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Carta núm. 1
ALS POSSIBLES LECTORS (prefaci)

Estimat lector/a: el llibre que et disposes a llegir no és
un llibre per a fer amics. Confesso que, moltes vegades,
en escriure alguna de les cartes que trobaràs tot seguit, el
cap i el cor no han anat alhora i, força sovint, he hagut
d’escollir o l’un o l’altre. Ben segur que no sempre he
estat encertat en l’elecció, i per això demano excuses si
algú se sent ofès; comprensió a qui no opini igual i
reflexió als qui creguin estar en possessió de la veritat
absoluta. De totes maneres, m’ha semblat que, de tant en
tant, és bo aixecar les catifes per espolsar-ne la pols, i
em penso que sota les d’aquest món que ens ha tocat
viure, Déu n’hi do del que hi ha d’acumulat, de fum i
polseguera.
Tanmateix, per sort, no tot és pols, i enmig de tant de
fum també s’hi pot trobar flama –una espurna
d’esperança, si més no– i gaudir de la pau del seu escalf.
Cal no oblidar, però, que el veritable valor de les coses
sol estar discretament ocult i que la llum i la foscor no
estan tan allunyades l’una de l’altra com moltes vegades
ens pugui semblar.
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Així mateix, vull aclarir que en cap moment no m’he
sentit jutge o alguna cosa semblant –Déu me’n guard!–
sinó que, en més d’una ocasió m’he reconegut més aviat
culpable i, consegüentment, cridat a l’anàlisi de la pròpia
conducta, a la qual cosa convido a tot aquell que tingui
alguna inquietud en aquest sentit.
Com és fàcil deduir per la seva estructura, aquest llibre
no cal que sigui llegit de dalt a baix en l’ordre que està
escrit, sinó que es poden triar, de manera independent,
aquelles cartes que despertin més interès o curiositat al
lector/a.
Amb agraïment per la vostra atenció,
Ímac Xiom
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Carta núm. 2
A L’ESGLÉSIA

Sembla que la frase «con la Iglesia hemos topado,
amigo Sancho», prové de la que Cervantes posa en boca
del Quixot quan, en arribant a l’indret on creu que
trobarà el palau de Dulcinea, s’adona que, en realitat, el
«bulto» que veia des de lluny, no és altra cosa que
l’església principal de la famosa ciudad del Toboso, i
aleshores etziba a l’escuder, «con la iglesia hemos dado,
Sancho» (amb la i minúscula). Però no deixa de ser
curiós que el passatge cervantí, ja des del segle XVII,
s’hagi convertit en una dita popular, a bastament
coneguda, per a designar un obstacle molt poderós o
difícil de superar, per la qual cosa em pregunto si no deu
ser cert, Església, que sempre t’ha agradat i has tractat
d’estar a l’ombra del poder.
Realment, has rebut tants retrets al llarg de la història
que potser ja no vindrà d’un. Em temo que, difícilment,
cap altra institució no ha estat objecte de tantes crítiques
com tu. No obstant això, t’haig de dir que, també jo, en
general, tinc una opinió no gaire favorable del teu
tarannà. Però no tinguis por, que no penso fer un
seguiment des de la teva fundació fins a arribar als
nostres dies. No en sabria prou, ni ho pretenc –no sóc
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teòleg, ni historiador i, sobretot, no sóc un temerari–.
Només m’adreço a tu per mostrar-te, humilment, el meu
parer – ja veuràs més endavant per què crec que hi tinc
dret– ; això sí, demanant-te perdó per avançat per les
inconveniències que pugui dir.
No cauré en la temptació de començar criticant les
croades, ni la colonització d’Amèrica –un genocidi dut a
terme en nom de Déu–, ni tampoc la «santa» Inquisició,
o l’antisemitisme, la intolerància o la contemporització
davant la injustícia social. Ja se n’ha parlat prou, de tot
plegat. De la mateixa manera, no et retrauré les
lamentables divisions que has protagonitzat en el teu si i
que encara perduren. Del que no em puc estar és
d’escandalitzar-me per l’ostentació vaticana, vorejant el
ridícul, que tant t’ha agradat, i t’agrada, mostrar al món
–ai, si el Nen Jesús ho veiés!–. I què me’n dius dels afers
economicoadministratius que has dut entre mans, amb el
suport de banquers i personatges altament sospitosos...
tu sabràs de què. Per altra banda, quina tristor em
provoca fer esment de la teva corrupció i abusos de tota
mena, amagant misèries sota la catifa durant tant de
temps! Em pregunto què és pitjor, si els actes immorals
comesos per religiosos i sacerdots ordenats, o la seva
ocultació per part de la jerarquia eclesiàstica, bo i
ignorant-los o fent-hi els ulls grossos.
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En un altre ordre de coses, què es pot dir del ritme
exasperantment lent per a posar-te al dia i adonar-te del
segle en què vivim? T’has preguntat alguna vegada, per
quina raó una immensa part del jovent ha desertat de
l’Església i de les esglésies? Doncs, si no t’ho has
preguntat mai, o sí que ho has fet però sense trobar-hi
una resposta creïble, amb respecte però amb claredat,
t’ho suggeriré jo mateix que, malgrat tot, considero que
estic sota el teu sostre: de vegades m’ofèn una certa
flaire de naftalina –o més aviat pudor de ranci, vaja– que
es respira aquí dins. I, és clar, això al jovent no li agrada
gens ni mica. El mal és que el retard ha afectat, i encara
és evident, no solament en aspectes d’importància
relativa, com ara podria ser la pràctica d’alguns ritus,
sinó en qüestions molt més transcendents. A tall
d’exemple, recordem que la pena de mort va ser
anul·lada de facto pel papa Pau VI el 1969, però que,
oficialment, es va mantenir dins la llei fonamental de
l’Estat de la Ciutat del Vaticà fins al 12 de febrer del
2001, sota el papat de Joan Pau II, i que només un botxí
–Mastro Titta– durant el seu servei a l’Estat pontifici,
entre el 1796 i el 1864, va dur a terme, ell sol, 516
execucions (això sí, no deixava mai de confessar-se i
combregar abans de cada «actuació»). Quin escàndol,
Déu meu! Llàstima que fos tan breu la ventada d’aire
fresc –un miratge de primavera– que va representar
l’obertura de finestres del Concili Vaticà II, que tanta
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il·lusió ens va fer als qui la vam viure; i que de pressa
que es van tornar a tancar aquelles finestres, no fos cas
que agaféssim un refredat. Què hi farem, les coses són
com són...
Ja només em calia llegir a la premsa escrita (La
Vanguardia, 6/11/2015, pàg. 3) que a Itàlia s’acaben de
publicar dos llibres –Avarizia, d’Emiliano Fittipaldi, i
Via Crucis, de Gianluigi Nuzzi– en els quals s’analitza
el funcionament de la Congregació per a les Causes dels
Sants. Segons les investigacions dutes a terme pels
autors, per una beatificació es van gastar presumptament
gairebé 500.000 euros i per a una altra 750.000. També
es relata que el pontificat de Joan Pau II va ser l’edat
d’or dels postuladors i de tots els que es guanyen la vida
amb les beatificacions i canonitzacions: en 27 anys hi va
haver 1.338 nous beats i 482 sants. Suposo que alguna
cosa deu ser certa en aquesta denúncia, tenint en compte
que la difamació és un delicte greu penat per la llei.
Aleshores, per simple curiositat, em pregunto a quin
preu deu resultar el quilo de santedat... En fi, aquesta és
una d’aquelles coses davant de les quals un no sap si
riure o plorar. Per altra banda, no puc evitar que em
vingui a la memòria el fragment del Nou Testament en el
qual Jesús va foragitar del temple de Déu, a cops de fuet,
tots els que hi compraven i venien, i va bolcar les taules
dels canvistes i les cadires dels negociants de bous,

16

ovelles i coloms, acusant-los de convertir el recinte
sagrat en una cova de lladres (Mt 21,12-13; Mc 11,1517; Lc 19,45-46; Jn 2,13-16).
Abans d’acabar de desfogar-me del tot, deixa’m dir-te
que també em dol força que sempre –i encara avui
força– quan un fidel accedeix, submís, a formar part del
ramat ensinistrat, l’aculls paternalment. Però quan gosa
emetre un bel més sonor del que toca, aleshores,
automàticament, ja esdevé un intrús poc més que
indesitjable. O no tens, ara mateix, en llegir aquesta
carta, la temptació de pensar això respecte a mi?
I, finalment, allò que, al meu parer, ha estat el més
greu de tot: massa sovint has amagat el veritable rostre
de Déu.
Si a hores d’ara estàs esverada pel contingut d’aquesta
carta tan sincera, i el que t’he dit et fa suposar que estic
dolgut amb tu, o que més aviat em provoques un profund
rebuig, doncs veritablement sí que em dol el què, el com
i el quan has fet o deixat de fer. Quant al rebuig, permetme que subscrigui totalment les paraules que, el segle
passat, vaig sentir pronunciar en la seva homilia
dominical a un capellà d’una certa edat, però realment
avançat al seu temps i que, si fa no fa, va dir:
«L’Església per a mi és com la meva mare: vella,
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arrugada, rondinaire i antiquada. Però és la meva mare i
me l’estimo». Doncs, encara que no t’ho creguis o et
pugui semblar estrany, jo també t’estimo. Veus com tinc
dret a dir-te tot el que t’he dit?
La discreció i la caritat són d’agrair, sempre que no
amaguin la veritat. I la veritat, en aquest cas, és que si bé
et va fundar Jesucrist: ...I jo et dic que tu ets Pere, i
sobre aquesta pedra edificaré la meva Església, i les
portes del reialme de la mort no la dominaran. Et
donaré les claus del Regne del cel, i allò que lliguis a la
terra serà lligat al cel, i allò que deslliguis a la terra
serà deslligat al cel (Mt 16,15-18), estàs formada per
nosaltres, creients i batejats, però pecadors.
Consegüentment, per culpa nostra, ras i curt, reconeix
una vegada per totes, que ets santa com a institució i
temple de l’Esperit Sant, però pecadora quant als teus
membres.
No vull acabar aquesta carta sense afegir-hi alguna
cosa sobre la responsabilitat apostòlica que tenim els
cristians aixoplugats a la teva ombra, per molt pecadora
que aquesta sigui. Si Crist és el sagrament de Déu i va
anunciar la bona nova absolutament a tothom, tu ets el
sagrament de Crist, i els cristians –també els laics i
persones de bona voluntat en general– que,
humilíssimament, ens sentim corpresos pel missatge
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evangèlic, cadascú en la mesura de les seves
possibilitats, cal que en sigui missioner. També per això
necessitem que ens ajudis, però sense caure en cap
autoritarisme clerical.
Permet-me ara que et convidi a rellegir amb mi –i
entre tots a posar en pràctica– l’apartat 120 de l’encíclica
Evangelii gaudium del papa Francesc: En virtut del
baptisme rebut, cada membre del poble de Déu s’ha
convertit en deixeble missioner (Mt 28,19-20). Cada un
dels batejats, qualsevol que sigui la seva funció en
l’Església i el grau d’il·lustració de la seva fe, és un
agent evangelitzador, i seria inadequat pensar en un
esquema d’evangelització tirat endavant per actors
qualificats on la resta del poble fidel només sigui
receptiu de les seves accions. La nova evangelització ha
d’implicar un nou protagonisme de cada un dels
batejats. Aquesta convicció es converteix en una crida
adreçada a cada cristià, perquè ningú no postergui el
seu compromís amb l’evangelització, ja que si un de
debò ha fet una experiència de l’amor de Déu que el
salva, no necessita gaire temps de preparació per a
sortir a anunciar-lo, no pot esperar que li donin molts
cursos o llargues instruccions. Tot cristià és missioner
en la mesura en què s’ha trobat amb l’amor de Déu en
Crist Jesús; ja no diem que som «deixebles» i
«missioners», sinó que som sempre «deixebles
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missioners». Si no ens en convencem, mirem els primers
deixebles, els quals, immediatament després de conèixer
la mirada de Jesús, sortien a proclamar-lo joiosos:
«Hem trobat el Messies!» (Jn 1,41). La samaritana, tan
bon punt sortí del seu diàleg amb Jesús, es convertí en
missionera, i molts samaritans cregueren en Jesús «per
la paraula d’aquella dona» (Jn 4,39). També sant Pau,
a partir del seu trobament amb Jesucrist, «de seguida es
posà a predicar que Jesús era el Fill de Déu». (Ac 9,20).
Què esperem nosaltres?.
Som-hi, doncs!, i que les portes de l’Església no siguin
mai més un mur, sinó, decididament, un pont per a
tothom i un lloc de trobada de persones lliures i joioses
en l’esperança.
De tot cor,
Ímac Xiom
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Carta núm. 3
A LA JOVENTUT DESCREGUDA

