
Somni d’Advent
Recés – Comentari espiritual del text d’Isaïes 11,1-10

L’Advent és un temps d’espera i d’esperança. És un temps 
d’alegria   profunda,   però   encara   no   present.   És   temps   de 
revisar-se u mateix i de mirar al voltant. Este, el món que 
tenim, és el que rep la visita del nostre Déu. Sabem que no se 
la mereix, que Déu ve per pura benevolència, per pur amor, per 
pura gratuïtat.
Els textos bíblics de la litúrgia ens acompanyen en este camí; 
ens   ajuden   a   reflexionar   sobre   el   misteri   que   celebrem   en 
Nadal: ¡És Déu el qui ve a a nosaltres! Als quatre diumenges 
d’Advent trobem als evangelis la figura fascinant i poderosa de 
Joan Baptista i l’obediència de Maria i de Josep. A la primera 
lectura   ens   acompanya   el   profeta   Isaïes   amb   el   seu   crit 
d’esperança dirigit a un poble que patix les pitjors desgràcies: 
la guerra, la derrota, la corrupció dels dirigents, l’exili, l’espoli, 
la   destrucció   del   temple   de   Déu,   l’abandó   de   la   fe,   la 
desesperació total. «S’ha acabat la nostra història», pensen, 
«s’han acabat les promeses de Déu, ja no tenim futur, perquè 
ens hem quedat sense present.»

Isaïes va ser testimoni de situacions extremes per les que va 
haver de passar el seu poble. Ell també va estar temptat per la 
desesperació, però va ser capaç d’acceptar la llum que Déu li 
regalava, va poder vore més enllà, més a fons del riu de la 
història, i es va adonar que les guerres i les desgràcies no tenen 
l'última   paraula,   que   és   Déu,   sols   ell,   qui   porta   avant   la 
història.
A   més,   Déu   li   va   donar   la   difícil   faena   d’anunciar   esta 
esperança als seus conciutadans. Com anunciar la victòria de 
Déu a un poble vençut i humiliat? Només amb la força de la 
paraula que ve de Déu i amb la vitalitat de la poesia més 
atrevida.

Isaïes 11,1-10

Aquell dia, 
la soca de Jesè tallada traurà un rebrot, 

naixerà un plançó de les seves arrels. 
L’Esperit del Senyor hi reposarà: 

esperit de saviesa i d’enteniment, 
esperit de consell i de valentia, 
esperit de coneixement i de reverència del Senyor 
i tindrà les delícies a reverenciar el Senyor. 

No judicarà per les aparences 
ni decidirà pel que senti dir; 

farà justícia als desvalguts, 
sentenciarà amb raó a favor dels pobres del país.

Un reny de la seua boca abatrà el violent, 
una alenada dels seus llavis matarà l’injust. 

S’armarà de justícia la cintura, 
se cenyirà de lleialtat. 

El llop conviurà amb l’anyell, 
la pantera jaurà amb el cabrit, 

pasturaran junts el vedell i el lleó, 
i un xiquet menut els guiarà; 

es faran amigues l’óssa i la vaca, 
les seves cries jauran juntes 

i el lleó menjarà palla com els bous; 
les criatures jugaran sobre el cau de l’escurçó, 

els nens ficaran la mà dins l’amagatall de la serp. 
Ningú no serà roin ni farà mal 

en tota la meua muntanya sagrada, 
perquè el coneixement del Senyor haurà omplert el país 

com l’aigua que cobrix la conca del mar. 

Aquell dia, 
els estrangers vindran a consultar el rebrot de Jesè 

que s’alçarà dret com a bandera dels pobles, 
i el lloc on residirà serà ple de glòria. 
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Aquell dia.
És el dia de la intervenció de Déu. El poble d’Israel té a Déu molt 
present.   Fins   i   tot   als   temps   antics,   als   quals   encara   no   havien 
descobert que de Déu només hi havia un, i que els ídols dels altres 
pobles no eren res, ells ja tenien clar que el seu Déu estava més a prop 
del seu poble que els déus dels altres. Déu escoltava el seu clam quan 
eren oprimits pel faraó; Déu habitava en una tenda quan ells estaven al 
desert, vivint en tendes; Déu es manifestava a Moisès i parlava amb ell 
com un amic parla amb un amic. Déu no suporta vore la injustícia, 
l’opressió dels poderosos contra el dèbils, el patiment del seu poble. 
Déu intervé; ha intervingut moltes vegades en la història, però, al final, 
intervindrà   de   forma   definitiva.   Els   profetes   parlen   d’açò   amb 
l’expressió «aquell dia», el dia en què les coses es voran com són, en 
què la veritat lluirà als ulls de tots, en què ja no hi haurà res a témer.

