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33. Què hi fem al món? 
Dijous de Pasqua 
16 abril 2020 
 
Aquests dies, sense que calgui aturar-se massa a pensar-hi, al fil de la vida i dels sobresalts 
de les notícies - o de les vivències en directe - la pregunta salta a ran de cor. És com un 
sentiment, una queixa, un gemec: per què ens passa, ara, això? Quin sentit té tot plegat? 
Si això es així: quin sentit té viure en aquest món tan precari i tan fràgil? 
 
Algunes opcions: 
 
A) Ateisme heroic (Albert Camus): No hi ha Déu, no hi ha altra vida. Només tenim aquesta 
per lluitar contra el mal i a favor de la dignitat  humana. No ens cal cap recompensa al cel. 
El mèrit és perseverar en fer el bé a favor de la humanitat, encara que la nostra persona es 
desintegri amb la mort.  
 
B) Religió pagana:  La pandèmia és un càstig de Déu o dels déus. Hem de viure més com 
cal per a agradar al Déu o als déus. Serem recompensat segons la nostra bona conducta. 
 
C) Cristianisme : Déu enlloc de crear-nos per gaudir directament de l’amistat amb Ell ha 
volgut respectar la nostra llibertat i donar-nos un temps i un espai per a que el busquem  
lliurement decidint si volem ser amics seus i anar cap a Ell com un fill que torna a casa amb 
dels pares. La humanitat ha fet mal us d’aquesta llibertat girant-se d’esquena a Déu i 
enfrontant-se els uns contra els altres. Déu ens ha enviat el seu Fill fet home en Jesucrist 
per ajudar-nos a retrobar el camí d’anada cap a Ell. Jesucrist ressuscitat amb el seu Esperit 
ajuda i potencia la nostra llibertat per a superar les adversitats que ens venen d’una banda 
de la naturalesa finita que té les seves alteracions (terratrèmols, tsunamis, pandèmies), i 
d’altra banda del mal us de la pròpia llibertat i de la dels altres, per anticipar en la mesura 
del possible aquí a la terra “el cel nou i la terra nova” que ens ha promès.  
 
 

EXERCICI 33 

 
+ Relaxació habitual 
 
1.Proposta A) Repetir-se interiorment algunes vegades: “Vull estar obert/a a la percepció 
del sentit real de la vida sense deixar-me condicionar per prejudicis adquirits” 
 
1. Proposta B) Demanar a l’Esperit Sant poder copsar el sentit de la vida. 
 
2. Planteja al teu òrgan interior (jo profund) les tres possibilitats més amunt descrites i 
espera a rebre la reacció que et vingui de ben endins.  
 
3. Diàleg amb Déu a propòsit el que has experimentat i sentit.  
Prendre nota breu en el teu Quadern de Pelegrí 
 
(CONTINUARÀ) Copyright xaviermorlans@gmail.com 
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34. La insuportable lleugeresa del 

confinament 
Divendres de Pasqua 
17 abril 2020 
 
En el confinament, tot i tenir més temps per a pensar, es produeix un fenomen molt comú. 
Mentalment i anímica  quedem com atrapats en una espessa boira.  Costa concentrar-se i 
planificar. Busquem  agradabilitats més  immediates. Ens agafa una mena de síndrome com 
del nen mimat o de la princesa avorrida. 
 
Per què ens passa això? Per la manca de contacte amb el món extern i la gent normal. Ara  
ens adonem de fins a quin punt depenem de l'exterior i dels altres en un sentit ampli i divers. 
No som animals estàtics, pensadors  solitaris. Ja ho deia Blondel "es  quan caminem que 
ens venen pensaments". La manca de vinculació activa amb el món i amb els altres ens fa 
entrar en aquest estat vaporós.  
 