Si llegeixes la carta oberta que he escrit a l’Església,
que figura immediatament abans d’aquesta que et
dirigeixo a tu, veuràs que, entre altres coses, exposo la
meva opinió respecte al motiu del teu allunyament. Crec
que tens molta raó, perquè la imatge que l’Església t’ha
mostrat al llarg de la teva encara curta existència,
realment no convida a acostar-s’hi. Però anem a pams.
Jo també he sigut jove i he viscut el trist període de la
postguerra civil espanyola. Els teus pares pertanyen a la
generació en la qual l’Església va tenir un paper molt
determinant en la vida dels ciutadans del nostre país i va
fer una gara-gara vergonyosa al poder polític i militar,
coneguda amb el nom de nacional-catolicismo. Aquesta
entesa va consistir en una barreja de conveniència i
covardia. Sens dubte, no hi va faltar un atenuant
comprensible, atesa la quantitat de màrtirs que hi havia
hagut fins aleshores.
El cas és que la vida familiar se’n va ressentir força;
l’ambient religiós que s’hi respirava era senzillament
sufocant. Tot era repressió i càstig; tot era pecat, infern i
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condemnació eterna. Calia anar a misa cada diumenge y
fiestas de guardar, les dones amb mantellina i, en alguns
temples, seure en un costat; a l’altre, els homes. S’havia
de combregar almenys un cop l’any, per Pasqua, sense
oblidar-se de la preceptiva confessió, origen de les
interminables cues que es formaven davant dels
confessionaris, on els capellans havien d’escoltar les
llistes repetides fins a l’infinit de pecats mortals de
pensament, paraula i obra contra la puresa. La manca
d’amor envers el proïsme, l’escassa generositat en el
perdó («perdono, però no oblido»), l’estraperlo, el
suborn i la injustícia social, així com altres aspectes
similars, desgraciadament jugaven un paper més aviat
secundari en la vida d’un cristià. Eren faltes
considerades poca cosa més que «venials».
Les noies eren un capítol a part, començant per la
indumentària. Déu me’n guard que mostressin
públicament una mica més de cama o de braç del que
establia el cànon dels bons costums. I d’anar sense
mitges, fins i tot en ple estiu, ni parlar-ne. A casa s’hi
havia d’arribar abans de les deu del vespre, i a ballar el
dissabte a la nit o a la festa major, calia anar-hi ben
acompanyades per la mamà, no fos cas que se
sobrepassés cap línia vermella. Què ho feia que els nois
tinguessin, com aquell qui diu, carta blanca?
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Els joves d’aquell ingrat període de la història en van
quedar ben tips de tanta repressió i de formar part d’una
Església
encarcarada,
alguns
membres
més
representatius de la qual, amagaven els seus pecats sota
els hàbits. En el fons, va esdevenir una joventut
ressentida i, així que va poder, en va desertar. Quan, més
tard, aquella joventut es va convertir en pares de família,
va tractar que els seus fills no patissin la mateixa
repressió a la qual ella havia estat sotmesa i va caure en
la temptació de projectar en la generació següent –tu– el
desig de llibertat de la qual ella no havia pogut gaudir.
Per tal d’evitar que aquella penosa situació es tornés a
repetir, es va deixar atrapar en la trampa del pèndol, és a
dir, va passar de tot a res, sense adonar-se que de l’un a
l’altre hi ha molta distància. Massa. I ara, la teva
generació, lamentablement, ignora no només la Història
Sagrada, que jutjaria poc més que absurda, sinó el que és
pitjor: desconeix l’amor, la misericòrdia i l’acolliment de
Déu. D’aquesta manera és com se t’ha arrabassat
l’oportunitat de fer trobada amb Jesús. I és que Déu no
es pot imposar, sinó que s’ha de descobrir i deixar-se
seduir per Ell.
Però això no és tot, perquè aquesta actitud dels teus
progenitors, unida a un augment del nivell adquisitiu
(òbviament, m’estic referint, en general, a la societat del
nostre país), es va traduir en una permissivitat
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exagerada. Que poques vegades has sentit un «no» en
resposta als teus desitjos! Se t’ha donat tot fet i se t’ha
aviciat d’una manera alarmant. Ara –per utilitzar el teu
propi llenguatge– «passes» gairebé de tot. No estàs
acostumada ni a esforçar-te ni a aprofundir en res. I ser
creient és certament un regal, però un regal que s’ha de
cercar amb humilitat i perseverança, és a dir,
precisament amb aprofundiment i esforç.
En el primer paràgraf d’aquesta carta et deia, joventut
descreguda, que em penso que tens molta raó de ser-ho.
Ara, però, deixa-m’hi afegir que crec que no la tens pas
tota. No es tracta, ni de bon tros, de buscar culpables, i
encara menys de jutjar –no és això–, però cal admetre
que el comportament de l’Església ha estat, i encara és,
certament censurable. Tot i no ser jove, confesso que a
mi també m’ha defraudat. De totes maneres –creu-me–
sigues generosa amb ella. Quant a la família, que n’ha
estat còmplice de vegades fins i tot amb la més bona
intenció, ara ja és massa tard perquè pugui rectificar. No
obstant això, sigues comprensiva. No tinguis ni el més
petit dubte que la generositat i el perdó són els fruits més
preuats de l’arbre de l’Amor.
Tanmateix, el tercer gran responsable de la situació
actual que estàs vivint –deixa-m’ho dir ben clar– crec
que ets tu mateixa.
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Ja et va bé, la comoditat en què se t’ha ajudat a
instal·lar-te. Encara que Déu sigui pertot, em sembla que
deu ser més aviat difícil trobar-lo en les xarxes socials o
en les discoteques, a les quals ets tan aficionada. Vius
poc més que contínuament enganxada al mòbil, a la
tauleta o aparells similars. Sembla com si, a mesura que
disposes de més tecnologia, més allunyada estàs de la
transcendència de l’ésser humà. Ja ho sé que no estàs per
orgues i que el que compta per a tu és triomfar en la
vida, és a dir, tenir moltes amistats postisses i guanyar
força diners com més de pressa millor. Però, oi que de
tant en tant et sents molt sola? T’has deixat submergir en
la superficialitat que representa ser objecte de consum.
T’han manllevat la capacitat de reflexionar i de gaudir
del contacte realment humà. Cada cop desconeixes més
el to de la paraula, el gest personal, el missatge d’una
mirada... Mentrestant, em deixa realment perplex sentir
afirmacions tan peregrines com ara «crec en
l’espiritualitat, però no en la religió» o «crec en una
intel·ligència còsmica, però no en l’Església dels
capellans», etc., etc.
Bé, pot semblar que, fins aquí, només he tractat de
renyar-te severament, sense estalviar qualificatius. No ho
nego pas. És cert que la teva frivolitat actual m’espanta.
Però no vull acabar aquesta carta sense afegir-hi que no
crec que tota la joventut sigui igual. Permet-me seguir
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sent sincer i dir-te que de cap manera no et considero un
titella. Reacciona! Pensa que, amb l’ajuda de Déu tu ets
l’últim recurs que ens queda per a salvar aquest món tan
galdós que t’hem deixat. Si et plau, no em decebis.
Malgrat tot, confio en tu i crec que a la llarga no
frustraràs la meva esperança, perquè –ho repeteixo– tu
no ets un titella manipulable, i estic convençut que tu
mateixa o les generacions que et seguiran no sou només
cendra d’il·lusions cremades, sinó que encara guardeu i
guardareu una resta de guspira a punt per a fer renéixer
les brases d’una joventut intel·ligent i apassionada que
no perpetuarà en els seus fills la mancança que tu vas
patir, sinó que els donarà l’oportunitat que tu no has
tingut de sentir-te verament estimada per Déu.
Confiant en tu,
Ímac Xiom