La soca de Jesè traurà un rebrot.
Amb una metàfora del camp, comença Isaïes a donar esperança al seu 
poble. Quina alegria quan, d’un tronc sec, comença a despuntar la 
verdor del rebrot. Les plantes tenen la seua part de misteri, no és fàcil 
saber si un arbre està mort del tot, a pesar de les aparences, la vida pot 
estar   circulant   pel   seu   interior,   en   la   foscor,   en   la   profunditat 
desconeguda. I arriba un moment en què, contra tota esperança, ix a la 
llum la vida que ja hi havia, però que ningú coneixia.
Esta és la profunditat de la imatge que el profeta ens presenta. Està 
dient al seu poble, i a nosaltres: «no desespereu, és veritat que l’arbre 
de la nostra societat, de la nostra vida, del nostre món, pareix mort, 
ressec, sense futur. Però té encara vida, molt amagada, molt al fons, a 
la soca, prop de les arrels. Déu és capaç de fer que esta vida torne a 
brotar i, vos ho assegure, brotarà».
Isaïes viu en temps de reis funestos que prenen decisions equivocades. 
Són descendents de David, el rei a qui Déu va fer la promesa: «Sempre 
hi haurà un descendent teu al tron del regne». Però no s’han comportat 
com David, han sigut infidels a Déu, i tot el poble ha hagut de pagar-
ho.

Per això Isaïes anuncia un descendent de la soca de Jesè, el pare de 
David. Vol dir que els reis que hi ha ara són el tronc i les branques 
seques que s’han de tallar, però que, tornant als orígens, a David, i més 
encara, al pare de David, Déu construirà un nou futur.
A l’Església hem de tornar sempre als orígens, a Déu, a les seues 
promeses. Hem d’estar atents a totes les coses supèrflues que se’ns 
apeguen al llarg del temps. En la vida de cada un passa el mateix; 
podem tindre unes conviccions, desitjar ser fidels a Déu, a la nostra fe, 
a la nostra vocació, però el dia a dia ens va posant davant mil i una 
preocupacions que poden fer que s’enfosquisca allò que abans teníem 
tan clar. Tornar a les arrels, als orígens, és la invitació que Isaïes ens 
fa.
El mateix es pot dir davant de l’experiència del pecat, del desviament 
de la vida, quan hem marrat el camí. Tornar arrere és fer memòria del 
perquè dels nostres passos, de les motivacions que ens mogueren al 
principi, de la vocació que Déu ens va dirigir cridant-nos pel nostre 
nom i tocant-nos el cor. Tornar enrere no és refugiar-se en el passat, 
sentir   nostàlgia,   lamentar-se   pels   temps   presents.   Això   mai!   Els 
profetes sempre miren al futur i ens ensenyen a fer igual. Tornem 
enrere per a trobar de nou el camí just i seguir-lo amb confiança, de la 
mà de Déu que ens guia.

L’Esperit del Senyor hi reposarà:
Isaïes passa a descriure com serà el nou rei que Déu enviarà al seu 
poble. La principal característica és que l’Esperit de Déu viurà en ell. 
L’Esperit és l'alé, la vida, la presència de Déu mateix a la seua vida. 
Fixem-nos que no diu que l’Esperit «l’inspirarà», que seria una idea 
molt normal. El profeta està dient més, l’Esperit «hi reposarà», viurà 
en ell, residirà en ell, anirà a ell per a quedar-se.
El ritu d’entronització del rei incloïa la unció amb oli sagrat. El rei era 
l’Ungit del Senyor, el Messies. Amb açò se simbolitzava l'elecció per 
part de Déu i el regal del seu Esperit. Tots nosaltres, en ser batejats i 
confirmats, hem sigut també ungits amb l'oli sant. Som, per tant, reis, 
és a dir, constructors de la nova societat, seguidors de Jesús, l’autèntic 
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rei, fill de David, descendent de Jesè. És per això que totes les coses 
que Isaïes diu del nou rei, les hem d’entendre com interpel·lacions i 
crides dirigides a nosaltres.