Hipòtesi: Abans de  la crisi del Covid-19 a nivell global una certa boira mental col·lectiva, ja 
hi era,  oi? És a dir, la humanitat no es distingeix pas per haver tingut un gran consens 
bàsic, una claredat d'idees espaterrant sobre les qüestions fonamentals: D'on venim?  qui 
som? i a on anem?  
¿I si aquest estat  mental i anímic vaporós col·lectiu  fos  el resultat d'haver tallat  amb una 
relació “exterior” vital per a tos nosaltres? ¿I si la manca de claredat d’idees i força de 
voluntat vingués precisament a causa d’un confinament lliurement volgut respecte de la 
relació més important, més creativa, més nutritiva i estimulant de la condició humana? Ho 
deia de fet el diumenge de Pasqua la Pilar Rahola des del seu agnosticisme respectuós: 
“Tinc la convicció que no hi ha res més humà que allò que té a veure amb Déu” (La 
Vanguardia 12.04.2020). En efecte la relació amb Déu seria – per a qui vulgui i pugui provar-
ho – la relació fonamental, la que més ens constitueix com a persones i com a societat en 
un grau màxim i molt   "anterior" a la relació amb les coses i amb els altres fins al punt que 
Ell és el fonament transcendent de les coses i  el garant ferm de l'alteritat  inviolable dels 
altres? 
Aleshores, si això fos veritat,  aquesta boira espessa del nostre confinament podria ser 
interpretada i viscuda com una paràbola vivent  de la  insuportable lleugeresa d'una vida 
sense Fonament, oi? 
 

EXERCICI 34 
 
+  Relaxació habitual al propi racó del silenci 
 

1.Proposta A) Repetir-se a un mateix/a diverses vegades amb voluntat de sinceritat:” Vull 
estar ben obert/a a considerar la possibilitat que la manca de relació amb Déu sigui la causa 
principal de la incertesa i de la infelicitat humana, també de la meva.” 
  

1.Proposta B) Demanar a l’Esperi sant la llum pera copsar que la nostra relació personal i 
comunitària amb Deu es el fonament de la nostra vida. 
 

2. Planteja al propi òrgan (jo) interior la possibilitat expressada en el punt anterior. 
No precipitar una resposta mental. Deixa que la pregunta se’t passegi per tot el cos i esperar 
una resposta que vingui de ben endins. 
 

3. Diàleg espontani amb el Pare o amb Jesucrist sobre allò experimentat. 
Prendre nota breu en el Quadern de Pelegrí. 
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35. Les nostres tendències fonamentals (1) 
Dissabte de Pasqua 
18 abril 2020 
 
Aquests dies en algun moment tots hem baixat al fons del nostre infern personal. El que 
hem viscut, vist o sentit en algun moment ha fet emergir la tendència fonamental que ens 
domina i que guarida és/seria la nostra millor qualitat. Presentem en síntesi les nou 
tendències fonamentals (avui cinc i demà la resta). Es veurà mes endavant la importància 
d’això en la lluita contra el Coronavirus. 
 
1a . "Tinc un sentit molt viu de la justícia. No puc suportar una decisió injusta;  no puc 
suportar que algú se salti les normes de circulació; no suporto  que algú arribi cinc minuts 
tard a una reunió..." (La ira) 
 
2a "Sempre vull ajudar a tothom, però de fet fujo del que necessito: que m'ajudin a mi" 
(L'orgull). 
 
3a " Per sentir-me valuós/a haig d'estar al costat d'algú valuós, savi o famós Cuido molt el 
meu aspecte extern" (La vanagloria) 
 
4a"Sempre noto més el que falta que no pas el que hi ha, en especial  en l'esfera del meu 
jo. Per això estic trist i envejo el que són o tenen els altres." (La tristesa-enveja) 
 
5a "No opino en una reunió si no m'he llegit abans tot el que s'ha escrit sobre aquell tema" 
(L’avarícia). 
 
 
EXERCICI 35 
 
+ Relaxació habitual 
 
1. Proposta A: Repetir-se diverses vegades a un mateix/a: " Vull  reconèixer la tendència 
fonamental que en realitat em domina" 
 
1.Proposta B. Demana a l’Esperit sant poder conèixer la tendència fonamental que et 
domina. 
 
