EL SENTIT
DE LA CARITATIVA
FINALITAT

CONSEQÜÈNCIES

DIRECTRIUS

Traducció de la primera edició publicada a Milà el 1961
A la portada: Masolino da Panicale, Sant Pere. La guarició del coix. Capella Brancacci, Florència
© Fraternitat de Comunió i Alliberament, Via De Notaris 50 - 20128 Milà (Itàlia)
Edita: Asociación Cultural Huellas
Traducció: Guillem Lisicic Lopátegui
Revisió: Joan Alsina Ballesté
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I
Abans que cap altra cosa, partim del fet que
l’interès pels altres és una exigència de la nostra pròpia naturalesa.
Quan descobrim quelcom bell en la nostra
vida, ens sentim empesos a comunicar-ho
als altres. Quan veiem persones que estan
pitjor que nosaltres, ens sentim empesos
a ajudar-les en allò que puguem. Aquesta
necessitat és tan original, tan natural, que
la portem dintre, fins i tot abans de ser-ne
conscients, i amb raó l’anomenem llei de
l’existència.
Nosaltres anem a la «caritativa» per satisfer
aquesta necessitat.
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II
En la mesura que vivim aquesta exigència
i aquest deure d’interessar-nos pels altres,
més ens realitzem com a persones. Comunicant-nos als altres experimentem precisament que ens anem completant. Tant és
així que, si no aconseguim donar-nos, ens
sentim empetitits.
El fet d’interessar-nos pels altres, comunicar-nos-hi, ens fa comprendre el deure suprem, si no l’únic, de la vida: realitzar-nos
nosaltres mateixos, completar-nos com a
persones.
Nosaltres anem a la «caritativa» per aprendre a complir aquest deure.
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III
Crist ens ha ajudat a entendre el perquè
més profund de tot plegat en revelar-nos la
llei última de l’ésser i de la vida: la caritat.
Així, doncs, la llei suprema de la nostra existència rau en compartir l’ésser dels altres i
posar en comú la pròpia vida.
Jesucrist és l’únic que ens diu tot això, perquè només Ell coneix què és cada cosa, qui
és Déu, de qui naixem, i què és l’Ésser.
El sentit de la paraula caritat només l’aconsegueixo entendre quan m’adono que el Fill
de Déu, perquè ens estima, no ens va enviar
les seves riqueses -com podria haver fet-, revolucionant així la nostra situació, sinó que
s’ha fet pobre com nosaltres, ha “compartit”
el nostre no-res.
Nosaltres anem a la «caritativa» per aprendre a viure com Crist.
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I
La caritat és la llei de l’ésser i precedeix qualsevol simpatia o emoció. Per aquest motiu,
tenir cura dels altres és desinteressat i pot ser
viscut sense entusiasme. Bé podria ser que no
s’aconseguís cap mena de resultat «concret»:
per a nosaltres, l’única predisposició «concreta» que cal és l’atenció a la persona, la consideració de la persona, és a dir, l’amor.
Tot allò que se’n derivi n’és una conseqüència: com Jesús que, després va fer els miracles
i va donar menjar a la gent.
Hi ha dos punts de partida que cal tenir en
compte a l’hora d’obrir-nos als altres i que
de vegades resulten poc clars:
1. Resoldre les necessitats dels altres
És un punt de partida incomplet, encara!
Doncs, quina és la necessitat dels altres?

6

Conseqüències

Aquest plantejament és ambigu, ja que
depèn del que nosaltres creiem que és la necessitat dels altres: i si el que aporto no és
realment allò que necessiten? La necessitat
de l’altre jo no la sé, no és un paràmetre que
pugui calcular, no soc jo qui la decideix.
És una mesura que no tinc, que només Déu
coneix. Per tant, les «lleis» i les «justícies»
podrien esclafar l’altre si oblidessin que
l’únic que hi ha de «concret» és la persona i
l’amor envers aquesta persona.

