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LA MEVA EXPERIÈNCIA CRISTIANA
A la llum dels dogmes marians
Transcrivim una conferència de Teresa Forcades, metgessa, teòloga i monja del Monestir de St.
Benet de Montserrat, que va pronunciar en el marc d’una trobada fraterna a Pompeia.
Teresa, avui força coneguda en els diversos àmbits de la nostra societat, evoca la seva pròpia
experiència a partir dels quatre dogmes marians. Des d’aquesta clau mariana, combina
magistralment teologia i testimoniatge com un tot indestriable de la seva vida.
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LA MEVA EXPERIÈNCIA CRISTIANA
Teresa Forcades
Transcrivim una conferència de Teresa Forcades, metgessa,
teòloga i monja del Monestir de St. Benet de Montserrat, que
va pronunciar en el marc d’una trobada fraterna a Pompeia.
Teresa, avui força coneguda en els diversos àmbits de la nostra
societat, evoca la seva pròpia experiència a partir dels quatre
dogmes marians. Des d’aquesta clau mariana, combina
magistralment teologia i testimoniatge com un tot indestriable
de la seva vida.
Parlaré a continuació dels quatre dogmes marians (1) en relació a
l’experiència del cristianisme del futur.
M’heu demanat que parli de la meva experiència i miraré de
fer-ho fent referència a algunes de les maneres en què he anat
vivint en la meva trajectòria personal aquests elements que
proposo com a dinamitzadors vàlids per al segle XXI.
Primer diré una frase molt coneguda que s’ha repetit moltes vegades
i que s’atribueix a Karl Rahner: «El cristianisme del segle XXI serà
místic o no serà». Martín Velasco, ara fa poc, en un congrés de Teologia
a Granada, parafrasejant a Rahner no va usar la paraula «místic», però
va dir: «El cristianisme del segle XXI serà teologal o no serà», apel·lant
a aquesta experiència de transformació i de sentit que fa la persona en
la seva experiència de Déu, una experiència que no és mai d’aïllament
sinó sempre en relació i en el context de la comunitat.
Per a mi, el cristianisme del segle XXI serà marià o no serà.
Els quatre dogmes marians que coneixem i que són les
afirmacions que l’Església fa sobre l’experiència de Maria
mostren que Maria és la plenitud de la humanitat, que és la
nostra humanitat comuna:
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1.

Ser Mare de Déu, la Theotokos, la maternitat aplicada a la
maternitat de Déu.
2.
La virginitat.
3.
La Immaculada.
4.
L’Assumpció.
A partir d’aquests dogmes estructuro la meva experiència en clau
mariana, però també com a experiència possible per a tothom.
1. Theotokos és una expressió grega que vol
dir literalment Mare de Déu, una expressió que en
català la tenim tan coneguda que hom la usa com
si res, però tots els dogmes de l’Església, i els
marians també, han estat formulacions que no han
baixat directes del cel i han estat gravades a la
pedra, sinó que darrera de cadascuna hi ha uns
quants segles de debat teològic encès i aquest
primer dogma no n’és una excepció. Tanmateix,
en el moment que es formula «Mare de Déu», quin
sentit pot tenir? Entenem Maria, mare de Jesús,
però Mare de Déu? El debat encès implicà
dissensions, escissions en el si de l’Església, fins i
tot mort i sang al voltant d’aquestes controvèrsies
teològiques profundes. Aquesta maternitat, aquest
concepte de Mare en teologia m’ha interessat molt
darrerament i això forma part d’aquesta experiència
que comparteixo.