2. Plantejar lentament al propi òrgan (jo) interior les frases associades a les cinc primeres 
tendències fonamentals i veure si alguna ressona d’una manera especial. No ho vulguis 
analitzar amb el cap. Deixa que parli el teu jo més profund. 
 
3. Diàleg espontani amb Déu demanant més llum per a copsar la pròpia tendència 
fonamental, més humilitat per a acceptar-ho, més determinació per a endreçar-la amb la 
seva ajuda. 
Pren nota breu en el teu Quadern de Pelegrí. 
 
(CONTINUARÀ) Copyright xaviermorlans@gmail.com 
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36. Les nostres tendències fonamentals (2) 
Diumenge 2on de Pasqua 
19 abril 2020 
 
Seguim amb la presentació sintètica de les quatre tendències restants. (Per les cinc 
primeres vegeu l'Exercici anterior n. 35) 
 
6a "Mai no se què decidir. ¿I si m'equivoco? Em va molt bé que algú em digui què haig de 
fer" (La por-covardia)  
 
7a "Hi ha tantes ofertes a les xarxes aquests dies: sèries, concerts de clàssica, de jazz, de 
pop; connexions en directe de tants artistes des de casa seva, conferències en 
streaming,...No me'n vull perdre cap!" (La golafreria). 
 
8a "Sóc el millor; no entenc com no ho reconeix tothom. A mi ningú no em trepitja; per si de 
cas, trepitjo jo primer" (La luxúria o l'erotisme del poder). 
 
9a "Que bé hi estava al sofà de casa sol, abans del Covid-19. Millor sol que amb altres: 
porten conflictes. Jo en fujo corrents!"  
 (La mandra inhibidora) 
 
Per a qui vulgui i pugui descobrir-ho: tots tenim una tendència dominant que 
és la causa principal dels nostres errors, infelicitat i topades reiterades contra  la mateixa 
pedra. Les decisions dels poderosos que condicionen la vida de milions de persones estan 
regides en una immensa majoria de casos per alguna d’aquestes tendències 
descontrolades. 
 
 

EXERCICI 36 
 
+ Relaxació habitual 
 
1. Proposta A: Repetir-se diverses vegades a un mateix/a: " Vull  reconèixer la tendència 
fonamental que en realitat em domina" 
 
1.Proposta B. Demana a l’Esperit sant poder conèixer la tendència fonamental que et 
domina. 
 
2. Plantejar lentament al propi òrgan (jo) interior les frases associades a les quatre darreres 
tendències fonamentals i veure si alguna ressona d’una manera especial. No ho vulguis 
analitzar amb el cap. Deixa que parli el teu jo més profund. Pots repassar també si vols  les 
cinc de l’Exercici anterior n. 35 
 
3. Diàleg espontani amb Déu demanant més llum per a copsar la pròpia tendència 
fonamental, més humilitat per a acceptar-ho, més determinació per a endreçar-la amb la 
seva ajuda. 
 
Pren nota breu en el teu Quadern de Pelegrí. 
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37. COVID-19 i tendències 

Dilluns de la 2a setmana de Pasqua 
20 abril 2020 
 
Algú potser pensarà: "A què venen ara aquests dos darrers Exercicis d’anàlisi psicològica?" 
Resposta: 
-  ¿Quina va ser la causa de la retenció de la informació sobre  l’epidèmia causada per un 
nou virus,  perdent així un temps preciós per evitar-ne l’expansió i per avisar als altres 
països?  
- La voluntat de poder i de control dels màxims dirigents xinesos per a no danyar  el prestigi 
mundial de la Xina i el seu propi prestigi com a polítics. És a dir la TENDÈNCIA a tenir el 
PODER ABSOLUT I EL CONTROL d'uns pocs  va ser més forta que la salvaguarda de la 
salut de tot el planeta. 
 
Les estructures de mal (industria contaminant, deforestació, canvi climàtic, manipulació dels 
preus d’aliments bàsics que condemnen a la fam a milions de persones, ,,,) son fruit de 
persones que s’han deixar dominar per aquestes tendències negatives: poder, orgull, 
vanagloria, enveja, avarícia, covardia, golaferia, mandra,... 
Si volem reconstruir un món sobre noves bases a més de les mesures estructurals hem de 
desemmascar de primer en nosaltres mateixes, i, en la mesura del possible  en els altres, 
especialment en els més poderosos, aquestes tendències negatives  que son la causa-arrel 
de tant de patiment en el món. 
 