28

Carta núm. 4
A LA VELLESA

Hola, vellesa. Ja ets aquí? Em pensava que no havies
d’arribar mai. O, millor dit, em creia que trigaries molt
més. Després d’haver escrit a la joventut (descreguda,
però joventut al cap i a la fi) sembla just que també
t’escrigui a tu, no ho creus així? Ja ho sento, que truques
insistentment a la porta. Tanmateix, abans d’entrar, et
recomano que llegeixis atentament aquesta carta que fa
un cert temps et tenia preparada per a quan arribessis.
D’acord que entraràs tant sí com no. Però no esperis de
mi cap mena de benvinguda. Potser tu no en tens la
culpa, i cal reconèixer que has estat a bastament
discriminada per la nostra societat. De totes maneres,
sàpigues que jo no en formo part, d’aquesta societat que
ens enganya contínuament, mostrant-nos unes imatges
del tot adulterades de parelles d’ancians que riuen feliços
en anuncis publicitaris als aparadors o a les guies de les
agències de viatges. O també en els plans de pensions o
ofertes semblants per a atraure la inversió dels seus
estalvis en entitats bancàries que garanteixen avantatges
pels descosits; o fins i tot residències on ofereixen una
estada increïblement feliç per a la tercera edat... Tot
plegat, mentides disfressades de bondat celestial, que
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només tracten de xuclar els molts o escassos diners de
què pugui disposar la gent gran.
La pura realitat és que ningú no t’espera amb els
braços oberts. Cap persona sincera no et pot donar la
benvinguda amb alegria. Potser cal que t’ho argumenti?
Doncs, ras i curt: al meu parer, no ets més que un
personatge sinistre, sempre de bracet amb uns
acompanyants tan fidels com indesitjables: la solitud, la
malaltia, el sofriment i la mort.
Quant a la solitud, què t’haig de dir? Per culpa seva la
societat, en el fons, cada cop ignora més la gent gran. És
innegable que les persones d’edat avançada encara
poden tenir un cert paper en el seu entorn més immediat
cuidant els néts, si en tenen, o ajudant altres persones
més vulnerables; excepcionalment, duent a terme
tasques intel·lectuals o artístiques. Però, tard o d’hora,
serà un mateix qui haurà de ser ajudat. I els néts, de
petits, són criatures adorables que revitalitzen
l’ancianitat, però el temps passa molt de pressa i, ja
adolescents, és com si desapareguessin de l’escena i el
que compte per a ells és més aviat el seu grup de
companys; els avis passen a ser una colla d’antiquats.
També s’acostuma a adduir que aportes experiència i
que els vells no s’han de veure necessàriament abocats a

32

l’exclusió social, sinó que poden continuar sent
membres actius de la societat. Però aquest món està
canviant molt i a una velocitat abans mai vista. Ser vell
vol dir anar sempre per darrere dels invents i cada cop a
més distància, de manera que els coneixements d’avui
poden tenir demà un valor més aviat escàs.
Malauradament, massa sovint, el vell pot adoptar una
actitud que prescindeixi dels qui l’envolten i viure
indiferent al «què diran», això sí, presumint d’edat, i
acabant per ser, humanament, només un cúmul de
records –el qual cal estimar, és clar–, però que moltes
vegades pot conduir a una profunda o recíproca
incomprensió.
Parlem de les malalties? Tu, vellesa, no ho neguis,
n’ets la reina! Confesso que, si pogués, de bona gana et
clavaria una bona coça per fer-te fora. Però no sóc cap
ruc i, a més, em fan mal els genolls (si només fossin els
genolls!). Em caldria molt més que no pas una simple
carta per a fer una llista de la cohort de malalties que
t’acompanyen. I encara hi ha qui afirma que el que val
–figuradament, és clar– és tenir el cor jove. Doncs,
potser sí, però jo camino amb les cames i no amb el cor.
Si bé els avenços científics han endarrerit
substancialment l’aparició de la teva presència, no és
menys cert que això ha tingut un cost. S’han afegit anys
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a la vida; ha augmentat la longevitat de les persones,
però s’ha obert la porta a malalties abans gairebé
desconegudes. A tall merament anecdòtic, també es pot
constatar que si actualment, sobretot a Egipte, es troben
mòmies de cossos que, si fa no fa, es conserven per
embalsamament, potser algun dia d’un futur llunyà, en
un cementiri pertanyent a aquest segle, en lloc d’ossos
humans s’hi descobriran munts de ferralla compostos per
pròtesis de genoll, de maluc, dentals, audiòfons, lentilles
i altres adminicles per l’estil.
Finalment, si et sembla bé, permet-me unes paraules
sobre els teus companys inseparables: el sofriment i la
mort. L’un, amic íntim de la malaltia; l’altre, la fi a la
qual tu adreces el camí.
Molta gent diu: «A mi, la mort no em fa por. El que
realment temo és el sofriment que l’acostuma a
precedir». Doncs, guaita, a mi, personalment, –malgrat
la fe que Déu m’ha concedit–, em fan por totes dues
coses. Quan un és jove, no hi pensa, en la mort; la sent
massa llunyana i la vida té molta més força. Quan s’és
vell, molt sovint, l’única raó per a viure consisteix a
endarrerir com més millor l’inevitable. A hores d’ara,
nombrosos familiars i amics han deixat un bon grapat
d’espais buits en la meva agenda. Ja ho sé, que la vida té
data de caducitat. Però no cal que matí rere matí, quan
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em miro al mirall, hagi de veure una imatge cada cop
més difícil de reconèixer. Molt trist, vellesa, molt trist
tot plegat...
Sincerament, no sé com acabar aquesta carta perquè
se’n pugui fer una lectura mínimament positiva. «Potser
que afluixis», pot dir algú. Més d’un em considerarà
pessimista. Potser sí. Tanmateix, ben segur que altres
opinaran que tinc tota la raó o que encara he fet curt.
Només em consola l’obvietat que per a envellir i morir,
abans cal néixer –no hi ha posta sense albada– i que el
naixement no és altra cosa que la mà de Déu traient-me
del no-res per acompanyar-me vers el camí de l’eternitat.
Amb molta tristor,
Ímac Xiom
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Carta núm. 5
A LA VIDA

Quantes pàgines es deuen haver escrit sobre tu, vida, al
llarg dels temps? Historiadors, filòsofs, científics,
artistes, sants, han omplert llibres sencers, tractant de
trobar i explicar el sentit de la teva existència i potser,
entre tots, no han estat capaços d’esbrinar ni el què ni el
per què. Jo només t’escric aquesta breu carta amb el
modest objectiu de dir-te el que penso de tu.
Deixa’m aclarir, primer de tot, que ja he passejat prou
anys pel teu jardí i he vist el que he vist, i allò que no he
pogut evitar veure, per poder-me adonar de qui ets en
realitat, quines són les teves disfresses –riquesa, prestigi,
poder, fama, sexe– i quin és el teu darrer destí perquè,
per molt que t’esforcis a dissimular, ja des del primer
instant hi fas drecera i totes les teves passes, més tard o
més d’hora, duen al mateix indret. Ets com la besada
breu que fan les ones a l’arena de la platja. Tots vivim al
tall d’un ganivet i, mentrestant tu, als humans ens tractes
constantment de seduir, com si fóssim infants amb
joguines noves, i has aconseguit que no ens capfiquem
gaire amb el sofriment dels altres. Les notícies de dolor
que ens arriben d’arreu del món, de gent morint
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literalment de fam o de multituds desplaçades de la seva
llar per causa de conflictes armats, gairebé ja no ens
afecten. Quan els telediaris o altres mitjans informatius
ens assabenten, mentre dinem o sopem, de les desgràcies
i misèries d’arreu –tampoc no cal que anem gaire lluny–
hem esdevingut poc menys que insensibles. Podem
dedicar uns segons a lamentar allò que veiem, però de
seguida tornem a estar atents al plat curull de menjar que
tenim al davant, no fos cas que amb la forquilla
punxéssim fora de lloc. M’agradaria saber quina
oportunitat ofereixes als que neixen en segons quins
països, quina societat o quina família. És evident que el
teu tracte no és igual per a tothom. Tanmateix, siguem
realistes i preguntem-nos què té aquell qui més té, si tot
plegat ens ha estat prestat. Fins i tot el nostre cos no és
altra cosa que una mena de vestit que se’ns deixa quan
naixem i que haurem de tornar sense remei, força sovint,
fet un nyap.
Vols que et digui com et veig en realitat? Doncs, mira,
ni més ni menys que com un pont pel qual transita de
tot: capellanets aspirants a bisbe, assalariats desitjant
esdevenir empresaris, pobres somiant ser rics, polítics
corruptes, banquers insaciables, advocats que de tant
aferrar-se a la legalitat s’obliden de la moralitat, jutges
injustos, covards fent-se passar per valents, estúpids
creient-se intel·ligents, artistes vanitosos, esportistes
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creguts que s’han de menjar el món, personatges sense ni
un mínim d’escrúpols, tramposos, avars, lladregots de
tota mena, terroristes bojos o hipòcrites... Però seria
injust no reconèixer que també hi ha bons companys de
viatge, és clar: persones que acostumen a passar per
aquest pont que tu em recordes, bo i duent a terme tot el
bé de què són capaces, discretament, sense fer soroll;
sovint gent senzilla, sense títols acadèmics, sense que li
hagin penjat cap medalla, sense cap reconeixement
públic; models d’humilitat, de cor pur i bondat;
voluntaris altruistes, mares solteres escarrassant-se
fregant escales per nodrir i educar els seus fills;
prostitutes víctimes de les circumstàncies, més honrades
que segons quines dames; malalts greus exemplars,
acceptant la seva creu amb conformació i coratge; tantes
santes i sants anònims... Com és possible que l’ésser
humà pugui ser tan miserable i tan sublim alhora?
L’amor és, sens dubte, el poder més gran d’aquest món,
però la malànima el segueix molt de prop.
D’altra banda, més d’un cop m’he preguntat si pot
tenir algun sentit allò que es creu, sobretot en certes
cultures d’Orient, respecte a la reencarnació. Em penso
que, a segons qui no li deuen quedar pas ganes de repetir
l’experiència, tenint en compte fins a quin punt pots
arribar a ser cruel de vegades; encara que, ben mirat,
potser això justificaria d’alguna manera les morts
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prematures o els naixements de criatures amb defectes
físics o mentals que han d’arrossegar al llarg de tota
l’existència. De totes maneres, no podent recordar
vivències d’èpoques reculades, no sembla que pagui
gaire la pena. Així, doncs, com que no ho entenc,
m’abstinc d’exposar cap opinió, pel risc de ser massa
simplista. L’únic que puc afirmar és que no sento cap
enyorança pel record d’altres temps viscuts. Moltes
accions dutes a terme en el passat, ara no les repetiria o,
si de cas, ho faria d’una altra manera. L’experiència
t’obre els ulls, tot i que, massa sovint, quan ja no hi ha
res a fer. La joventut és un tresor, sens dubte, però la
major part de les vegades un tresor desaprofitat.
Realment, tu i la raó primera de totes les coses sou un
misteri que només pot ser contemplat a la llum de la fe,
bo i creient que tot plegat respon a un projecte diví, el
qual, un dia no llunyà, tots tindrem al nostre abast. Per
això t’he escrit aquesta carta, perquè no sóc capaç de
copsar el teu sentit, però crec que, malgrat tot, res no hi
ha més valuós que tu, en tant que ens permets estimar i
ser estimats mentre fem camí per aquest breu recorregut.
Som com caminants travessant aquest pont –beneït
preludi– que el Creador, en un esclat d’Amor, ha bastit
per a tots nosaltres, pobres però afortunats mortals.
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Tu ets:
Una oportunitat per a aprofitar.
Un somni per a fer realitat.
Un repte per a afrontar.
Un deure per a complir.
Amor per a gaudir-ne.
Tristesa per a superar-la.
Un misteri per a desvelar.
Un himne per a cantar.
La felicitat per a merèixer-la.
I tu ets, sempre, per a defensar-te.
(Mare Teresa de Calcuta)
Fins quan Déu vulgui,
Ímac Xiom
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Carta núm. 6
A LA NATURA