En aquest sentit és interessant una teòloga del
segle XVII, que es diu María Jesús de Ágreda (2),
molt poc coneguda, molt poc glossada que va
escriure, entre d’altres obres, un llibre de vuitcentes pàgines que es titula La mística ciutat de
Déu, on explica la vida de Maria de Natzaret. El
més rellevant per al tema d’avui és el capítol que
descriu l’anunciació a Maria, ja que en ell Maria
d’Àgreda recupera i aprofundeix un concepte que
suposadament ja va fer servir Tomàs d’Aquino el
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segle XIII i que és parlar i pensar de la Mare de Déu com «aquella que
dóna a llum la Llum». Tomàs d’Aquino com María de Ágreda, el que
fan és seguir el text bíblic literalment i es fixen especialment en: «Faci’s
en mi la teva Paraula». Això ens remet a la primera paraula de la Bíblia,
la primera paraula de tota la revelació; el primer que Déu diu a la Bíblia
és: Fiat lux («Que es faci la llum»). Aleshores, quan Maria diu: «Faci’s
en mi segons la vostra paraula», segons ambdós teòlegs, vol dir: «que
es faci la Llum», és a dir, la Llum del món, aquesta Llum que és el
principi d’intel·ligibilitat, de sentit, de l’univers; la Llum que és Jesús,
el Logos, el que ens revela qui som nosaltres, qui és Déu, què és el
món, quin sentit té i de quina manera hi podem viure amb tot el que
conté de dolor. Aquesta Llum és part del Fiat originari que no arriba a
la plenitud fins que Maria diu: Fiat segons la Paraula, «que es faci
segons aquesta Paraula». És aleshores que aquesta Llum del món pot
existir realment en el temps i en l’espai. María de Ágreda constata que
el ‘sí’ de Maria, el ‘sí’ a l’encarnació, és també anticipació del
sí de la humanitat representada en Maria i conté l’experiència
de la llibertat radical, aspecte essencial de la subjectivitat de
Maria que no es glossa suficientment i que aquesta teòloga
sap remarcar.
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Això lliga amb la meva experiència per la manera com Déu ha posat
davant els meus ulls i el meu cor una proposta de llibertat que ha excedit
les meves previsions, que ha estat més gran del que mai em podia haver
imaginat.
María de Ágreda descriu que, en sentir l’anunci de l’àngel, el missatge
que Déu li dirigeix molt personalment, Maria es va aturar, va entrar
dintre de si, va copsar i ponderar deliberadament i sense pressa i
finalment, amb plena consciència d’allò que feia, va acollir. Això no
vol dir que Maria entengués el missatge en un sentit lògic, sinó que es
va obrir d’una forma conscient, lliure, responsable i seriosa.
Diferentment de Maria, Zacaries no entén que la seva dona Elisabet
pugui concebre un fill a les seves velleses i fins que no neix Joan no pot
proclamar la Paraula ni pot lloar el Senyor. La diferència rau en aquest
fiat, en què Maria no queda anul.lada davant la grandesa de Déu, només
es pregunta com pot ser si no coneix baró, però diu «que es faci» i ho
diu no pas alienada o temorenca, perquè creu que no té més remei. No.
Ho diu en ple vol de l’esperit, en l’expansió de la llibertat interior que
se sent capaç i disposada per amor a un acte de confiança radical.
Zacaries, en canvi, com que no entén lògicament allò que li és anunciat
es tanca, posa punt final. Maria s’obre a la possibilitat de ‘donar a llum
la Llum’ i aquesta és una invitació que espiritualment Déu també fa a
tots nosaltres. En l’obra de Maria d’Àgreda, apareix la Mare de Déu i li
diu (cito de memòria (3)): «L’encarnació l’has explicada molt bé, però
ho has fet com si aquesta proposta de Déu fos només per a mi; tanmateix,
el sentit últim de la dinàmica d’encarnació que acabes de descriure és
que Déu vol fer això mateix amb cadascun de vosaltres.
En cadascun de vosaltres, Déu cerca que sigueu ‘mare de Déu’
en aquest sentit concret de poder-hi establir una relació íntima
i de donar-lo a llum en el món».
Aquesta noció de maternitat respecte a Déu és la part constitutiva més
profunda de la nostra relació amb Déu. No és que Déu ens faci reconèixer
la seva grandesa i, per tant, nosaltres acceptem que Ell ja és el Tot
d’una manera definitiva, sinó que Déu –i aquest és el Misteri de la
creació-, ha creat un espai que fa possible un diàleg amb Ell, de manera
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que la nostra plenitud humana és co-creadora de la realitat que coneixem
com a ‘món’, com a ‘història’. Per a mi, tot això té molt a veure amb
l’experiència d’entrada al monestir, una experiència que vaig haver de
revisar una mica en el meu cas ja que, en principi, podria semblar que
Déu em va agafar pels cabells, com si m’hagués portat aquesta vocació,
aquesta crida, aquesta sorpresa que, almenys en un primer moment no
et deixa espai per poder dir ‘no’, per poder assumir-ho des de la
consciència de la pròpia llibertat, però per això hi ha els anys de formació
– fins a set, en el cas dels monestirs benedictins -, en què aquesta primera
experiència emotiva i afectiva primària pot passar alts i baixos, moments
en què no existeix com a tal compulsió, sinó que queda oberta la
possibilitat que realment diguis ‘no’. I no només queda oberta, sinó
que fins i tot sembla que seria el més raonable. Aquesta experiència de
poder dir ‘no’ a Déu, experiència de la pròpia i radical llibertat va ser
un dels reptes més
importants del noviciat i
també del juniorat, el
temps abans de fer la
professió definitiva. Jo crec
que constitueix un element
essencial de l’experiència
de Déu. Perquè estem en
camí, sol ser més madura
una experiència de Déu que
té elements de dubte, que
no una experiència de Déu
en la qual la persona se sent
absolutament dinamitzada
sense cap inseguretat. En la
versió feta pública del
Diari de l’ànima de Sta.