La presència de l’Esperit en el nou rei el transformarà de tres 
formes:
Esperit de saviesa i d’enteniment.
La   saviesa   i   l’enteniment   són   les   primeres   facultats   que 
necessita el governant, el constructor de la societat renovada 
que Déu vol. Es referixen a l’interior de la persona, que és 
capaç de comprendre tal com Déu comprén, que pot vore el 
món tal com Déu el veu.

Esperit de consell i de valentia.
Com a resultat de la saviesa interior, el savi pot actuar, pot 
donar consell, pot ser valent per a complir la seua missió de 
construcció d’un món nou. El poble d’Israel sempre ha entés 
que la saviesa no és sols una capacitat intel·lectual, sinó que 
porta a actuar, a viure la vida tal com Déu vol, a seguir la 
seua   voluntat.   El   savi   és,   per   tant,   valent,   fort,   decidit, 
perquè va guiat per la llum de l’Esperit que ompli la seua 
vida.

Esperit de coneixement i de reverència del Senyor.
Els   últims   dons   del   l’Esperit   són   el   coneixement   i   la 
reverència o respecte. Conéixer, a la Bíblia, sempre vol dir 
tindre   una   relació   privilegiada   i   molt   especial   amb   algú. 
Conéixer Déu no és tindre notícies, no és haver llegit als 

llibres, és viure i conviure amb Ell, estar a la seua presència, compartir 
la vida amb ell. La reverència significa saber posar a Déu al seu lloc, 
deixar a Déu ser Déu i reconéixer que som criatures d’ell, estimades 
amb tot el seu immens amor. 

El profeta ja ens ha explicat que el nou rei no serà com els altres, sinó 
que en ell residirà l’Esperit de Déu que el transformarà amb els seus 
dons. Esta transformació l’expressa ara amb dos activitats centrals del 
rei: la justícia i la victòria.

No judicarà per les aparences ni decidirà pel que senti dir.
Qui   poguera   tindre   un   jutge   així!   Com   ja   hem   dit,   la   saviesa   i 
l’enteniment són dons  de l’Esperit, dons  de Déu. Sense elles  sols 
podem   fer-nos   opinions   parcials,   limitades,   difuses.   No   podem 
comprendre els esdeveniments de la història ni entendre a les altres 
persones ni a nosaltres mateixos si no és amb la llum de l’Esperit. 
Vivim en una societat d’aparences, d'espectacles, de superficialitat; i 
no és fàcil trobar opinions profundes, contrastades, equilibrades. El 
profeta ens demana que no jutgem només pel que es veu a simple vista 
ni pel  que hem  sentit dir; per a  comprendre  el món  i valorar  les 
persones necessitem la mirada de Déu i la seua misericòrdia.

Farà justícia als desvalguts, sentenciarà amb raó a favor dels pobres  
del país.
No podia faltar en la descripció del nou rei la referència a la justícia en 
favor dels pobres. Entre molts problemes socials i molts abusos de 
poder, el profeta vol destacar-ne un: Déu cuida amb especial atenció 
als   desvalguts.   Sabem   que   les   nostres   societats   i   quasi   totes   les 
institucions   estan   construïdes   en   contra   d’este   criteri;   els   més 
poderosos tenen tots els avantatges i sempre hi ha un grup d’últims, de 
marginats, de febles, que saben que no poden demanar més del món, 
perquè no ho obtindran. Isaïes es permet el luxe de somniar amb una 
societat que no siga així. La justícia a favor dels pobres no és un 
element qualsevol del món que ell desitja, del món que Déu li inspira. 
N’és una part essencial i cap creient pot renunciar a ella.
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Un reny de la seva boca abatrà el violent, una alenada dels seus llavis  
matarà l’injust.
És normal que el profeta s’expresse amb aquesta vehemència en temps 
de guerres i devastacions. Per a Isaïes, el nou rei tindrà de veritat èxit 
perquè Déu el farà véncer. La descripció, fins ara, podia fer somriure 
als més escèptics, als qui creuen que és impossible formar una societat 
com Déu desitja, als qui estan convençuts que sempre hi haurà rics i 
pobres,   poderosos   i   oprimits,   i   desitgen   escalar   posicions   socials 
passant per damunt dels altres. Per a ells, els altres no són germans, 
sinó adversaris, contrincants.
El profeta ens avisa que Déu és capaç de fer realitat tot este somni. 
Amb la senzillesa de la paraula, amb la humilitat de l’alé, el nou rei 
tindrà un èxit insospitat en la seua lluita contra el mal. El nou Ungit 
del   Senyor   tindrà   una   força   imparable,   no   necessitarà   d’armes   ni 
d’exèrcits. Només amb l’alenada farà justícia.