Aquesta carta que subscric i t’adreço, natura, és de
penediment i per demanar-te perdó perquè mai, des que
el món és món, havies sofert una agressió tan despietada
i tan irresponsable per part del gènere humà com la que
pateixes avui dia. Sembla mentida que costi tant
d’entendre que l’explotació salvatge a la qual ets
sotmesa, ens condueix inexorablement a tots plegats al
desastre total; a la fi de la humanitat, malgrat que això, a
hores d’ara, és tan evident que ja no ho pot negar ningú
que tingui dos dits de seny. El que passa és que els que
remenen les cireres –els amos del capital– fan tot el
possible per a amagar la realitat, per tal d’augmentar
sense aturador la producció, el consum i els guanys
immediats sense cap mena d’escrúpol. El seu únic
objectiu és enriquir-se a qualsevol preu, i addueixen,
hipòcritament, davant del més petit intent de racionalitat,
que això no és altra cosa que una manera d’endarrerir el
progrés i una estretor de mires, negant-se a mirar gaire
més enllà.
Déu et va crear i no hem estat protectors de la seva
obra, malgrat ésser, com ets, la casa de tots que ens ha
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confiat i, sobretot en l’anomenat «Estat del benestar»,
hem cregut que érem els teus propietaris absoluts i t’hem
tractat amb no poca desconsideració i abusant de la teva
generositat.
Però el nostre pecat durà aparellada la penitència –una
penitència que hauran de pagar, sobretot, els nostres
fills–, perquè ja ningú no dubta que estem assistint a
l’escalfament del planeta com a conseqüència de
l’activitat humana incontrolada. L’augment del nivell del
mar és obvi i indeturable, amb el perill extrem que això
representa per a les ciutats costaneres –precisament
algunes de les més poblades del món– com ara, per
exemple, Nova York o Tòquio, així com el creixement
desmesurat d’altres (Mèxic, Pequín o el Caire, posem
per cas), la qual cosa fa que aquestes últimes hagin
esdevingut pràcticament inhabitables, per la insalubritat
que genera la contaminació deguda al transport, el soroll
i el fum, els quals afecten greument la qualitat de vida
dels seus habitants.
Estem contaminant les aigües, el sòl i l’aire com a
conseqüència del transport, el fum de la indústria i l’ús
indiscriminat de fertilitzants, insecticides i fungicides. El
descontrol en l’explotació dels recursos pesquers, que
només tenen en compte el benefici immediat,
desestabilitzen el correcte desenvolupament de certes
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espècies, les quals constitueixen un important suport per
a l’alimentació mundial. T’estem convertint –de fet, ja
ho ets– en un immens dipòsit d’escombraries. Per altra
banda, l’acció humana descontrolada provoca cada any
la desaparició de milers d’espècies animals i vegetals,
amb el consegüent desequilibri que això comporta per a
l’ecosistema en comprometre el futur de la Terra. No hi
ha dubte que serem jutjats molt severament per les
futures generacions, encara que, al pas que anem, no sé
si ens en succeiran gaires, de generacions, si més no, en
aquest planeta.
El domini actual de la tecnologia ens ha abocat a
agredir-te contínuament; una agressió –sigui dit de
passada– gens cristiana i gens lògica, perquè no trigarem
gaire que ens passis comptes, encara que les societats
més pobres ja fa temps que en pateixen les
conseqüències, perquè les empreses anomenades
«multinacionals» s’atreveixen a fer en segons quins
països en vies de desenvolupament, i per tant més
vulnerables, allò que en altres de més avançats no se’ls
permetria pas fer.
Davant l’esdevenidor tan greu al qual estem abocats,
em pregunto: com caldria actuar perquè siguis tractada
amb el respecte que et mereixes? I se m’acut que només
hi ha dos camins possibles: el polític i el personal.
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Quant al polític, un govern com cal hauria de fer servir
tots els mitjans al seu abast per a promoure campanyes
de conscienciació adreçades a tothom perquè encara no
som prou conscients de l’abisme que estem vorejant.
Quan els polítics fan campanya per a ser elegits per a
governar un país, el que predomina són els interessos
electorals i no sembla que el tema ecològic i la teva
protecció els preocupi gaire, la qual cosa, més tard, es
reflecteix amb unes lleis totalment insuficients. El poder
és sempre perillosament prioritari i els teus defensors,
ara per ara, constitueixen una minoria molt poc
representativa, de la qual cosa nosaltres, el poble, som
els principals responsables.
Però no n’hi ha prou amb la gestió més o menys
assenyada d’uns quants països –no tants com seria
desitjable–. Cal un consens internacional que programi i
promogui realment una acció coordinada a fons i sense
demora. Malauradament, fins ara, les trobades mundials
en les quals s’ha tractat de la preservació del medi
ambient, com ara la Cimera de la Terra, celebrada el
1992 a Rio de Janeiro o la Conferència de les Nacions
Unides sobre el desenvolupament sostenible,
denominada Rio+20, han tingut un ressò i uns efectes
pràctics més aviat decebedors per escassos i, sobretot,
també per la inexistència d’un control posterior prou
rigorós.
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Pel que fa a l’altre camí –el personal– tots en som
directament responsables, perquè ens pot semblar que
una petita acció individual a favor teu, en la nostra vida
quotidiana, no té cap importància. I això és innegable.
Com també ho és que milions de petites accions podrien
configurar un canvi transcendental respecte a la relació
amb tu. La unió d’un nombre elevat de consumidors
responsables pot exercir una pressió gens menyspreable
de cara a un govern, o a les empreses que fabriquen
productes que et perjudiquen de manera indiscutible a
través de l’oferta enverinada del mercat i que els mitjans
de comunicació s’encarreguen de transmetre’ns
implacablement.
Proposo que cadascú de nosaltres es pregunti a què
està disposat a renunciar per mantenir els teus valors, i
aleshores sabrem de què som culpables si no som fidels
a allò que creiem que cal i podem fer. I serà ben trist
constatar que, mentre no canviem la nostra relació amb
tu, no mereixem el teu perdó. T’estem destruint, en lloc
de respectar-te i protegir-te, que seria el més just i
assenyat. I és ben curiós observar que les comunitats
més primàries, com ara poden ser les dels aborígens d’un
territori determinat, són precisament les que tenen més
cura de tu, atès que per a ells no ets només el més preuat
dels seus béns, sinó l’únic mitjà que tenen per a subsistir
i preservar la seva cultura.
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Així, doncs, som capaços, nosaltres, de deixar
d’adquirir objectes absolutament superflus? Renunciem
al lema de «fer servir i llençar»? Reutilitzem, per tant,
tot el que és raonablement reutilitzable? Reciclem les
enormes quantitats de paper que actualment es
malgasten? Som moderats en fer servir embolcalls
plàstics? Evitem l’ús innecessari d’energia elèctrica?
Consumim aigua en va? Evitem el malbaratament de
menjar? Utilitzem prou el transport públic?
L’educació a les escoles per a desenvolupar un ferm
compromís ecològic també és bàsica i, encara que hi ha
honroses excepcions, en general, actualment, és
insuficient. I, probablement, encara és més important
l’exemple de la família envers els infants (encara que la
família, que hauria de servir de model, sovint és la que té
més necessitat de ser educada).
En resum: ens cal canviar urgentment l’estil de vida,
renunciant als nostres hàbits consumistes i que el
compromís ecològic, fruit tant de les conviccions dels
creients com del tarannà dels no creients responsables,
tots plegats, ens faci conscients de l’obligació ineludible
de lluitar contra la greu agressió a la qual estàs sotmesa
contínuament i ens empenyi a sortir de l’espiral
d’autodestrucció en què estem immersos. Malament rai,
natura, si no ens aturem a temps. El mal és que quan el
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cor d’una persona és buit, necessita omplir-lo a còpia de
comprar, posseir i consumir.
Que Déu ens ajudi! (però aviat, si us plau).
Ímac Xiom
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Carta núm. 7
A L’OBLIT