Teresina, per exemple, hi
ha expressions censurades
respecte de l’original,
perquè Sta. Teresina
parlava d’una experiència
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de Déu no políticament correcte, parlava d’una relació que incloïa una
lluita. El mateix Jesús ens dóna exemple d’això a l’escena de Getsemaní.
Aquest element de lluita, aquest element dialèctic, que també cantem a
la Litúrgia de les hores amb els salms que comencen imprecant a Déu,
és un llenguatge que moltes vegades ens autocensurem en les nostres
pregàries. Però Déu, el que realment ha de sentir és la veritat i si aquesta
és una queixa, cal donar-li veu tanta estona com calgui, fins que Déu
t’hi ve a trobar. I ve sempre. És més, Déu ja hi és en la teva veritat,
però, com diu St. Agustí, al principi de les Confessions: «Tard t’he
trobat, oh Bellesa!, tan antiga i tan nova. Tard t’he conegut, perquè tu
eres en mi i jo et buscava fora de mi». És a dir, tu eres en mi des del
principi, però jo no era en mi. És el mateix que li diu Jesús a Zaqueu,
que està dalt de la figuera, li demana que l’aculli a casa seva. Jesús
només ens pot venir a trobar a casa nostra i ve i truca a la porta i diu «a
qui m’obri soparé amb ell...», però nosaltres hem de ser a casa, i a casa
vol dir a la pròpia veritat, encara que no estigui endreçada. Jesús no
demana cap condició prèvia. Només ser-hi. Aquest és el repte i només
des d’aquesta llibertat profunda és des d’on Jesús ens pot
dirigir una paraula que sigui de vida i transformadora, en
lloc d’un diàleg que es va buidant de contingut i al final sembla
una retòrica que no vehicula cap transformació en
profunditat.
2. La virginitat, aquest dogma aplicat al que pot ser l’experiència
cristiana, jo crec que ens aporta –i posaré l’exemple de com ho he viscut, aquesta afirmació fonamental per a l’antropologia cristiana, que ja he
dit en el primer punt, i que és la tasca humana per excel·lència de donar
a llum la Llum. Doncs bé, donar a llum la Llum no es fa en parella, per
tant, aquesta afirmació va en contra d’allò que se’n diu el mite de
l’hermafrodita primari, que subscriuen un nombre sembla que creixent
de filosofies, espiritualitats i psicologies, i que es basa en la idea que la
humanitat, que d’alguna manera estava sencera al principi i va ser
dividida en masculí i en femení, en retrobar-se (masculí i femení), torna
a la seva plenitud o repòs inicial. Que la Mare de Déu és verge, significa,
en aquest context, que engendrar, donar a llum la Llum, pressuposa en
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la persona l’existència d’una dimensió essencial irreductible que St.