2. L’amistat
És un motiu incomplet que l’amistat, per
l’ambigüitat que pot generar, sigui el punt
de partida de la caritativa.
L’amistat és una correspondència que es pot
donar o no: és un esdeveniment que no és
essencial per a la nostra acció d’avui, encara
que sigui essencial per al nostre destí final.
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II
Apropar-nos als altres amb total llibertat,
compartir una mica de la seva vida i fer-los
participar també una mica de la nostra, ens
fa descobrir quelcom sublim i misteriós que
només es comprèn per l’experiència.
És el descobriment que nosaltres, precisament perquè els estimem, no som pas qui els
fa feliços. I que ni la societat més perfecta, ni
l’entitat legalment més sòlida i irreprotxable, ni la riquesa més ingent, ni la salut més
fèrria, ni la bellesa més pura, ni la civilització més desenvolupada, mai no els podran
fer feliços.
És un Altre qui els pot fer feliços. Qui és la
raó de ser de tot? Qui ho ha fet tot? Déu.
Aleshores Jesús deixa de ser només aquell
qui m’anuncia la paraula més veritable o
qui m’explica la llei de la meva realitat; no és
només la llum que il·lumina la meva ment,
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sinó que descobreixo que Crist és el sentit
de la meva vida.
És preciós el testimoni de qui n’ha fet experiència: «segueixo anant a la caritativa perquè tot el seu patiment i el meu tinguin un
sentit».
Esperant en Crist tot té un sentit: Crist.
Al capdavall, és això el que descobreixo
allà on faig «caritativa», precisament mitjançant la impotència de fons del meu amor.
I és aquesta experiència la que permet que
la intel·ligència s’endinsi en la saviesa, en la
cultura veritable.
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III
Atenció! Crist és present ara: no «va ser» o
«va néixer», sinó que és, neix avui: és l’Església. L’Església és en Crist present ara, tal
com Ell ho ha volgut.
I l’Església és la comunitat que formem nosaltres, precisament nosaltres, pobres i aferrats a Ell.
Per això l’esperança ens sosté; Déu mateix és entre nosaltres, és present entre
nosaltres.
En una xerrada algú va dir: «Segueixo anant
a la caritativa perquè hi aneu vosaltres».
Ben cert: és precisament el sentit del nostre estar junts, de la comunitat eclesial, allò
que ens empeny avui a trobar-nos amb els
minusvàlids, la gent gran de les residències,
amb qui sigui que tingui una necessitat; i
demà, a la fàbrica, a la ciutat, a Europa, al
món que és tan gran i que està esperant-Lo.

10

DIRECTRIUS

Cal fer referència contínuament al moviment; en cas contrari, augmenta el perill
de perdre de vista la idea profunda que ens
sosté en la nostra tasca; i augmenta també
el risc de caure en el desànim, la fatiga o la
infidelitat.
La confiança en les indicacions del moviment i als qui en són responsables és el primer mèrit i donarà el seu fruit.
Comunió i Alliberament, en aquest sentit,
dona tres indicacions:
1. Saber per què
Fins que no sapiguem bé, amb claredat i
senzillesa, el perquè últim de la nostra acció
i el seu propòsit, caldrà no romandre tranquils. El nostre objectiu és esbrinar el sentit d’allò que fem, només aquesta idea ens
permetrà ser fidels quan ens manqui l’entusiasme o no hi trobem cap gust.

11

El sentit de la caritativa

Caldrà, doncs, dialogar en les nostres assemblees per grups amb els responsables de
la comunitat i amb les persones més madures i despertes. És especialment necessari
que, de tant en tant, confrontem l’experiència feta a la caritativa amb la guia del moviment.
2. Fer per comprendre
Per comprendre no n’hi ha prou amb saber, cal
viure-ho, amb aquella potència de la llibertat
que implica adherir-se a l’ésser que es veu,
és a dir, a la veritat.
Si la llei de l’existència consisteix a posar en
comú la vida, haurem de compartir-ho tot
en cada moment.
Aquesta és la maduresa suprema, que es
diu humanitat o santedat. Per educar-nos
en aquest ideal, no ens és d’ajuda estar
obligats per les circumstàncies ni complir
amb el nostre «deure» com s’entén habitualment.
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Allò que m’educa és la mica de temps lliure
que poso a disposició. La mesura exacta de
la meva disponibilitat cap als altres és l’ús
que faig d’aquest temps que és només meu,
que puc dedicar «al que em doni la gana».
Així, adquirim una mentalitat, una manera
quasi instintiva de concebre la vida sencera
com a quelcom a compartir.
Aquesta mica de temps lliure redimeix tota
la resta. I de mica en mica, anant a la «caritativa», comencem a comprendre millor el
company de classe o de feina o els pares.
Normalment, la joventut és l’etapa més favorable per assimilar amb agilitat aquesta
mentalitat. I és tan sols vivint la caritativa, donant el temps lliure com un gest integral de llibertat, que la caritat cristiana
esdevindrà mentalitat, convicció, dimensió
permanent.
Cal tenir present que no ens interessa tant
la multiplicitat d’activitats ni la quantitat de
temps lliure que s’hi dedica, com el fet que la
nostra vida i la nostra consciència es confirmin en el valor de compartir, gràcies a algun
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gest, per petit que sigui, sempre que s’organitzi i es dugui a terme d’una manera sistemàtica. Per començar, n’hi hauria prou amb fer
caritativa un cop al mes. I pel que fa a la periodicitat del compromís, fora bo consultar-ho
amb qui millor ens pogués aconsellar de la
comunitat.
3. Ordre
És el nostre temps lliure allò que hem de
comprometre (i el més a fons possible). Així
doncs, per tal de dur a terme una caritativa
amb ordre, cal respectar una doble condició:
a) que el nostre compromís no perjudiqui l’estudi (ni la feina).
b) que no forcem les relacions familiars
més enllà del que és de sentit comú.
Sobre aquest punt, el diàleg personal amb la
família i amb l’autoritat del moviment t’ajudarà a establir un criteri per definir un ús
adequat del teu temps lliure.
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