Abans que se m’oblidi, t’escric aquesta carta, oblit, i
ho faig amb un sentiment contradictori que no m’és fàcil
d’expressar, atès que, per una banda, et considero un
vulgar traïdor de la memòria, però, per l’altra, no es pot
negar que hi ha circumstàncies, o maneres de veure les
coses, en les quals ets digne d’agraïment. Permet que
m’expliqui.
No cal tenir accés al nostre arbre genealògic, posem
per cas, per adonar-nos que, si retrocedim quatre o cinc
generacions, tot el que en queda són noms que no ens
diuen res. Igualment passa amb els àlbums o capses de
fotos antigues que s’acostumen a conservar, els quals, de
mica en mica, ningú no recorda a qui pertanyen i, tard o
d’hora, totes acaben igual. De la mateixa manera,
persones que han protagonitzat grans esdeveniments al
llarg de la història fan palesa la nostra ignorància –i la
seva intranscendència– en haver-nos de preguntar «qui
va ser?», «on va viure?», «què va fer?», perquè avui, per
culpa teva, bo i aliada amb el temps, gairebé ningú no
els recorda.
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Un sistema molt didàctic per a adonar-se del que et dic
és obrir una enciclopèdia i mirar noms de personatges de
tota mena –sants, papes, reis, polítics, esportistes d’elit,
científics, artistes...– la majoria dels quals ens són
absolutament desconeguts, ni tenim la més lleugera idea
del que van protagonitzar. Igualment, si mirem la
retolació de places i carrers de qualsevol ciutat,
observarem noms de personalitats de qui no teníem
coneixement. Ai, què n’és, d’enganyosa, la vanitat!
Tanmateix, arribats en aquest punt, ja comencem a
haver-te d’agrair la teva presència perquè, un dia o un
altre, tots acabarem caient en l’anonimat més absolut, i
serem oblidats, per molt important que hagi estat la
nostra existència. I això no deixa de ser una impagable
lliçó d’humilitat que Déu posa constantment al nostre
abast.
Però que cruel que ets quan esdevens un dels
principals símptomes d’una demència senil! Persones
d’intel·ligència notable, fins i tot genials, capaces de
destacar en qualsevol matèria, en el capvespre de la vida
–o, de vegades, no tant–, poden contraure una malaltia
neurodegenerativa la qual, progressivament i inexorable,
els afectarà la memòria, i és aleshores quan apareixes tu,
bo i transformant el malalt en un ésser al qual tot és cada
cop més estrany. És realment angoixant viure
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experiències en les quals es comprova que, per culpa
teva, algú, per exemple, no reconeix la seva parella o els
seus fills i que, fins i tot, oblida els actes més elementals
de la vida quotidiana, com ara vestir-se, rentar-se o
menjar.
No obstant això, oblit, un cop més la teva acció
implacable permet obrir la porta salvadora del servei.
Cuidar una persona malalta, però especialment si està
afectada per una malaltia mental, pot arribar a
representar una tasca realment molt dura. Però aquell
que assumeix aquesta responsabilitat amb entrega i
estimació, no tinc cap dubte que es guanya la glòria del
cel. Aquell que vol fer el bé truca a la porta, el qui
estima la troba oberta (Rabindranath Tagore).
Una altra ocasió en què fas acte de presència més o
menys camuflada és davant la desaparició d’un ésser
estimat. La gent sol dir: «el temps tot ho cura», donant a
entendre que les desgràcies, tard o d’hora, s’acaben
oblidant. Això és una gran mentida. Potser sí que, a
mesura que el temps passa tu vas fent la teva feina, però,
en aquest cas, no s’acaba mai d’oblidar del tot.
I que pèrfid i hipòcrita que ets, oblit, quan actues amb
traïdoria i fins i tot ets capaç de disfressar-te, bo i
canviant el teu nom pel d’amnèsia, quan aprofites que
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algú pateix un accident inesperat, un fort cop al cap, per
aparèixer de sobte i anul·lar tot el passat d’una persona,
amb el que això pot significar tant per a l’afectat com
per a la gent del seu entorn –família, amistats, relacions
laborals, etc.–. En aquest cas sí que no puc endevinar
cap sentit positiu en la teva actuació, llevat que es tracti
d’algú que preferiria oblidar tot el viscut fins aquell
moment i començar de nou... però, això, jo ja no ho sé.
Quantes vegades, els petits o grans favors que hàgim
pogut fer al llarg de la vida, han quedat sense resposta
per culpa teva, oblit, company inseparable de la gent
desagraïda? Potser això també ens pot ensenyar a ser
més desinteressats i a fer-ne, de favors, sense esperar res
a canvi.
En realitat, no sé ben bé si només et mereixes sentir
retrets o, sovint, també rebre el nostre reconeixement,
perquè sort en tenim, els humans, de tu. Em queden
força dubtes per aclarir, en els quals tu n’ets el
protagonista: què vol dir la frase tants cops escoltada
«perdono, però no oblido»? Benvingut siguis darrere els
desenganys! Gràcies per la teva intervenció per ajudarme a oblidar tantes matèries absurdes apreses a l’escola
(de què m’ha servit saber esbrinar el màxim comú
múltiple d’una sèrie de números; com s’obté una arrel
cúbica o quina utilitat tindria recordar quants costats té
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un paral·lelepípede o la llista dels reis gods?). Per què
martiritzes la gent quan es va fent gran?: «on he deixat
les ulleres»; «què he vingut a fer en aquesta habitació»?;
«no em ve al cap la paraula exacta…», o com és possible
que recordi tan bé fets de la meva infantesa i hagi oblidat
el que vaig menjar ahir per dinar? Ben mirat, a hores
d’ara, gairebé ni recordo per què t’he escrit aquesta
carta.
Més aviat fet un garbuix,
Ímac Xiom
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Carta núm. 8
A LA DESESPERANÇA

Qui és el que, en un moment o altre de la seva vida, no
s’ha trobat amb tu, desesperança? Hi ha tantes raons per
obrir-te la porta de casa nostra! O potser no. En
qualsevol cas, més aviat cal fer tot el possible per tal que
no t’aturis a prop i passis de llarg, com més lluny millor.
Realment, no és gaire difícil caure en les teves mans
quan ens arriba una desgràcia i no saps ni com ni per
què. Un desengany greu, la ingratitud aliena, una
malaltia important –pròpia o d’un ésser estimat–,
l’espectacle trist d’un món extraordinàriament cruel per
les guerres, la fam i la injustícia; sense anar gaire més
lluny, la mateixa mort ens aboca al teu abisme. Per sort,
l’ésser humà té una enorme capacitat de resistència i de
recuperació i, d’aquesta manera, és possible anar gairebé
sempre cap endavant. Si, a més a més, tot s’observa a
través de la fe, la teva gran enemiga –l’esperança–
apareix per amorosir les ferides, i el seu consol ens pot
acompanyar per a seguir caminant. Al cap i a la fi,
aquesta vida no és gran cosa més que un assaig; un
tempteig per a... qui sap què! Confiem en Déu.
Mentrestant, convido el lector desesperançat –creient o
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no creient– a continuar fent camí. Tal vegada el poema
següent, d’autor anònim, el pugui ajudar:
CAMINANT
Caminant, ja no camines?,
no saps on ets ni on vas?,
o és que et punxen les espines
de les roses que trobes al pas?
Brolla el temps, oreig lleu,
dolç, indiferent o amarg,
el camí és sempre molt breu,
a voltes, també es pot fer massa llarg.
Caminant, per què et detures?,
l’esperit mai no serà vell,
quan trepitges pedres dures,
no sents el cant de l’ocell?
És la tenebra el que et cega?,
cerca en la nit un estel!,
si és el teu cor el que prega,
veuràs la llum en el cel.
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Per què creus que el món s’atura?,
per què ho creus, bon caminant?,
alça els ulls a la natura,
no has vist mai un somriure d’infant?
Amic meu, caminant,
dóna’m la mà i fem junts drecera,
–camí de flors i de fang–,
que el camí no és mai enrere,
el camí és sempre endavant!
Amb els millors desitjos,
Ímac Xiom
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Carta núm. 9
A LA RIQUESA

Quan un matí de novembre de l’any 1922 l’arqueòleg
britànic Howard Carter, cap de l’expedició promoguda
per Lord Carnarvon a la Vall dels Reis a Egipte, va
descobrir la tomba de Tutankamon, va quedar esbalaït
per l’esplendor de la teva presència («veig coses
meravelloses», va exclamar). Com que no havia estat
mai saquejada pels lladres de tombes, l’aixovar funerari
del faraó es mantenia completament intacte i repartit tant
per l’antecambra com per la cambra del tresor, la cambra
sepulcral i el seu annex. Objectes valuosíssims
decoraven les quatre estances: or, pedres precioses,
plata, fusta estucada; a la cambra sepulcral en concret
s’hi trobaven tresors realment extraordinaris, com ara un
armari recobert d’or, davant el qual hi havia un vas
d’alabastre amb aplicacions d’or i marfil (desconec si
encara es podia apreciar l’exquisit perfum que devia
haver contingut). L’últim dels tres sarcòfags que
contenien el cos momificat del faraó era d’or massís i la
cara d’aquest era coberta amb una màscara igualment
d’or massís amb incrustacions de cornalina, lapislàtzuli,
turqueses i altres pedres precioses. Val a dir que l’equip
de Howard Carter va trigar gairebé deu anys a ordenar i
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catalogar les quasi cinc mil peces que acompanyaven la
mòmia per al seu viatge al més enllà. Tot i així, atesa la
prematura mort de Tutankamon (v 1372 – v 1354 aC), és
a dir, a l’edat aproximada de divuit anys i sis de regnat,
hi ha qui opina que la teva presència es podria considerar
més aviat «modesta», en comparació amb la que,
presumiblement, hi devia haver a les tombes d’altres
faraons de força més renom, i que fins ara no s’ha pogut
establir a causa del saqueig al qual s’han vist sotmeses.
Davant d’aquests fets, no puc evitar fer-me una
pregunta: és que els embalsamadors d’aquell temps no
eren conscients que en el «vestit» de les mòmies no hi
havia butxaques? Però per a formular-nos preguntes com
aquesta, no cal que ens remuntem a l’època de l’antic
Egipte perquè, en realitat, no n’hi havia ni en el de les
mòmies ni, avui dia, en el de ningú, sigui quina sigui la
categoria del difunt, vaja. I, no obstant això, només cal
estar a l’aguait de la revista Forbes, quan fa pública cada
any la llista dels personatges més rics del món, per
adonar-se de la trista aliança que has establert amb la
injustícia: quantes vegades dónes més als qui més tenen i
ets més garrepa amb els qui tenen menys. Déu nos en
guard de caure en el teu parany! Tanmateix, no falten
veus més aviat cíniques, les quals afirmen que l’únic
problema que poden representar els diners és la seva
mancança.
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Un dubte que encara no he aconseguit resoldre és si
actues per obtenir el poder o és el poder qui et necessita
per a existir. O potser us heu convertit en socis
inseparables ja des d’un bon començament? No us fa
vergonya la cohort d’indesitjables que sol acompanyarvos?: gent corrupta, traficants de tota mena, explotadors
de nens, especuladors sense escrúpols... Com és possible
que, any rere any, per mitjà de l’informe que divulga
l’oenegé Intermón Oxfam, o a través del fòrum que se
celebra a l’estació d’esquí de Davos, als Alps suïssos,
ens assabentem que estàs en mans d’un centenar escàs
de persones d’aquest món, les quals són més riques que
no pas la resta d’habitants del planeta? O que un 1% de
la població et posseeix en igual mesura que el 99%
restant? Com s’entén això, quan ens consta que molta
gent està morint literalment de gana?
No vull continuar fent-te retrets perquè, al cap i a la fi,
tant tu com el teu soci –el poder– no sou altra cosa que
uns manipulats per l’egoisme humà. Tot i així, no em
puc estar de recordar el que Jesús digué als seus
deixebles, arran de la conversa amb el jove que va
desistir de renunciar a tu perquè «tenia molts béns»: En
veritat us dic que un ric difícilment entrarà al Regne del
cel. I encara us dic: és més fàcil que un camell passi pel
forat d’una agulla, que no pas que un ric entri al Regne
del cel (Mt 19,23-24). De totes maneres, ja se sap que el
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significat dels Evangelis no s’ha d’interpretar al peu de
la lletra, sinó que, en general, cal entendre’l atenent al
seu sentit més profund. És per això mateix que crec que
quan se t’utilitza per a tirar endavant un negoci net, de
manera honesta, bo i fent que com més persones millor
es puguin guanyar dignament la vida, aleshores ets
benvinguda. Igualment quan a algú no li dol de
compartir-te mínimament amb els més desafavorits. Tant
de bo tothom fos capaç d’entendre certes coses i d’obrar
en conseqüència. Una utopia, em temo.
Amb desesperança (ara per ara),
Ímac Xiom
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Carta núm. 10
A LA JUSTÍCIA