Agustí anomena esse in, és a dir, la meva llibertat personal, que és
indissociable i simultània a la meva relació còsmica o comunional amb
tota la creació. Aquestes dues dimensions reflecteixen el nostre ésser
imatge de la Trinitat; amb totes les persones som germanes en aquesta
dimensió horitzontal que no té límits, i cadascú és cadascú i ho serem
per a tota l’eternitat. Aquestes són les dimensions constitutives de la
humanitat amb les quals es pot donar a llum la Llum i la dimensió de
parella té el seu lloc i la seva importància dintre d’aquesta economia de
la salvació, però en aquest nivell essencial no és en parella com es
vehicula la nostra plenitud humana. La millor manera de dinamitzar i
aprofundir l’amor de parella, reflex del mateix amor de Déu, no és
quan un es mira l’altre com a fi i referent sinó quan tots dos junts tenen
Déu com a referent del ser de cada un i de l’amor mutu (en la coneguda
imatge de Tagore: beure junts, però no de la mateixa copa). Aquest
respecte pel ser de l’altre i per la seva alteritat és important aplicar-lo
també a les relacions parentals. Ser pare, deia St. Agustí al seu fill, no
és erigir-me en referent teu, sinó ensenyar-te que el referent de la teva i
la meva vida és Déu. El «sólo Dios basta» de Sta. Teresa i de tota
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espiritualitat que mereixi aquest nom és molt important integrar-lo en
l’experiència cristiana, tant si ets mare/pare com no, si ets divorciada o
no, si ets cèlibe... Sigui quina sigui la situació, la plenitud humana d’avui
i aquí no passa per trobar la mitja taronja, perquè en el misteri del ‘ser
persona’ cadascú és una taronja sencera i alhora es troba en íntima
comunió amb tota la humanitat (cos de Crist). Això és important i,
entre altres conseqüències, permet la plena legitimació dintre d’una
antropologia cristiana de les parelles homosexuals. Si donar a llum la
Llum no passa per la complementarietat de femení i masculí,
l’homosexualitat no només no representa cap minva d’humanitat sinó
que és un do de Déu per donar testimoni de la veritable natura de l’amor,
a saber, el seu caràcter personal.
En relació amb la meva experiència, va ser important per a
mi la qüestió de la metàfora de l’esposa de Crist.
Antigament, quan una monja feia la professió es vestia de núvia amb el
vestit de la mare o d’una germana i això era símbol d’aquest matrimoni
amb Crist, esposori que també se simbolitzava i es simbolitza amb
l’anell. Aquesta era la manera tradicional de viure-ho en el context del
monestir, però això va canviar a partir del Concili Vaticà II, amb l’èmfasi
en la dimensió d’Església com a poble de Déu i la renovació litúrgica,
que a Montserrat tant monjos com monges van viure amb molta força.
Com a conseqüència d’aquests canvis, a mi ningú no m’havia parlat de
la monja com a ‘esposa de Crist’ ni abans d’entrar al monestir ni en la
formació al noviciat que vaig rebre. Aleshores, espontàniament, quan
em preparava per a la segona professió –la solemne, que diem-, en la
soledat de la cel·la, durant el recés que vaig fer abans, em vaig plantejar
com podia descriure quin era el nucli que em portava a fer aquell pas
del compromís per sempre, i el que em va sortir va ser aquesta interacció
profundament afectiva amb Crist, és a dir, aquesta metàfora esponsal
que havia quedat com démodée; i no va sortir com una metàfora més
sinó com l’experiència central, perquè era màximament personal. D’una
manera que depassa la meva intel·ligència i la meva comprensió, aquest
Déu que ha fet la terra i el cel i tot el que s’hi mou, que està més enllà
de tot, del temps i l’espai i de tot el que pugui imaginar, aquest Déu
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d’alguna manera em diu que jo li importo. Aquesta relació personal
amb Déu crec que està a la base de tota conversió religiosa fonda, perquè
el mateix Déu en la revelació del text bíblic, en el «Càntic dels Càntics»,
ens parla amb aquesta metàfora, i no pas veladament, no pas
indirectament, sinó d’una manera molt directa i molt personal.
Déu ens estima com un enamorat a una enamorada i estima
tothom així, tant si ho sabem com si no, tal com em va dir una
germana del monestir que va morir als cent anys. Déu té desig
per nosaltres i té ganes que nosaltres li corresponguem; a Déu
no li és igual si l’estimem o no, no som un número més per a
Déu. Déu ens té aquest amor personal que queda més enllà de
tot el que entenem.
Quan preparava la professió vaig tenir tanmateix un moment de lluita,
perquè –pensava-, això no és feminista i jo ho sóc. Des d’aquesta
perspectiva, em semblava que dir que sóc l’esposa del Crist no era
políticament correcte, no està de moda; en canvi, va ser per a mi, i per
això ho comparteixo avui, la manera d’entrar a fons en la meva pròpia
experiència de qui sóc jo en aquest diàleg, qui és el meu tu significatiu
en aquest diàleg que ens constitueix com a persones en relació. Al costat
d’aquesta noció de virginitat no hi poso només les verges consagrades:
com que és una dimensió mariana i la dimensió mariana és de plenitud
de la nostra humanitat comuna, això inclou consagrats i no consagrats,
barons i dones. Aquesta dimensió de virginitat ens descobreix una
irreductibilitat pròpia, un espai interior que és l’habitacle de l’Esperit
Sant, en què Déu i tu us dieu coses que no sap ningú més, ni ha de saber
ningú més, ni entendria ningú més, perquè Déu parla a cadascú amb un
llenguatge propi i personal; la virginitat cristiana no és una dimensió
només per a les contemplatives, sinó per a tothom.
