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APOLOGIA DELS ORANTS
La litúrgia es repeteix cada dia
sense deixadesa, sense avorriment,
tornant a recitar doxologies
sense buscar la versemblança dels actors,
més aviat amb la pulcritud de sentiment dels músics,
amb la dignitat dels honors i els homenatges,
amb la precisió neta de la disciplina esportiva.
I cadascú sap com i per què repeteix
la càrrega de sentit laudatori,
la remembrança històrica i al·legòrica,
la petició, la reverència, la predisposició...
La monotonia no buida les paraules;
és precisament aquest dotar-les de pompa
el que salva el pes i la càrrega de cada significat.
L'èmfasi recau en la fórmula
i en l'acatament voluntariós de la cerimònia.
I això l'eleva.
I la tenacitat la fa segura.
La pregària s'acosta, llavors, al temps geològic,
forma part de la substància del món,
i és un port segur, una mena de veritat,
per la seva força estable.
La litúrgia és acollidora perquè és l'espectacle
d'una mà oferta sense condicions,
d'un clam que vol ser compartit
i que té la paciència activa
de no esperar-te ni necessitar-te:
ja bressola esperits molt antics.
.
.
.
josep pedr als
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Editorial
Editorial

Al llarg de l’experiència individual i col·lectiva que ha suposat
la pandèmia, és probable que en algun moment ens haguem
plantejat què és allò realment important per a una vida digna
i amb sentit, i què no ho és tant o resulta fins i tot prescindible en situacions en què els esdeveniments, sense poder escollir-ho, ens han obligat a prendre decisions greus. Durant el
temps d’aturada forçosa i de major incertesa, no només hauran emergit interrogants que sovint romanen latents, sinó que
potser també haurem guanyat més consciència i una major
lucidesa a l’hora de discernir el valor que tenen algunes coses
que, acostumats a tenir-les fàcilment a l’abast en circumstàncies de normalitat, no les valorem ni les cuidem prou, o simplement les donem per descomptades sense tenir-ne en compte
l’extraordinària fragilitat i provisionalitat. Coses que poden
passar inadvertides enmig dels tràfecs diaris d’una societat en
què el triple paradigma de l’acceleració, la immediatesa i una
llibertat fonamentada en disposar sempre d’unes possibilitats
il·limitades sembla difuminar una certa jerarquia de valors,
sempre necessària.
Tota crisi és, doncs, una oportunitat per ressituar prioritats, perquè ens obre a redescobrir allò que és essencial a la
nostra vida. Aquest és el punt de partida del monogràfic que
presentem en aquest número de Qüestions i que hem titulat
«Cartografia de l’essencial». La intenció de fons és traçar un
esbós d’allò que podem considerar essencial perquè és imprescindible per viure d’una manera més autèntica. Aspectes
que arran de la crisi global i les seves conseqüències, encara
imprevisibles, ens interpel·len i ens demanen una mirada més
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atenta i reflexiva: educar un cert sentit de l’esperança, repensar l’específicament humà, tenir present el paper equilibrador
de la natura, clarificar els límits dels drets i les llibertats fonamentals sobre els quals se sustenta el nostre món de relacions
socials, cultivar la fraternitat com un valor cívic de primer ordre, optar per un desenvolupament econòmic més just, etc.
En l’apartat «Mirador» hem volgut posar en relleu dues
efemèrides que poden haver passat fàcilment desapercebudes malgrat la seva rellevància: d’una banda, l’any 2020 es
van commemorar els setanta anys de la mort d’Emmanuel
Mounier; de l’altra, aquest 2021 es commemoren els cent
anys del naixement de John Rawls. No es tracta només de
dos autors cabdals que han influït de manera indiscutible en el
pensament contemporani, sinó que moltes de les aportacions
que han fet —algunes encara pendents de ser estudiades amb
més profunditat— segueixen sent extremadament actuals i
suggeridores també en aquest temps postpandèmic que sembla
que es va obrint pas.
Finalment, amatents als nostres orígens i per tractar-se de
qui som com a revista, a la nova secció «Obituari» era imprescindible en aquesta ocasió homenatjar Hilari Raguer, historiador i monjo de Montserrat, que ens deixà l’1 d’octubre de
l’any passat.
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