 

EXERCICI 37 
 
+ Relaxació habitual 
 
1. Proposta A: Repetir-se diverses vegades a un mateix/a: " Vull dedicar uns minuts a 
contemplar la realitat del mal en el món i com darrera hi ha les tendències negatives que 
dominen a les persones”  
 
1.Proposta B: Demana a l’Esperit sant poder contemplar la realitat del mal en el món i com 
darrera hi ha les tendències negatives que dominen a les persones”   
 
2. Tria una imatge concreta d’aquest dies, encara que et faci una mica de mal, i resisteix 
contemplant-la una estona: una persona que mor sense un familiar al seu costat, el dolor 
dels familiars que no s’han pogut acomiadar,..,O imatges d’altres tragèdies i patiments 
humans anteriors al Covid-19 i provocats per les tendències descontrolades de persones 
concretes: explotació de dones en el mon de la prostitució,  nens soldat, refugiats a la 
frontera entre Turquia i Grecia, la imatge d’Alan Kurdi de tres anys, el nen del niki vermell 
mort a la platja (2 de setembre de 2015). Tria una sola imatge i quedat contemplant-la.  
 
3. Diàleg espontani amb Déu sobre la realitat del mal en el món i de les tendències negatives 
que fan niu en el cor de les persones que ho provoquen. Pren nota breu en el teu Quadern 
de Pelegrí. 
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38. Tenies entre dos i quatre anys 
Dimarts 21 abril 2020 
 
Tenies entre dos i quatre anys i vas veure morir un gatet que corria per casa teva i per 
primera vegada a la teva vida vas percebre  la  irreversibilitat de les coses. Les experiències 
filosòfiques fonamentals les tenim de petits (M. GARCIA-BARÓ, Del dolor, la verdad y el 
bien, Salamanca: Sígueme 2006, pp.66-79). I vas témer per  la teva pròpia vida i davant 
d'aquesta amenaça no podies no prendre una  estratègia defensiva. En el teu cas va ser un 
vot infantil: "No deixaré que res ni ningú em faci mal, i si de cas jo li’n faré primer". I la teva 
germana bessona al mateix temps - potser degut a certa absència afectiva involuntària  per 
part els pares - es preguntava: "I si no m'estima ningú a la vida?" I ella mateixa es responia 
en un altre mena de vot infantil: "No cal. No necessito que ningú m'estimi. Jo estimaré 
tothom sense demanar res a canvi." 
Davant les tres ferides amenaçadores: la de la vida, la de la mort i la de l'amor  ("Vengo con 
tres heridas," M. HERNÁNDEZ 1910-1942 presó franquista d‘Alacant) no  podíeu no 
prendre ambdós una opció defensiva i fent-ho, tu vas posar les bases d'una tendència a ser 
dominador i ella a ser volgudament altruista però realment orgullosa.   
No en teníeu cap CULPA PERSONAL d’aquesta decisió, decisiva per a la resta de la vostra 
vida,  però entraveu en UN ESTAT OBJECTIU DE DESORDRE. Esdeveníeu esclaus d'una 
pulsió de domini i  d’orgull respectivament. I el més greu: no n’éreu conscients i aquesta 
tendència negativa us ha dominat tota la vida i encara us domina. Es la causa més fonda 
dels vostres errors repetits i de la vostra infelicitat. Entens ara la necessitat de desemmascar 
aquesta tendència que et domina des de petit/a? 
 

EXERCICI 38 

 
+ Relaxació habitual 
 
1.Proposta A: Repetir-te interiorment diverses vegades:” Vull poder connectar si és possible 
amb aquell vot infantil que vaig fer davant l’amenaça de la vida, de la mort i de la manca 
d’amor, i que es la causa d’una de les tendències més dominants en la meva persona 
(mandra, por, enveja, golafreria, avarícia, anhel de poder, ira ,orgull o vanagloria)”. 
 