3. Del dogma de la Immaculada també en podríem explicar la
història, però del que es tracta és de posar-ne de relleu la dimensió
antropològica bàsica. El misteri de la Immaculada ens mostra que el
pecat no és una dimensió constitutiva de la humanitat. Quan pensem
que si Maria no tenia pecat no era com nosaltres, no era plenament
humana, oblidem que el pecat no ens humanitza sinó el contrari: els
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que no som plenament humans som nosaltres quan pequem, quan
deixem d’estimar que és allò pel que hem estat fets. Quina és la veritat
que s’amaga darrera de la suspicàcia que es percep quan es parla de
Maria Immaculada, de Maria plena de gràcia? Jo crec que la veritat que
reflecteix aquesta suspicàcia és que Maria plena de gràcia ha estat sovint presentada en un sentit que li evita la lluita existencial de què he
parlat a l’inici i que fins i tot Jesús va patir-Getsemaní ens en dóna
testimoni-; aleshores sí, aquesta Maria, angèlica que llisca pel món com
si estigués per sobre del bé i el mal i fins i tot del seu propi Fill, aquesta
sí que ens queda molt llunyana, però és que l’Evangeli no ens en dóna
mai testimoni d’aquesta Maria. A l’Evangeli el vell Simeó li diu a Maria:
«I a tu una espasa et traspassarà l’ànima». Això és molt seriós i no té res
a veure amb una Maria angelical que tampoc no lliga amb la Maria del
passatge de Marc on diu: «la teva mare i els teus germans et busquen»,
ni amb la Maria evangèlica al peu de la Creu, que segons la versió
angelical hauria de mantenir-se equànime perquè sap que el seu Fill
ressuscitarà al cap de tres dies. Contràriament, al peu de la Creu hi ha
un sofriment humà tan radical i profund que ha servit d’arquetip
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universal (ex. els milers de representacions de la Mater Dolorosa o de
la Pietà) fins al dia d’avui. Durant tota la vida de Maria hem de pensar
que en el sentit de la lluita existencial és veritat en ella el mateix que és
veritat a la vida de Jesús (que també era ple de gràcia i sense pecat), i
que l’Evangeli ens descriu no només a Getsemaní sinó també en les
temptacions, que per això es col·loquen a l’inici de la seva vida.
La lluita existencial forma part constitutiva de l’experiència
cristiana, una lluita que no és una lluita d’estrès i d’anar pel
món estripat, sinó una lluita compatible amb la joia de l’amor,
una lluita seriosa que porta la persona a fer un pas que només
pot ser de confiança.
És una aventura real, una relació en la qual hi ha tot el risc, tota la
vulnerabilitat i tota la delicadesa que és pròpia d’una relació
interpersonal. El dogma de la Immaculada afirma que el pecat no ens fa
humans ans al contrari ens deshumanitza, i això és el mateix que afirma
el Gènesi (fins a 7 o 9 vegades) en el relat de la Creació: «Era bo i era
molt bo». Nosaltres som bons i molt bons. Ningú no està malfet perquè
a tots sense excepció, sigui com sigui que hàgim estat concebuts a nivell
humà, ens ha fet Déu i si Déu no ens volgués i no ens estimés no
existiríem. St. Tomàs diu que el mal no és ontològicament consistent
com el bé. Això vol dir que el mal no té entitat constitutiva i que, per
tant, ningú no pot mai voler el mal, perquè el mal no té prou força (no
té prou entitat) per atraure la voluntat humana. Això sembla que
contradigui l’experiència de qualsevol, però St. Tomàs insisteix que tu
no pots voler fer el mal perquè la teva ‘capacitat de voler’ està feta per
Déu, i això vol dir que és bona (molt bona) per essència i no pot ser
atreta per una cosa que ni és congruent amb ella ni té consistència
ontològica. St. Tomàs explica que quan tu per exemple vols venjar-te,
quan vols ‘fer mal’ a algú que t’ha fet mal a tu o a algú que tu estimes,
el que vols en realitat, allò que té força i consistència suficient per
moure la teva voluntat és el desig de fer justícia o simplement el desig
d’alliberar-te d’un mal sentiment que tens a dintre, és a dir, vols quedarte satisfet, i això (la teva satisfacció, la teva felicitat) no és un mal, és
un bé i Déu també ho vol. Déu vol que siguis feliç, per tant, si tens un
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sentiment de disgust, de frustració, d’alienació, voler alliberar-te
d’aquest malestar és perfectament legítim i bo, i Déu és el teu aliat. El
mal és sempre una mentida: promet el que no dóna. Promet felicitat i
dóna pena perquè et fa sentir ‘obligat’ a fer a algú el que tu no voldries
de cap manera que ningú no et fes a tu. El mal és el camí equivocat per
aconseguir una cosa bona: alliberar-se dels sentiments negatius. Per a
mi això és molt important perquè ens allibera d’una culpa insana, de
quedar atrapats en una culpabilització sense sortida del nivell que sigui.