Estimada justícia: t’escric aquesta carta amb el
propòsit de reparar una mica els nombrosos greuges que
has rebut al llarg de la història de la humanitat.
Realment, ningú com tu no ha estat tan maltractada en
aquest món. Crec que, si més no, et mereixes un
reconeixement i una disculpa perquè tinc la impressió
que la teva pitjor enemiga –la injustícia– ara per ara t’ha
vençut moltes més vegades que no pas a l’inrevés, sense
que tu hi puguis fer res, atesa la manipulació humana a
la qual constantment et veus sotmesa.
No es pot negar que provens d’un il·lustre llinatge, el
qual es remunta a l’antic Egipte, personificat en la
deessa Maat i posteriorment en la igualment deessa Isis,
les quals, al seu torn, van ser rellevades per les deïtats
hel·lèniques Dice i Tenis. Aquesta darrera, ja des de
l’època romana, va ser la que va esdevenir el típic
símbol amb què se’t coneix avui dia, és a dir, la
representació al·legòrica d’una dona amb els ulls
embenats, per indicar que no mires les persones sinó els
fets, o sigui que jutges –o hauries de jutjar– amb
objectivitat, sense por, amb cap mena de favoritisme i
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independentment de l’objecte jutjat. Si ens fixem bé en
l’espasa que empunyes amb la mà dreta, veurem que té
dos talls per a recordar-nos la imparcialitat dels teus
judicis, els quals pots exercir a favor o en contra de
qualsevol de les parts en litigi. Finalment, a l’altra mà,
sostens una balança, els dos plats de la qual estan en
rigorós equilibri perquè hi diposites els arguments i
proves de cada part, per tal d’impulsar el compliment de
tots els drets amb un criteri d’absoluta igualtat.
Com pots veure, et conec força bé, justícia, i admiro
les teves bones intencions. Tant de bo el sentiment de
rectitud que inspires, a fi i efecte de governar la
conducta de les persones, fos mínimament respectat.
Llàstima que a l’hora de la veritat no siguis gran cosa
més que una simple al·legoria, ja que l’espasa, a parer
meu, acostuma a castigar més innocents que no pas
culpables; i la balança gairebé sempre es troba amb un
plat amunt i l’altre avall. El poder i l’egoisme –les
potents armes de la injustícia– a hores d’ara han reeixit
molt més que no pas tu.
Crida l’atenció que, fins i tot en la teva representació
es pugui detectar un cert embolic. Per posar un parell
d’exemples, en el baix relleu situat als antics jutjats de
Barcelona, t’han situat la balança a la mà esquerra i
l’espasa a la dreta, la qual cosa també es pot observar en
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la figura que hi ha al Tribunal Penal Central a Londres
(Regne Unit). Per contra, en el Legislative Council
Building de Hong Kong, t’han canviat els estris de costat
(l’espasa a la mà esquerra i la balança a la dreta), igual
com a la Chuo University Suginami High School, a
Suginami-ku, Japó. Però això només són detalls que no
canvien el fons de les coses i no és, ni de bon tros, el
més important.
No deixa de ser curiós, i aquest aspecte sí que té
importància, que tu i les regles establertes –el dret– no
sempre aneu de bracet. Les lleis i les sentències
judicials, tot i que siguin legítimes, poden anar
clarament en contra de l’ètica social més lògica. Posem
per cas la pena capital: als països on encara s’aplica és
perfectament legal i, en canvi, llevar la vida d’un ésser
humà, per molt de mal que hagi causat, no crec que tu ho
puguis acceptar. No diguem ja quan comparem costums,
normes, legislacions o religions entre diferents Estats...
No obstant això, em penso que hi ha fets que no admeten
cap dubte: oi que no hi estàs d’acord, amb les guerres, la
fam, la violència de gènere o amb la necessitat d’emigrar
de casa teva per a poder salvar la vida? Que potser ets
amiga de governs corruptes, banquers poc escrupolosos,
terroristes de tota mena o traficants d’armes i drogues?
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Mentre hi hagi un sol ancià desatès, un malalt sense
cuidar, un infant per escolaritzar, una mare amb manca
d’ajuda, o siguem indiferents davant d’un captaire, un
aturat o una persona necessitada d’ajut, això voldrà dir
que se t’ha exclòs. Mentre sovint paguin justos per
pecadors o algú et prengui pel seu compte, no arribarem
enlloc. De vegades penso que més val que tinguis els
ulls embenats, perquè així t’estalvies de veure el que
passa al teu voltant. I, per pura coherència, potser caldria
incorporar a la teva figura una tortuga o un cargol, atesa
l’extrema lentitud amb què sovint se t’administra.
Per acabar: el dia que no hi hagi guerres, ni fam, ni
violència, ni corrupció, ni manca d’escrúpols, ni
terrorisme ni crims, aleshores això voldrà dir que ja som
al cel, on, de segur, la justícia divina no tindrà res a
veure amb la humana. Mentrestant, perdona’ns, justícia,
perdona’ns.
Amb contrició,
Ímac Xiom
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Carta núm. 11
AL SERVEI

Si hagués d’escollir només una frase de Jesús, entre les
nombroses que se li atribueixen, no seria capaç de
decidir-me per cap en concret. Però la que figura en
Mt 20,28, realment sempre m’ha impressionat: el Fill de
l’home no ha vingut pas a ser servit, sinó a servir...
Doncs, sortós tu, servei, que Jesús et va prendre en les
seves mans i el vas poder acompanyar fins a la mateixa
creu.
Gràcies a Déu que per fi puc escriure una carta, sense
necessitat de retreure cap part negativa d’aquell a qui
l’adreço, ni haver de criticar res ni ningú, per molt
constructiva que sigui la crítica, sinó tot el contrari. I és
que, quan et decideixes a passar a l’acció i et poses els
vestits del voluntariat o de l’altruisme, no hi ha qui
t’aturi, servei, a part de tenir sempre les portes obertes
perquè tothom, en la mesura de les seves possibilitats,
s’hi pugui afegir bo i aportant alguna cosa, encara que
sembli petita, per a ajudar algú.
Cal no oblidar, a més a més, que en gran part omples
el buit que sovint ens pot angoixar als humans quan ens
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preguntem pel sentit de l’existència, sense que siguem
capaços de trobar una resposta mínimament convincent.
Crec que poques coses poden justificar tant una vida, i
representar tan gran consol, com haver servit els altres i,
sobretot, haver-ho fet amb estimació i desinterès. Sense
cap mena de dubte, servir és estimar; una de les millors
maneres d’estimar, si no la millor: estimar la família, els
amics, els veïns, els malalts, els necessitats de tota mena,
la feina, el país, la natura... i, en la mesura del possible,
fins i tot els nostres enemics. Per això, servei, els
humans no t’agrairem mai prou que posis al nostre abast
una mica de llum enmig de tanta foscor.
També val la pena, em penso, fer esment de la teva
participació en les grans ONG, siguin del caire que
siguin. Però no s’ha de passar per alt que també ets
present en les que, des d’una perspectiva molt més
modesta, aporten una ajuda inestimable a les persones
necessitades. En realitat podríem dir que cadascú de
nosaltres és com una minúscula ONG capaç de prestar
un servei. Només se n’ha de tenir ganes i estar a l’aguait,
perquè d’ocasions és segur que n’hi ha més del que seria
desitjable. Crec que el secret rau a procurar servir
tothom, en lloc d’intentar servir-se de tothom, com,
malauradament, acostuma a passar. Cal tenir en compte,
també, que tota acció d’ajuda sol ser més efectiva si es
duu a terme en grup que no pas d’una manera individual.
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Un altre company teu inseparable és el desinterès, amb
la particularitat que tota acció desinteressada, tant si és
anònima com si no, desperta en aquell que la rep una
profunda gratitud que sovint no se sap com
correspondre. Probablement, l’única forma de fer-ho és
procedint de la mateixa manera, és a dir, protagonitzant
algun fet semblant –o no– sense que el receptor conegui
d’on prové. Recordem al respecte Mt 6,3-4: quan facis
almoina, que la teva [mà] esquerra no sàpiga què fa la
dreta, perquè la teva almoina quedi en el secret.
No voldria acabar aquesta carta sense comentar un
aspecte teu que sempre m’ha cridat l’atenció, pel que fa
a la manera com actues i és que –ja ho deia més amunt–
ets a l’abast de tothom. Amb això vull dir que no és
imprescindible reconeixe’s com a creient per a servir el
proïsme. Certament, hi ha moltes persones que, tot i
declarant-se obertament no creients, tenen una dedicació
als altres absolutament exemplar. Allò que no acabo
d’entendre és quan alguna d’aquestes persones manifesta
no creure en Déu, però sí en l’ésser humà, sense adonarse de la paradoxa d’aquesta afirmació. Com és possible
estimat algú sense estimar Déu? Això, al meu parer, és
tan absurd com estimar Déu sense estimar les persones.
El que succeeix és que aquell qui té aquesta opinió tan
peregrina, tot i ser un model d’entrega als altres, no és
conscient que, en lo més íntim del seu ésser, també
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estima profundament Déu. Suggereixo, atès que em
sembla força adequat en aquest cas, recordar la primera
epístola de sant Joan: Si un diu: «Estimo Déu», i odia el
seu germà, és un mentider. Perquè el qui no estima el
seu germà, que veu, no pot pas estimar Déu, que no veu.
I tenim d’ell aquest manament: el qui estima Déu, que
estimi també el seu germà (1 Jo,4). Per tant, és lògic
deduir que aquell qui estima el seu germà, també estima
Déu i que, al cap i a la fi, serem jutjats pels nostres actes.
Tant de bo aquestes persones s’adonin algun dia que el
camí més recte per a conèixer i estimar Déu és,
precisament, el que elles fan.
No sé pas què més puc afegir-hi, servei, per a mostrarte el meu agraïment.
Que Déu et beneeixi,
Ímac Xiom
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Carta núm. 12
A L’ISLAM