S’armarà de justícia la cintura, se cenyirà de lleialtat.
Acaba la descripció del nou rei amb la metàfora del cinturó, la peça de 
roba que subjecta i dóna forma a tot el vestit. Recordem el cinturó de 
pell de Joan Baptista, que l’identificava com al profeta Elies; recordem 
també a Pere, a qui Jesús li diu «quan eres jove et cenyies tu mateix i 
anaves on volies, però a les teves velleses obriràs els braços i un altre 
et cenyirà per portar-te allà on no vols». Posar-se el cinturó, doncs, és 
tot un símbol de prendre decisions, de ser amo d’un mateix.
Quins són els criteris als quals se cenyirà el nou rei? La justícia i la 
veritat, dons que sols poden vindre de Déu.

Acabat el retrat del nou Ungit del Senyor, Isaïes s’atrevix a somniar 
les conseqüències del seu regnat. Ho fa amb metàfores naturals de 
gran expressivitat.

El llop conviurà amb l’anyell, la pantera jaurà amb el cabrit...
Diversos   animals,   domèstics   i   salvatges,   conviuen   pacíficament, 
mengen herba junts i es tomben a l’ombra a descansar. És la imatge 

idíl·lica del paradís. Posats  a somniar, Isaïes no es conforma amb 
menys; ell, com a profeta inspirat i esperonat per Déu, sap que el desig 
humà sols té un límit: arribar a la plenitud amb Déu.
El paradís és la forma que té la Bíblia de parlar del pla original de 
Déu, de reconéixer que este món de patiments i desgràcies no és el que 
Déu ha volgut regalar-nos, sinó el que el nostre pecat ha anat formant. 
Déu sols desitja el bé per als seus fills i va posar a l’home al centre de 
la seua creació reconeixent que tot ho havia fet molt bo. Isaïes ens diu 
que Déu ens promet una nova creació, una renovació del pla diví de 
felicitat per als hòmens i dones que ell ha format a la seua imatge.
Per poder entendre la força poètica d’esta imatge hem de fer un esforç 
d’imaginació. Nosaltres podem haver vist panteres, tigres o lleons en 
la  televisió,  en  revistes   o en  un zoològic,  perfectament  controlats. 
Podem pensar en la bellesa dels seus moviments i en la majestuositat 
de les  seues  mirades. Però al  temps  d’Isaïes  només  sentien parlar 
d’estes feres amb males notícies, amb perills, amb viatges frustrats, 
amb morts... Eren tot un símbol de la creació que es revolta contra 
l’ésser humà, que hauria de ser el seu senyor.
El pecat no és tan sols un trencament de la relació amb Déu, un rebuig 
de la seua voluntat. És també una ruptura amb tots els regals que Déu 
ens ha volgut fer per al nostre bé: el regal de la creació, el present del 
germà  i  el  do  de l’Esperit,  l’alé  de Déu,  que  habita  en  nosaltres. 
Després del pecat l’home ja no sap qui és, el germà ataca el germà i la 
creació ja no és un lloc segur.