Quan es parla de la divinització de Maria (o de la nostra) cal distingir
entre ‘natura divina’ i ‘persona divina’. Maria té al cent per cent natura
divina (Maria estima al cent per cent), però Maria no és persona divina.
De persones divines només n’hi ha tres: Pare, Fill i Esperit Sant. Maria
és cent per cent natura humana com Jesús i com tots nosaltres perquè
ha de decidir en el concret de l’espai i el temps què és estimar, i és
també cent per cent natura divina perquè estima sempre, tal com Jesús
fa i tal com tots nosaltres farem quan estiguem plens de l’Esperit Sant,
quan estiguem cristificats: «Ja no sóc jo, sinó Crist qui viu en mi» (Gal
2,20).
Aquesta noció de divinització com a plenitud d’allò que és
humà, és tradicional, dels primers segles de l’Església. La
nostra plenitud humana coincideix amb la nostra divinització,
amb la nostra cristificació, amb la nostra personalització.
Tot vol dir el mateix, i vol dir deixar viure la vida mateixa de l’Esperit
en mi. En un cert sentit, l’Esperit ja és en mi des del principi, però cal
reconèixer-lo, cal no ofegar-lo. Les pors –Jesús ens diu: «No tingueu
por»-, ens porten a cercar la pròpia plenitud per camins que tenen tota
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la violència que estem acostumats a veure en el món. Aquí recordo un
text de Sta. Teresa que diu que quan algú ens acusa d’alguna cosa dolenta
que no hem fet saltem com una bala; la força amb què neix la resposta
sol ser claríssima i evident –diu-, però què passa quan algú ens lloa per
alguna cosa que no hem fet? Encara que rectifiquem l’error no hi ha ni
de lluny la mateixa força, la mateixa vivor i promptitud en la resposta,
en el desig de corregir una atribució injusta. Tant injust és un cas com
l’altre. Aleshores, què passa? D’on ve la força en el primer cas? Doncs
no ve – com ens podríem haver pensat - de la nostra noció de justícia
perquè si així fos s’activaria igualment en el segon pressupòsit. Ve d’una
por que tenim a dintre, de la por de no ser prou. No ens adonem que –
tal com ens ensenya el dogma de la Immaculada – hem estat fets per a
Déu i estem cridats a ser plens de Déu. En el sentit més profund, ‘sólo
Dios basta’ i Ell ja està des del primer dia a casa de cadascun de nosaltres
(qui ens podrà separar de l’amor de Crist?; Rm 8, 39), no cal que anem
pel món justificant-nos. Hi ha una llei psicològica que diu que quan et
sents ofès per alguna cosa és perquè dintre teu tens aquesta acusació, hi
ha algun referent intern que t’indica que alguna cosa de veritat hi ha o
hi pot haver en l’acusació que rebutges amb tanta força.
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Aprofundir en l’experiència de Déu et permet accedir a aquest
espai interior on la pau és possible no perquè sóc perfecte, no
perquè ho faig tot bé, sinó perquè el que fa que la vida tingui
sentit i no sigui inútil no és el meu mèrit personal, sinó el fet
inaudit de ser estimada per Déu des del principi de forma
incondicional. Aquest és el repòs que em dóna la Immaculada
i on podem reposar tots nosaltres.
Com diu St. Agustí: «Senyor, ens has creat per a tu i el nostre cor està
inquiet fins que no reposa en tu». Aquest repòs és un repòs sempre per
aquella part de mi que és immaculada, que és temple de l’Esperit Sant
i això no m’ho pot donar ningú fora de Déu, que ja m’ho ha donat des
del principi.