Primer de tot permet-me aclarir, islam, que no reconec
com a autèntics creients aquells que, en el teu nom,
amaguen interessos inconfessables, o fanatisme violent,
o fonamentalisme radical; que atempten, destrueixen i
maten. Aquesta mena de criminals, a parer meu, no són
musulmans pietosos i no tinc cap dubte que, tard o
d’hora, seran jutjats i castigats com es mereixen per les
seves accions iniqües. Amb aquesta xusma, no
m’interessa gens ni mica tenir-hi tractes. L’islam al qual
adreço aquesta carta és l’islam de la pregària, l’almoina,
el dejuni i l’hospitalitat.
No pretenc ara parlar de les iniquitats que s’han comès
al darrere de la mitja lluna i de la creu. Davant de segons
què, no hi pot haver altra resposta que abaixar el cap,
agenollar-se davant de Déu –el de tots–, demanar perdó i
acollir-nos a la seva misericòrdia.
Tampoc no em ve de gust opinar sobre les divisions i
subdivisions que has experimentat al llarg de la teva
història, i que encara avui perduren, sobretot perquè els
cristians no podem presumir gaire d’unitat. Aquest no és
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pas el tema que desitjo compartir amb tu. Jo només
aspiro a parlar-te com a germà amb un Pare comú
–Al·là, Déu Nostre Senyor?– que ens estima a tots igual,
no pas pels nostres mèrits, sinó per la seva bondat.
Aquesta és, doncs, una carta conciliadora i una
proposta perquè, bo i fent palesos els nostres defectes,
puguem descobrir les nostres virtuts, i així avançar cap a
una millor entesa. Per això mateix començaré per
reconèixer que els occidentals, hereus de la cultura
grecoromana, massa sovint t’observem amb prejudicis i,
fins i tot, amb menyspreu, senzillament perquè no et
(ens) coneixem prou. No negaré pas que els musulmans
sou objecte d’un cert rebuig per part d’Occident. Però,
t’has preguntat mai per quina raó, a part del nostre mutu
desconeixement? I t’has plantejat si aquest rebuig no és
recíproc? Pensa que, per a Déu, no hi ha cap diferència
entre l’Orient i l’Occident. Realment, sembla mentida
que sent com som ambdós descendents del patriarca
Abraham, estiguem tan allunyats l’un de l’altre. Per
posar un exemple, no m’agrada que em qualifiquis
d’«infidel» i lamento la teva escassa disposició a
reconèixer altres religions que poden ser igualment un
reflex de la glòria de Déu, tot assenyalant com a infidels
«els altres». Això no respon a la veritat i fa que el diàleg
pacífic i constructiu entre tu i els cristians sigui
veritablement complicat.
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És cert que a les crítiques que Mahoma va fer als
cristians del seu temps no els faltava raó, ateses les
sectes que hi havia aleshores (nestorians, jacobites,
melquites, unitaris...), així com les lluites internes i el
grau d’enemistat que hi havia entre ells. No endebades
es retreia als cristians que cada cop que se’n reunien deu
per tractar d’un afer, sorgien onze opinions diferents. No
obstant això, t’agraeixo profundament que sempre hagis
respectat el nom de Jesús, malgrat que, per a tu, només
fos un gran profeta i per a nosaltres, els cristians, hagi
estat el Fill de Déu fet home, que morí crucificat per la
salvació de tots els pecadors –repeteixo: «de tots» els
pecadors–, i que ressuscità al tercer dia d’entre els morts
per pujar al cel.
Quant a la Mare de Déu –per a tu Maryam–, tothora
has tingut per a ella paraules de gran delicadesa,
reconeixent-la com l’escollida de Déu. Per a nosaltres,
lliurant-se en cos i ànima a l’acció de l’Esperit Sant.
Estem totalment d’acord, si bé la manera d’explicar-ho
faci palesa, un cop més, la diferència de llenguatges –el
teu, evidentment, més poètic que no pas el nostre– però,
en el fons, amb el mateix sentit i exaltació de la seva
excelsa puresa. Crida l’atenció, per exemple, la
semblança amb què es descriu l’Anunciació a Lc 1,2830: L’àngel entrà a trobar-la [a Maria] i li digué: «Déu
te guard, plena de gràcia del Senyor! Ell és amb tu».
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Ella es va torbar en sentir aquestes paraules, i pensava
per què la saludava així. L’àngel li digué: «No tinguis
por, Maria. Déu t’ha concedit la seva gràcia...», i en
l’Alcorà: Els àngels digueren: «Oh, Maria!, Al·là t’ha
escollit i t’ha purificat; Ell t’ha escollit amb preferència
a totes les dones de l’univers» (Sura 3, versicle 42).
També m’agradaria fer esment del moment actual en
què es troben les nostres creences, perquè em penso que,
bo i preservant els principis bàsics d’amor a Déu, a un
mateix i al proïsme, cal adaptar-les als temps que vivim
o, en cas contrari, correm el risc que, aquests principis,
per molt ferms que siguin, vagin perdent sentit i arribin a
estar, fins i tot, fora de lloc. I en aquest aspecte, crec que
estàs pitjor que nosaltres (que ja és dir!). Algunes
vegades, l’actitud de certs musulmans de formació més
aviat senzilla i manipulable, fa que em vingui al
pensament el trist record de croades i guerra santa. I
aquest em penso que no és pas el camí més adequat per a
trobar-nos. Oi?
Quant al tema del paradís, aparentment la descripció
que en fan els musulmans no pot ser més dispar de la
dels cristians. Per a aquests últims, el paradís no és un
lloc, sinó un estat de felicitat eterna consistent,
essencialment, en la visió de Déu. Per això Jesús respon
d’una manera totalment inequívoca als saduceus, els
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quals l’interpel·len a propòsit d’un matrimoni múltiple
imaginari: Quan arribi la resurrecció [ni els homes ni
les dones], no prendran muller ni marit, sinó que seran
com els àngels del cel (Mt 22,30). Així mateix, en les
Benaurances, Jesús proclama: Feliços els nets de cor:
ells veuran Déu (Mt 5,8).
Pel que fa a la descripció musulmana del paradís
podem llegir en l’Alcorà: Els quatre rius i les seves
nombroses fonts que solquen l’edèn ofereixen begudes a
dojo, si bé la preferida serà el vi (se’ls donarà per beure
un vi generós de gran qualitat amb aroma d’almesc)
(S. 83,25-26).
Per altra banda, per a Mahoma, el súmmum de la
felicitat en el paradís rau, sobretot, en la satisfacció del
plaer carnal, com a recompensa d’Al·là als seus
servidors (S. 76,22). Així, se’ns relata: En veritat hem
creat les hurís. Les hem fet verges, amants, d’una
mateixa edat (S. 56,11-38). I els tements de Déu estaran
en jardins deliciosos, reclinats en sofàs i els donarem
per esposes a hurís de grans ulls negres (S. 52,17-20).
En els jardins les hurís seran verges de mirar púdic
(S. 55-56; cf. SS. 37,47; 38,52). De pits prominents, no
tocades fins aleshores per cap home ni cap geni
(S. 55,56). Seran belles com el jacint i el corall
(S. 55,57). Aquell dia, els habitants del Jardí gaudiran
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d’una tasca feliç: ells i les seves amants (les hurís)
romandran a l’ombra, reclinats en sofàs i tindran al seu
abast fruita i tot el que desitgin (S. 36,55-57).
Davant d’aquesta descripció tan vehement és fàcil
caure en la temptació de fer comentaris potser un xic
frívols. I el primer que se m’acut és que sent el vi un
article absolutament prohibit per als musulmans, en el
paradís es converteix en una beguda lícita i preferida.
L’altra observació que no puc silenciar és referent a les
dones musulmanes. No he llegit que se’n faci cap
esment en el paradís. ¿Cal entendre que seran ateses
també en tot per una colla de joves apol·linis?
Suposo que, en aquest cas –com passa igualment en la
Bíblia– el que cal és copsar el sentit de l’escriptura i no
la literalitat. Però, precisament, la interpretació literal és
el que fa que segons quins musulmans no entenguin el
fons de la qüestió. Deixem, si et sembla, que els
estudiosos aclareixin amb bona voluntat els aspectes
realment fonamentals de tot plegat.
I acabo bo i dient que, malgrat les diferències evidents
que ens separen, el fet d’escriure’t aquesta carta ha servit
per a exposar-te el meu sincer desig d’aproximació i per
dir-te, si més no, que tens tothora la meva mà estesa per
a acollir la teva. Preguem, doncs, al Déu de tots amb
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noms distints, perquè, a poc a poc, ens anem coneixent
millor per estimar-nos més, i que les diferències que ara
per ara ens separen siguin cada cop més petites, perquè
les nostres relacions progressin en respecte i germanor, i
esdevinguin un model en què tothom es pugui
emmirallar.
Amb l’esperança que aquest desig pugui ser un dia
realitat,
Ímac Xiom
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Carta núm. 13
A LA FE