Proposta B: Demana a l’Esperit Sant el do de poder reviure el moment en què vas fer el 
propòsit infantil que et va introduir - no culpablement però si realment -  en aquesta dinàmica 
negativa de ser dominat per una d’aquestes tendències (mandra, por, enveja, golafreria, 
avarícia, anhel de poder, ira, orgull o vanagloria)”. 
 

2. Deixa la ment en blanc, l’esperit vaporós i espera que aparegui alguna vivència interna 
sobre el moment o les circumstàncies en què que vares prendre aquesta decisió de molt 
petit/a. No ho vulguis copsar per un esforç intel·lectual. Ha de fluir des de dins. T’ha de venir 
com un do. . Pots ajudar la memòria recorrent la pel·lícula dels primers anys de la teva vida 
o bé els  escenaris on et movies quan eres petit/a. Si no ve res. Tranquil/la, potser el record 
viu et vindrà després, en un altre moment mentre estiguis menjant o dutxant-te, demà o 
demà passat. 
 

3. Diàleg humil i confiat amb Déu Pare o Jesús Germà demanant més lucidesa per a veure 
la pròpia tendència si encara no la coneixes, o demanant que la comenci a guarir amb major 
eficàcia. 
Pots prendre nota al teu Quadren de Pelagrí especialment si has intuït o entrellucat el teu 
vot infantil. 
 
(CONTINUARÀ) Copyright xaviermorlans@gmail.com 
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39. Néixer de nou néixer de dalt  
Dimecres 22 abril 2020 
 
El dia que el teu pare et va dir "fuig d'aquí pastetes!" quan tu intentaves ajudar-lo a fer el 
pessebre - amb la il·lusió de fer-ho "amb el pare" - i vas tocar alguna peça amb un gest 
maldestre,...la tristor et va omplir l'anima però no podies dir-ne tristor per que era  allò era 
el que hi havia  i ho deia el pare. En canvi quan el pare va amorrar a terra al teu germà al 
final d'una representació familiar de Els Pastorets, per què  ho exigia el quadre final que 
Satanàs havia d'estar caigut als peus de l'àngel,... el teu germà al cap d'uns dies li va dir 
"pare això que vas fer, no està be" i el pare ho va reconèixer i li’n va demanar disculpes. 
¿Per què unes persones tendeixen a autoinculpar-se del que passa i altres reaccionen tot 
defensant la seva innocència davant d'una agressió injusta? 
 
Per altra banda, ho has analitzat mil vegades,  li has posat nom amb l'ajuda de la psicòloga 
i ... tanmateix tornes a ensopegar-hi una i altra vegada:  tractes als teus fills com et tractava 
el teu pare a tu. I tu no vols. Veus que no esta bé però no et pots aturar, i ho fas. 
 
Et caldria tornar a néixer per canviar aquets comportament teu. Et caldria néixer de nou, i 
tornar a formatejar el mon intern de la teva tendència fonamental. Per`p només tens una 
vida, i no pots tornar a néixer...A no ser que hi hagués una força, una mena  d’antídot o 
vacuna que  regenerés aquest teu món interior  des de l' arrel. 
 
"Cal que nasqueu de nou" (Evangeli de Joan, capítol 3, verset 7). La paraula grega 
"ánothen", que usa Joan, es pot traduir com "de nou" i també com "de dalt".  Estaries 
disposat/da a "ser ajudat/da" a néixer de nou des de  "fora"  i des fe "dalt"?  
 
 

EXERCICI 39 
 
+ Relaxació habitual 
 
1.Proposta A: Repetir-se interiorment diverses vegades  poc a poc: " Vull estar ben obert/a 

a la possibilitat que hi hagi una manera de néixer de nou de regenerar el meu mon intern 
cansat i decebut." 

 
  Proposta B: Demanar humilment a l'Esperit sant, diverses vegades, poder   néixer de nou 

i de dalt, tal com diu Jesús. 
 