4. L’últim punt, l’Asumpció, es pot traduir per a una espiritualitat
contemporània com l’afirmació de la total absència de dualitat en la
cosmovisió cristiana. La nostra corporeïtat i tot el món material no són,
com en les espiritualitats platòniques i altres, una presó per a les
dimensions espirituals. La idea de Plató, que som una espurna espiritual
atrapada en la matèria i llastrada per ella que enyora sempre de tornar
al món al qual veritablement pertany, aquesta manera dialèctica de parlar
de l’esperit i la matèria és absolutament no cristiana. I això ho va
entendre perfectament St. Francesc; la seva espiritualitat és capaç de
veure en la Creació, en tota la materialitat, una transparència de l’Esperit.
La Creació ens ajuda a trobar-nos amb Déu; el món material i el nostre
cos no són la nostra presó, són la nostra condició de possibilitat de fer
experiència de Déu plena, són la nostra condició de possibilitat de fer
experiència de l’amor. Abraham Joshua Heschel, teòleg jueu del s. XX,
va fer tot un panegíric de la dimensió del temps contraposada a la de
l’espai defensant que el que és sagrat per als jueus no és l’espai, com
ho és per a les religions paganes o pels cristians, que tenen temples,
sinó el temps. Així, en el text bíblic, els profetes critiquen la casa del
Senyor perquè en el temple es realitzen injustícies, i esperen en canvi
l’arribada del dia del Senyor, és a dir el temps com el lloc on es crea
aquesta relació que és la relació de la història de la salvació, de
l’alliberament de Déu, etc. Heschel deia una cosa molt important que
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és la següent: «el temps ens fa germans, l’espai ens fa rivals»: cada
segon que vivim és tan meu com teu, però no podem ocupar el mateix
espai a la vegada. En el temps som contemporanis, en l’espai som rivals.
Però Heschel no creu en la Trinitat, aleshores, la crítica constructiva
que li podem fer des de la teologia cristiana és, d’acord, l’espai i el
temps són molt diferents en el sentit en què parla aquest gran teòleg i
místic jueu, però l’espai no només ens fa rivals sinó que ens
individualitza i això no és pas dolent, al contrari. Està clar que, per
exemple, l’única manera d’ocupar la cadira d’un altre és que aquest
altre marxi, però és essencial si marxa per voluntat pròpia o no. L’única
manera que jo pugui donar-li alguna cosa és que no siguem exactes,
idèntics.
L’única manera que jo pugui estimar i que aquest amor tingui
un sentit és precisament que entre l’altre i jo hi hagi un «no»,
però no un «no» de negació, sinó un «no» d’alteritat.
Aquest és el Misteri de la Trinitat, perquè la Trinitat ens està dient que
en el si de Déu hi ha un «no», el «no» de l’alteritat: el Pare no és el Fill,
el Fill no és el Pare i aquests no són l’Esperit. Aquest «no» de l’alteritat,
lluny de ser un ‘no’ negatiu, un ‘no’ barrera, de punt i final, de bloqueig,
és el «no» que fa possible el diàleg amorós i la fascinació per l’altre.
Tot això ens ve a dir que la diversitat, encara que la filosofia hagi tendit
a concebre-la com una cosa subòptima, una cosa d’aquest món
fenomènic i no del món de les coses que són ‘en si’, pertany en realitat
i és constitutiva de l’U Absolut perquè aquest U és de comunió i no
d’uniformitat. L’afirmació cristiana, des del Misteri de la Trinitat, no és
que l’U Absolut no existeix, sinó que és U i és divers alhora, i que és
més U per aquest fet perquè la unitat que no aboleix la diversitat encara
és més profunda que la dels filòsofs, és la unitat de l’amor, que inclou
necessàriament la diversitat. Dues entitats idèntiques, dues gotes d’aigua,
per exemple, no tenen cap manera d’entrar en comunió, només ho
podrien fer en fusió, això és, desapareixent com a entitats individuals.
Perquè hi pugui haver un dinamisme de diàleg hi ha d’haver una
distinció irreductible, que no es pugui fondre; i, curiosament, en el món
natural aquesta distinció és la condició de possibilitat d’una unió encara
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més gran. Una gota d’aigua la pots dividir tantes vegades com vulguis
sense pèrdua qualitativa (només quantitativa). Això no passa amb els
organismes que tenen parts diferenciades.