Deixa’m dir-te primer de tot, beneïda fe, que tu per a
mi mai no has estat la torxa resplendent que il·lumina
totes les tenebres d’aquest món, sinó la claror de la
llàntia humil que, a poc a poquet, mostra el camí i que,
de vegades, per culpa meva, parpelleja. Ets, verament, el
jardí amb les flors més belles i delicades. T’escric,
doncs, aquesta carta, confiant que algú la pugui llegir
abans no t’arribi –no oblidem que es tracta d’una carta
oberta– i que això l’ajudi a descobrir Déu a prop seu.
Encara que reconec que és molt difícil afirmar res que
es viu com a cert, tot i ser impossible de demostrar,
penso que tothom, en un moment o altre de la vida, és
conscient de la teva presència o de la teva absència. I
entre l’una i l’altra hi pot haver, força sovint, el desig
esperançat de poder-te acollir.
M’adreço, per tant, en primer lloc, a tots aquells que ja
han rebut la gràcia d’haver-te trobat. El seu agraïment
farà que et cuidin i et proclamin amb joia. Tindran cura
de tu perquè els hauràs descobert el Regne del cel i seran
com un mercader que busca perles fines: quan en troba
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una de gran valor, va a vendre tot el que té i la compra.
(Mt 13,45-46). I et proclamaran com la samaritana,
després del seu diàleg amb Jesús, a la vora del pou de
Jacob (Jn 4,39).
Però no tothom ha rebut el teu do. Quantes persones
voldrien sentir-te a tocar seu i creuen que estan vorejant
constantment el fracàs! Són com éssers immersos en la
foscor d’una cambra tancada que desitgen, dia rere dia,
ni que sigui una petita escletxa per on penetri la llum,
sense adonar-se que, per la perseverança del seu prec, ja
han començat a fer drecera cap a tu i que, tard o d’hora,
no solament veuran l’escletxa anhelada, sinó portes i
finestres obertes de bat a bat i un nou camí al seu abast.
Finalment, no podem oblidar els anomenats no
creients, que ni et desitgen ni t’enyoren. Em consta que
el tarannà de moltes d’aquestes persones –no totes, és
clar– podria ser un model a seguir per a molts dels que
diuen creure i no fan res. En realitat, em penso que estan
força més a prop teu del que s’imaginen, i estic
convençut que Déu, a la fi dels temps, no tindrà gaire en
compte les nostres creences actuals, sinó allò que hàgim
fet o deixat de fer, així com l’actitud mantinguda davant
del nostre proïsme. És evident, doncs, que per sobre de
tot, el més important és estimar i no oblidar mai que si
no t’acompanyen les obres, d’acord amb les possibilitats
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de cadascú, el teu valor és inútil, com queda clar en la
recomanació que fa santa Teresa de Jesús a les seves
germanes en tu i que a mi tant m’agrada recordar: Para
esto es la oración, hijas mías, para que nazcan siempre
obras, obras (Séptimas moradas, capítulo 4 de Las
moradas de Santa Teresa).
I no vull acabar aquesta carta sense fer referència a un
aspecte aparentment més prosaic, si tu vols, però
imprescindible i cert, al meu parer, que és la teva relació
amb la matèria i la ciència i que el papa Francesc, en un
fragment de la seva Carta encíclica Lumen fidei, 34,
glossa infinitament millor del que jo seria capaç
d’expressar. Per això, permet-me que ho transcrigui
literalment: La llum de la fe, unida a la veritat de
l’amor, no és aliena al món material, perquè l’amor es
viu sempre en cos i ànima; la llum de la fe és una llum
encarnada, que procedeix de la vida lluminosa de Jesús.
Il·lumina fins i tot la matèria, confia en el seu
ordenament, sap que en ella s’obre un camí d’harmonia
i de comprensió cada vegada més ampli. La mirada de
la ciència es beneficia així de la fe: aquesta invita el
científic a estar obert a la realitat, en tota la seva
riquesa inesgotable. La fe desperta el sentit crític, en
quant no permet que la recerca es conformi amb les
seves fórmules i l’ajuda a adonar-se que la natura no es
redueix a aquestes. Invitant a meravellar-se davant el
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misteri de la creació, la fe eixampla els horitzons de la
raó per il·luminar millor el món que es presenta als
estudis de la ciència.
Tot desitjant que mai per mai no ens abandonis,
Ímac Xiom
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Carta núm. 14
A LA MISERICÒRDIA

Què t’haig de dir, misericòrdia, que no t’hagin dit ja
els teòlegs i erudits més eminents del passat i del
present, començant pel mateix papa Francesc, el qual et
va dedicar d’una manera especial un Any Sant, inaugurat
l’octubre del 2015, poc abans que jo m’atrevís a
escriure’t aquesta carta? M’hauràs d’excusar, per tant, si
des de la meva ignorància goso afegir algun petit matís
al teu significat que, potser per la seva senzillesa, hagi
pogut passar per alt a algú. I és que a mi em sembla que
no se t’ha de confondre amb el perdó, per generós que
sigui. Tu vas molt més enllà, perquè perdones el qui està
del tot vençut, aquell que no té ni esma per a demanar
que el perdonin. Tu t’acostes al pecador, sabent que ell
és més important que el seu pecat, perquè, al cap i a la fi,
n’és la primera víctima, i el misericordiós és capaç
d’entendre i acceptar les raons per les quals ha pecat i és
comprensiu, malgrat el propi dolor que això li pugui
causar.
Permet-me un exemple, perquè tots ho puguem veure
més clar. I quin millor exemple es podria triar que anar a
l’Evangeli de sant Joan 8,1-11 i fer un exercici ignasià
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d’imaginació per situar-nos en l’escena dels fets i
reviure-ho com una realitat present?
Un grup de quinze o vint persones, format
majoritàriament per mestres de la Llei i fariseus,
s’apropa amb gran aldarull al lloc on Jesús està assegut i
d’una empenta llancen una dona a terra, just al seu
davant. Un mestre de la Llei, el que sembla més decidit,
se situa al capdavant del grup i dirigint-se a Jesús li diu:
Mestre, aquesta dona ha estat atrapada en flagrant
pecat d’adulteri; i Moisès ens té manat en la Llei
d’apedregar aquestes tals. Tu, doncs, què hi dius? La
pregunta és evident que està carregada de verí, perquè si
Jesús es manifesta d’acord amb la Llei, ell mateix posa
en entredit la seva doctrina de pau i amor fins i tot
envers els enemics. Però si es mostra contrari a
l’execució de la dona acusada d’adulteri, immediatament
se’l podrà culpar, al seu torn, d’anar contra la Llei.
La dona, mentrestant, jeu a terra, plorant, amb l’ai al
cor, perquè sap el que l’espera; veu els braços del grup
alçats, amb rocs a les mans, que d’un moment a l’altre li
llançaran al damunt i morirà enmig d’un patiment atroç.
Després, el seu cos ensangonat anirà a parar al fons del
torrent més proper, on les bèsties carronyeres l’acabaran
d’esmicolar. Està aterrida; és un ésser humiliat, abatut,
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sense cap recurs de salvació al seu abast; no gosa aixecar
els ulls de terra, esperant l’instant fatal.
Jesús, com si no hagués sentit la pregunta, està ajupit,
dibuixant signes a terra amb un dit, aparentment
indiferent a la interpel·lació tan directa de què ha estat
objecte. El mestre de la Llei s’impacienta i torna a
formular la mateixa pregunta, aquest cop amb el to de
qui creu que el seu interlocutor es troba en un
compromís insalvable. Aleshores, Jesús aixeca el cap i
guaita tot el grup amb el mestre de la Llei que li ha posat
la pregunta capciosa al capdavant i pronuncia la
coneguda frase: Aquell de vosaltres que estigui sense
pecat, que sigui el primer a tirar-li la pedra. I un cop dit
això, segueix entretingut dibuixant a terra. El mestre de
la Llei queda sorprès i desconcertat, perquè ser malvat
no vol dir ser tanoca, i comprèn que Jesús, al seu torn,
els ha interpel·lat a tots plegats amb una pregunta
implícita en la seva resposta, és a dir, «qui sou vosaltres
per a jutjar, i encara menys condemnar, el comportament
d’un ésser humà?». I, tot seguit, una afirmació que se
sobreentén i que destrueix qualsevol argument dels allà
presents: «és que potser tots vosaltres no sou també uns
pecadors i uns impurs»? Instantàniament, els acusadors
van abaixant els braços i a poc a poc, l’un darrere l’altre,
començant pels més vells, es retiren amb la cua entre les
cames i queden sols la dona, avergonyida i vençuda,
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encara jaient a terra i ara mateix sense entendre ben bé el
que està passant, i Jesús, el qual aixeca el cap i li adreça
la paraula: On són? Ningú no t’ha condemnat? Ningú,
Senyor, li contesta la dona. Jo tampoc no et condemno, li
diu Jesús; vés, d’ara endavant no pequis més (Jn 8,411). Doncs, al meu parer, això ets tu, misericòrdia.
En aquest passatge del Nou Testament, Jesús convida
tothom a ser misericordiós; a fer-te servir com a flassada
per a cobrir la nuesa del pecador; a tenir-te present no
solament un any sencer, sinó sempre i en qualsevol
circumstància. El món n’està tan necessitat, de tu!... Tant
de bo Ell ens ajudi a aconseguir-ho.
Amb gran estimació,
Ímac Xiom
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Carta núm. 15
A MI MATEIX (a manera de cloenda)

Ímac: si hagués d’opinar sobre el contingut d’aquest
darrer llibre que has escrit, no sabria ben bé què dir. O
potser sí, atès el temps que fa que et conec personalment
i saber, amb relativa certesa, tot el que penses.
Estic molt d’acord amb la frase que encapçala la teva
primera carta –la que adreces als possibles lectors–, quan
fas constar que aquest no és un llibre per a fer amics. No
obstant això, estic segur –tan segur com es pot estar de
qualsevol cosa– que més d’un tindrà per encertades les
teves opinions, encara que potser li costi de reconèixerho o d’adonar-se’n.
No es pot pas negar la dosi d’atreviment que has tingut
en manifestar sense embuts el teu parer. Em consta que
has estat absolutament sincer. Dius ni més ni menys allò
que penses, i crec que has pensat força el que dius, ben
convençut que tot respon a la veritat –la teva veritat– i
ja se sap que quan es diuen les veritats... A més a més,
en el subtítol de la coberta ja aclareixes que tan sols es
tracta del recull de pensaments d’un cristià, i un
pensament pot ser encertat o caure en l’error –som
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humans!– i fins i tot tu mateix, de bon començament,
admets la possibilitat de cometre’n, d’errors; si bé els
teus acostumen a tenir el mèrit indiscutible de ser força
entenedors.
Comences per esbandir la roba bruta i tractes tant de la
feblesa humana com de la glòria de Déu, i no m’estranya
que, en certs moments, hagis dubtat de fer segons quins
comentaris, optant finalment per no deixar d’exposar
allò que t’ha semblat censurable, encara que, en general,
acostumes a acabar les cartes amb un prec o mostrant un
bri d’esperança, per petit que sigui, perquè creus que,
malgrat el món tan galdós que ens ha tocat viure, ajudant
Déu, a poc a poc, anirem fent drecera cap endavant. I, en
això, coincideixo plenament amb tu. T’encoratjo, doncs,
a perseverar, sempre humilment, i a compartir aquest
camí d’espiritualitat que estàs duent a terme, tot donant
gràcies a Déu pel do que has rebut de la seva bondat.
A reveure, Ímac. Accepta una abraçada ben forta d’
Ímac Xiom
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No dubtis a divulgar el contingut d’aquest llibre, si
creus que això pot ajudar algú. També es pot accedir al
seu text visualitzant-lo o descarregant-lo gratuïtament a
través del web:
www.andreumoixcami.cat
De la mateixa manera es poden obtenir tots els llibres
publicats anteriorment dins d’aquesta col·lecció:
x Déu, aquest desconegut (Un testimoni de fe)
x El més enllà, aquest desconegut (El goig de
l’esperança)
x La caritat, aquesta desconeguda (Esclat d’amor)
x La pau, aquesta desconeguda (Una utopia?)
x La Verge Maria, aquesta desconeguda (Un intent
d’aproximació a la santedat de la Mare de Déu)
x Déu en les petites coses (A manera de joc per a
aprofundir en l’espiritualitat)
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