2. Plantejar al propi òrgan o jo interior aquestes preguntes: 
- Tens ganes de néixer de nou? 
- (Per a escèptics:) T'agradaria, si més no,  tenir ganes de néixer de nou? 
- Estaries disposat a que aquest nou naixement et vingués possibilitat des de fora de tu 

mateix/a? 
- Estaries disposat/da a ser ajudat/da a néixer de nou "des de dalt"? 
No respondre amb la ment. Espera la resposta del fons del teu jo interior.  
3. Adreçar-se a Jesús condicionalment o directament; 
"Jesús si realment ho tens a les teves mans, ajuda'm a néixer de nou, ajuda’m a néixer de 
dalt, ajuda’m a naixerà del teu Esperit sant" 
 
Pren nota breu en el teu Quadern de Pelegrí. 
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40. Els nostres desitjos no són originals 
Dijous 23 abril  2020 Sant Jordi Patró de Catalunya 
 
René Girard (1923-2015), crític literari francès, va descobrir que els protagonistes de les 
grans novel·les desitgen el que altres desitgen: el Quixot imita a Amadís de Gaula, Sancho 
Panza desitja ser governador d'una "insula" per suggeriment del seu amo ("desig mimètic"). 
Quan el desig de dos es concentra sobre el mateix objecte (una persona, un càrrec, la fama) 
es produeix la rivalitat i l'esclat de la violència. Aquesta només es calma quan els 
contendents  poden descarregar-la en una víctima innocent ("boc expiatori"). Girard - 
fundador d'una manera d’interpretar la condició humana amb milers de seguidors arreu del 
món - explica l'origen de la cultura i de la religió a partir d'aquestes dos fets: el desig imitatiu 
i la víctima necessària; i considera que  Jesucrist va  ser el primer cas en la història de la 
cultura i de la  religió que va adoptar el punt de vista de la víctima innocent i va 
desemmascarar les religions que exigeixen sacrificis humans. El mateix cristianisme dos 
mil anys després   encara no s'ha alliberat del tot t d'aquesta concepció "sacrificial" mal 
entesa. 
 
Tots interioritzem els desitjos dels nostres pares, mestres, referents i “influencers”. I això 
ens porta a competir amb ells i entre nosaltres mateixos fins que no  trobem una víctima en 
qui descarregar la violència (els jueus, els que arriben amb pasteres,  els que dormen al 
carrer, els portadors del virus, els que ara quedaran en l’atur...). 
 
Tant per tant ¿no és millor proposar-nos imitar conscientment a Algú que sigui model de 
solidaritat amb les víctimes innocents?  
 
 

EXERCICI 40 
 
+ Relaxació habitual 
 
1.Proposta A: Repetir-se interiorment diverses vegades: " Vull ser conscient de fins a quin 
punt, creient-me ser jo mateix, imito desitjos i suggeriments d'altres (“influencers”, artistes, 
“creadors” d’opinió i de modes,...) 
 
Proposta B;): Demanar humilment a l’Esperit sant que em faci veure en què imito desitjos i 
corrents de pensament o conducta que d’alguna manera concorren a generar o a 
realimentar diversos tipus de  la violència i em fan còmplice de dinàmiques que porten al 
sacrifici de víctimes innocents. 
 
2. Contemplar la passió i mort de Jesucrist, qui, essent Déu, enlloc d’exigir morts es deixa 
condemnar a mort per les autoritats civils i religioses reconciliades a l’entorn de la seva mort 
(Pilat i Herodes es fan amics; saduceus i fariseus es posen d’acord) i desemmascara la 
lògica perversa de la justícia humana i religiosa.  
 
3.Adreçar-se a Jesús condicionalment o directament: “Jesús si tu ets el millor model 
d’humanitat possible i i amb la teva passió i mort t’has identificat amb totes les víctimes 
innocents de la història, ajuda’m  seguir-te i dona’m la força per renunciar a les formes de 
pensar i a les conductes pràctiques que em fan còmplice del sacrifici de víctimes innocents.” 
 
 
 