Que cada part tingui un segell propi fa que la unió d’aquest
conjunt divers sigui molt més forta que no pas quan no hi ha
diferenciació.
La divisió d’una entitat diferenciada implica pèrdua qualitativa i no
només quantitativa, en els éssers vius implica la mort. En el temps som
contemporanis, sí, i això és una condició de possibilitat per a l’amor,
però l’espai, el fet que l’altre persona tingui el seu lloc i jo el meu és la
condició de possibilitat que jo li pugui cedir el meu lloc i que ella em
pugui cedir el seu. I això: «tot el que és teu és meu» – cf. la paràbola del
fill pròdig, en què el germà gran no ha entès res-, només es pot dir si hi
ha un «meu» i un «teu». Per tant, la distinció de l’alteritat (tu i jo no
som iguals) és condició de possibilitat de l’experiència d’amor i, és
gràcies a ella que Déu sense deixar de ser Déu pot fer com un pas
enrere – que la teologia jueva anomena tsimtsum- per obrir la possibilitat
d’una alteritat consistent en
la creació. Doncs bé,
l’Assumpta, aquesta idea
que Maria puja al cel amb
cos i ànima – idea que
retrobem també en els
dogmes de l’ascensió de
Jesús i de la resurrecció de
la carn -, podem intuir cap
on ens porta: l’afirmació
antropològica subjacent és
que el que anomenem món
material i el nostre cos en
particular és transparència
de
l’Esperit
i
és
absolutament dinamitzable
per l’Esperit.
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Per a mi, com ja he explicat en altres ocasions, la pràctica de la
lectio divina al monestir –una hora i mitja diària- al principi va ser una
experiència difícil, perquè abans d’entrar al monestir em pensava que
m’agradava molt pregar, i m’agradava perquè ho feia quan volia. En la
pràctica de pregària diària al monestir, en canvi, el temps passava
lentament i apareixien els fantasmes, ... fins que vaig començar a
descobrir els missatges que ens dóna el propi cos. Què vol dir per a mi,
en el concret de les meves reaccions físiques, ser a la pròpia casa o no
ser-hi, ser en la pròpia veritat o no? Escoltar els missatges del propi cos
significa que en una estona de pregària, en lloc de pensar o elucubrar
sobre Déu, o de llegir una autora o autor i reflexionar sobre el que diu,
pots intentar el que les tradicions místiques de totes les religions han
emfasitzat sempre, és a dir, el silenci interior.
Experimentant a fons aquest silenci interior et trobes amb
sorpreses inesperades que nodreixen aquest diàleg amb la
interioritat.
En el meu cas em resulta molt útil iniciar la pregària escoltant aquestes
sensacions que provoca el propi cos; sensacions que poden ser, per
exemple, un nus a l’estómac en cas que hagi discutit amb una germana,
o tensió a les cervicals si estic preocupada. Abans d’aquesta pràctica, la
meva reacció era ignorar els senyals físics i començar a pregar com si
no tingués cos. Ara, aquest respecte pel propi cos, per la transparència
de l’Esperit en la realitat material em porta a una altra estratègia que és
la d’intentar establir un diàleg amb aquesta pròpia corporeïtat: Què
sento? Com em sento? On ho sento? De quina manera? I aquest diàleg
es fa difícil d’explicar teòricament, però em sembla que es tracta
d’experimentar-ho, de veure de quina manera el grau de consciència
dels impulsos del propi organisme et pot portar a prendre consciència
del contingut que hi ha en aquests missatges.
Aquesta no és l’única manera de pregar o de fer lectio, però l’he
anomenada aquí com a exemple de què significa afirmar, tal com fa el
dogma de l’Assumpta, que el nostre cos no és cap impediment per
experimentar Déu.

RECERCA

________________________
NOTES:
(1) Forcades i Vila, T.: «El futur de l’experiència cristiana». Espai
Obert. Quaderns, 35 (gener 2010). Remeto a aquest text per a una
formulació teòrica més precisa de les intuïcions que en la transcripció
de la xerrada que tens a les mans estan exposades de forma més
col·loquial.
(2) De la biografia i el pensament de Maria d’Àgreda, en parlo
breument a Forcades i Vila, T. La teologia feminista en la història. Ed.
Fragmenta, 2007.
(3) Per al text literal de l’obra de Maria d’Àgreda, cf. la publicació
d’Espai Obert citada a la nota 1.

RECERCA

