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A tots aquells que s’esforcen

per posar la melodia de l’Amor al cor.
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·7·

Fill meu, escolta les meves paraules,
fixa-t’hi atentament:
no les perdis mai de vista,
guarda-les al fons del cor;
qui les acull troba la vida,
són remei per a tothom;
per sobre de tot vetlla el fons del cor,
perquè d’allí surt la vida.

(Pr 4,20-23)

És la mirada de Déu, una mirada d’Amor, la que fa brollar la 
vida. Ja que l’Escriptura ens ensenya també:

Déu no mira com els homes, que veuen les aparences. 
Ell mira el cor.

(1Sa 16,7)

Així ens ho diu també el bell poema de l’Epíleg:

Et miro de bon grat,
perquè m’agrada mirar-te.
i trec el cap a poc a poc
sobre el teu COR.

pròleg
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·8·

En veritat jo et dic,
que M’AGRADA mirar-te
I ESTAR AIXÍ AMB TU...

Aquests textos em porten el record d’un escrit de Paul 
Claudel:

Qui no ha seguit al llarg d’un concert amb apreciació i simpatia la 
mímica del director d’orquestra?

És una pena que no vegem sinó la seva esquena, i no el puguem veure 
com el veu l’orquestra: en files, uns darrere els altres, estan subjectes a 
les seves veus silencioses, i així poder aprofitar-nos de la seva mirada: 
inquieta, desesperada i triomfant, severa i suplicant, insistent i 
amenaçant, persuasiva..., en un passeig des dels violoncels a la bateria, 
del contrabaix al metall!... la mà dreta brandant com un llamp la 
batuta, i l’esquerra, imperiosa, beneint, amb els seus dits solts i el seu 
palmell delicat i vibrant, com acariciant una cabellera, o un corser 
mal domat, animal intel·ligent i múltiple que escolta i treu el so en 
la seva mirada. La mà dreta amb autoritat i dolçor dona la mesura, 
però l’esquerra atenent al detall mínim dona el sentiment, i insinua 
la destresa.

Així succeeix en nosaltres amb la nostra màquina espiritual, el cor, el 
motor de tota la nostra màquina orgànica, alhora que ens proporciona 
la mesura, ens configura i manifesta els nostres sentiments... El cor, 
aparell savi i complicat, cridat no tan sols a dirigir la nostra orquestra 
orgànica, sinó a donar i mesurar la vida. I la vida espiritual.

Quan el Senyor diu: Dona’m el teu cor! (Prov 23,26) vol dir: dona’m 
el centre de tu mateix, el principi de la teva vida, el teu ritme sensible, 
afectiu i intel·ligible. Recupera la font. Respira amb mi!

Aquest és el teu Déu, el nostre Déu: Aquell a qui li agrada 
mirar-nos, que treu el cap a poc a poc dins el teu cor, que la 
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·9·

seva delícia és estar amb els fills dels homes, que ha desplegat 
el seu amor en la Creació i de manera especial en la seva 
criatura humana, per viure amb ella el seu Misteri o el seu 
projecte d’Amor.

Hi ha una criatura que li va donar el cor, que respira amb 
l’Amor i li ha obert les portes de la humanitat perquè aquesta 
relació de vida i d’amor continuï. És santa Maria. En ella, 
Déu ha pres la nostra carn feble, per obrir-nos el camí a la 
fortalesa i la plenitud de vida. Ella va escoltar la melodia de 
l’Amor en la creació humana i en una relació personal amb 
ell, i va fer de la seva vida una melodia agradable a Déu, 
segons ens ho suggereix el pensament del salmista:

Confia en el Senyor i fes el bé,
sigui el Senyor la teva delícia,
i ell et donarà el que desitja el teu cor.

