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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

TRANSCENDIR 

per JOSEP MARIA ROVIRA BELLOSO 
 
Jesús se’n va a pregar amb el seu Pare. S’hi passa tota la nit. Al vespre encara era 
allà tot sol ja que sol havia pujat a pregar. 

Per què aquesta dèria d’anar a pregar amb el seu Pare? 
Respon a la situació real de Jesús que és la següent: «Jo i el Pare som u». El 

meu lloc és el lloc del Pare del cel. 
On viviu, on us allotgeu? 
«Veniu i ho veureu» (Jn 1,39). Veureu que el meu lloc és el Pare. Pot ser que uns 

visquin a un pis, que d’altres visquin a la cantonada d’un carrer o a casa d’uns amics, 
però el meu lloc és el del Pare del cel, perquè el meu Pare i jo som u. Som u, però al 
mateix temps el Pare és més gran que jo. 

Com pot ser això, si són u? Com pot ser més gran? 
El pare és l’origen. Originalment, el pare és primer. Sense el pare no hi hauria el 

fill. El Pare i el Fill són una sola cosa, però el Pare és l’origen. És el «Pare estimat», 
Abbà. 

Si per a Jesús el pare no fos Abbà, per a nosaltres tampoc no ho seria. «Estimat 
Pare... perquè ets l’origen, perquè ets la font de la misericòrdia». Doncs bé, la font 
de la misericòrdia és el lloc de Jesús i —atenció!— també el nostre. 

Aprofundim-hi. Jesús s’hi passa tota la nit —i més temps que s’hi hagués pas-
sat!— perquè ha trobat... el seu centre. Aquest «centre» és l’origen de la misericòr-
dia i de l’amor i l’origen de l’amor és el Pare. Estar connectats amb l’origen de l’amor, 
és la salvació. La comunió amb el Pare és la salvació. La no-comunió amb el Pare 
és el laberint, és tot allò que «no val», és el camí perdedor. 

I això ens porta a preguntar-nos per què volem connectar aquesta comunió amb 
la misericòrdia més original, amb la font de l’amor, amb la deu viva de l’amor que 
sempre raja. 

Resposta: perquè també és el nostre lloc, un lloc més nostre que nosaltres ma-
teixos, perquè és el nostre centre, perquè és el lloc de salvació. És el lloc on, quan hi 
ets, ets on has d’estar. No vas perdut per camins errats, sinó que estàs recollit en la 
misericòrdia original, en l’amor fontinal, en la font mateixa de l’amor. […] 

Tot ve d’aquí. Tot ve del fet que Déu se’ns ha donat i ha fet que aquest home, 
aquest home que coneix, que estima i que es pot perdre, aquest home i aquesta do-
na —Maria—, tots quedin recollits en l’amor i quedin salvats. I si estan salvats és que 
han rebut la presència del Déu que es revela. 

El Senyor és amb tu! 
Vet aquí l’arrel de tota l’oració de Jesús. 
Jesús busca la donació del Pare. Jesús busca que el Pare li digui «Fill meu» i Je-

sús, al mateix temps, busca poder-li dir: «Pare estimat». 
Aquesta és la situació de transcendència de l’home. 
Per tant, si això és així, d’allò que es tractarà serà d’anunciar la bona notícia que 

és aquesta: no estem sols en aquest món! 