Per això la convivència entre animals és una imatge tan impressionant; 
no només perquè siga bonica, sinó perquè Isaïes creia de veritat que 
Déu és capaç de crear la reconciliació total. Nosaltres desitgem un 
món millor, però ens conformaríem amb uns quants pegats per ací i 
uns pedaços per allà. El profeta sap que això no és prou i s’atrevix a 
somniar molt més. Déu és capaç de regalar-nos de nou la creació, de 
fer-la tota nova per a nosaltres. Tot açò significa el naixement de 
Jesús!
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Encara hi ha un element afegit en 
el dibuix que Isaïes fa de la nova 
creació.  Si al  principi  del  Gènesi 
eren Adam i Eva els qui estaven al 
mig de la creació, ara és un xiquet 
el   qui   pastura,   és   a   dir,   el   qui 
governa   els   animals.   Un   xiquet 
menut   és   ara,   per   al   profeta, 
l’esperança de la renovació total. Si 
Adam i Eva foren enganyats per la 
serp, este xiquet menut podrà jugar 
amb l’escurçó sense que li faça cap 
mal.  El  xiquet  representa  la 

innocència, la humilitat. Jesús posarà al mig un xiquet com expressió 
de l’actitud del deixeble que accepta ser educat per Déu i així entrar al 
Regne. És també signe del nou naixement, do de Déu al poble.
El xiquet menut és, més encara per a nosaltres, el Xiquet que esperem 
en Nadal. Déu mateix fet home entre nosaltres. Ell serà l’únic que 
podrà regir la creació renovada.

Perquè el coneixement del Senyor haurà omplert el país com l’aigua  
que cobreix la conca del mar.
El profeta acaba el poema anunciant l’acabament de la maldat, «ningú 
no   serà   dolent   ni   farà   mal».   Com   és   possible   això?   «Perquè   el 
coneixement del Senyor haurà omplert el país». El do principal de 
l’Esperit,   el   coneixement   de   Déu   que   el   nou   rei   rebia   de   forma 
privilegiada,   serà   ara   el   distintiu   de   tota   la   humanitat.   Esta   és 
l’explicació que es convertix en tasca i missió dels creients: rebre el do 
del coneixement, assumir-lo, viure’l i anunciar-lo perquè Déu puga 
omplir amb ell la societat, igual com ha omplit d’aigua les mars.
Hem arribat a l’arrel del problema, a la qüestió que de veritat preocupa 
a Isaïes: al seu poble falta coneixement del Senyor. És cert que es 
tracta d’un do gratuït, però Déu està regalant-lo constantment a tot el 

qui vulga escoltar-lo. Des que Adam es va amagar, Déu seguix baixant 
a passejar per la seua creació cridant: «On estàs?» I quan Déu regala 
alguna   cosa   ho   fa   amb   tanta   abundància   que   el   profeta   necessita 
comparar-ho amb allò que més hi ha al món: l’aigua de la mar.
Que ens falta, doncs? Acollir el do de Déu; preparar-nos per acollir-lo, 
que és el sentit de l’Advent.

La promesa de Déu ja ha començat a complir-se en el naixement de 
Jesús.   La   nova   creació,   la   radical   renovació   de   l’univers   ja   ha 
començat. Nosaltres en som partícips com a elegits de Déu per a ser 
servidors del món. L’Esperit del Senyor ha sigut vessat sobre nosaltres 
per omplir-nos també de saviesa i enteniment, de consell i valentia, de 
coneixement i reverència.

laparaula.com laparaula.com



PER A LA REFLEXIÓ:

- Llig primer el text amb tranquil·litat, fixant-te en les seues imatges, 
passant-les per la imaginació. Deixa que la poesia del text t’il·lumine 
abans de començar amb la reflexió.

- Repassa el text poc a poc, aturant-te en aquells detalls que més 
t’inspiren. No és precís esgotar totes les idees, deixa que el Senyor et 
dirigisca la seua Paraula a tu, que et toque el cor. Ací tens algunes 
pistes:
•Pots fixar-te en els dons de l’Esperit Sant. Quin és més necessari per a 
tu en este moment? Demana-li’l al Senyor.
•Eres una persona que jutja als demés? Et quedes en les aparences? 
Valores als demés amb misericòrdia? Eres comprensiu?
•Col·labores amb els desvalguts? Pots fer alguna cosa en favor dels 
més necessitats? És important la justícia en les teues decisions?
•Quins són els teus somnis? Què desitges de veritat en la teua vida i en 
la de les persones que estimes? Què li demanes a Déu? Quin somni 
concret tens ara mateix? Intenta observar-lo amb els ulls de Déu.
•Pots somniar a l’altura de Déu? Què està demanant-te ell a tu?

- Dedica també un moment a donar gràcies a Déu, a lloar-lo, a estar 
amb Ell sense presses. Descansa en Ell.

Comentari: laparaula.com
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