agrairien.

 

Alfons Calderón
Cristianisme i Justícia

fins i tot setmanaris d’impacte inter-
nacional gens sospitosos de ser con-
templatius com The Economist ens 
posen en guàrdia contra els perills 
de la frenesia horaria.

En aquest sentit, les propostes per 
a una racionalització dels horaris la-
borals per fer-los compatibles amb 
els personals i familiars impulsades 
per organismes de la societat civil i 
presentades en diferents moments 
tant al Congrés dels Diputats com 
al Parlament de Catalunya, merei-
xen ser aplicades aviat per part dels 
poders públics.

En un començament de curs d’any 
electoral, cal recordar als partits po-
lítics i sindicats la importància i la 
pertinència de promoure uns horaris 
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Racionalitzem els horaris