(Sl 36,4)

Aquest misteri d’AMOR és el que ens disposem a celebrar 
amb el Naixement de Déu fet home. Celebrar-lo per intentar 
de viure’l. Un misteri que afecta en tota la seva profunditat 
la naturalesa humana, un misteri que ens desborda però que 
el Senyor ha volgut que en tinguem una referència viva i 
propera a nosaltres, una referència que ha pres de nosaltres 
mateixos: és santa Maria.

Per això quan arriba l’ADVENT, a la meitat del camí, quan 
ja comença a albirar-se a l’horitzó la festa del Naixement de 
Déu, l’Església ens convida a caminar de la mà de santa Maria.

Així ho van fer, fa segles, els cristians, i els monjos van 
solemnitzar aquest caminar escrivint i cantant les SET 
ANTÍFONES DE LA O. De manera que a partir del 17 de 
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·10·

Desembre, com a introducció al cant del Magníficat de Santa 
Maria, es canten aquestes set antífones. La meditació i el cant 
d’aquestes antífones, juntament amb el Magníficat de Maria, 
és un bon exercici per posar una melodia al cor, agradable 
a Déu, aquest nostre Déu a qui li agrada mirar el cor. La 
melodia de l’AMOR. Cada dia té la seva lletra i la seva música.

El dia 17 ens convida a considerar la Saviesa de Déu, una 
saviesa que es manifesta en l’obra de la creació, i que ens 
mostra alhora els infinits matisos de l’amor de la divinitat, 
per desvetllar el DESIG de la nostra fràgil humanitat que 
conté la nostàlgia de Déu.

El dia 18 ens convida a contemplar Déu com el Pastor del seu 
poble, que té cura d’ell, i crida Moisès a ser el seu instrument 
preciós de salvació. Ens mostra com en són d’apassionants la 
crida i l’encontre amb el Senyor. La força de la seva Paraula.

El dia 19, podem contemplar l’Amor que es renova 
constantment en la vida dels homes. L’home és fruit de 
l’amor, està fet per estimar i per l’Amor. Déu sap la necessitat 
que tenim els seus fills del seu auxili, i té sempre a punt el 
despertar de la seva primavera al cor humà. Però has de tenir 
cura del DESIG...

El dia 20, la clau, la casa, la família..., una paraula amb 
molt gust, per portar-nos a considerar que tot comença amb 
la iniciativa de l’amor diví. Ell té la clau dels seus propis 
dons, però en una mostra de confiança amorosa a la nostra 
humanitat ha dipositat la clau en santa Maria.

El dia 21, un dia per contemplar el Senyor com el Sol, la 
Llum, des de la nostra situació de foscor i angoixa. Com 
una crida adreçada al nostre interior que sempre viu amb 
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·11·

la nostàlgia de la llum i de la justícia, a contemplar la llum 
divina sempre disposada amb la força de la seva Paraula i en 
l’exemple viu i proper de santa Maria.

El dia 22, jo diria que és una invitació a recolzar-nos en la 
pedra de Crist, a somiar, recolzats en la força de la seva Paraula, 
en la qual sempre és possible la unitat, la reconciliació, que 
té el seu punt de partida en la PAU del cor. No anteposar res 
ni ningú a Crist.

El dia 23, «Déu-amb-nosaltres». Un Déu que es fa home en 
el silenci de la nit, tal com després de la nit apunta un nou 
dia, un Déu que es fa present i passarà en el silenci de l’amor. 
Un dia, em sembla, per exercitar-nos en una contemplació 
silenciosa. El Misteri de l’Amor és un Misteri de Silenci, però 
que mostra un camí obert a la fraternitat universal.

Un Déu humà, profundament humà... Qui s’ho podia 
imaginar! Només l’amor és capaç de comprendre aquesta 
nova melodia.

Salve, santa Maria,
Salve, cant dels querubins
i lloança dels àngels.
Salve, pau i glòria
del gènere humà.
Salve, jardí de delícies;
salve, oh arbre de la vida.
Salve, baluard dels fidels,
i port dels nàufrags...

(Sant Efrem)
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