
E
l repic insistent del cloquer et convida a atansar-se a 
l’església. Una claror tènue penetra pels vitralls, que 
irradien un aire discret i elegant a la decoració. El ger-

mà Bernat, fill de La Geltrú, ha estat l’artífex de la instal·lació 

que engalana l’altar. Entre els monjos també n’hi ha un al-

tre de català: el germà Pere. Uns marcadors assenyalen, en 

punts estratègics del temple, el número de la primera cançó. 

Ha començat la vetllada. El 17 és un càntic en català: “El se -

nyor és la meva força,/ el Senyor, el meu cant./ Ell ha estat 

la salvació./ En ell confio i no tinc por,/ en ell confio i no tinc 

por”. En els Chants de Taizé, el cançoner de la comunitat, 

n’hi ha quatre més en la nostra llengua, entre la llista d’idio -

mes d’arreu. I és que una de les columnes vertebrals de Taizé 

és el cant. Les misses i les pregàries tenen un alt component 

musical, amb l’acompanyament de l’orgue o altres instru -

ments. I, sobretot, dels cantaires. Ben mirat, cantar t’obliga 

a tenir un grau de concentració que evita certs pensaments 

distorsionadors. Això explica que els càntics t’arribin al cor i, 

a voltes, et deixin els ulls negats. No hi fa res que no sàpigues 

les melodies, l’atmosfera del recinte t’empeny delicadament 

a seguir les tonades de la jornada. Tampoc cal ser catòlic per 

acostar-se a Taizé. De fet, la majoria de centreeuropeus, que 

hi fan estatges, són protestants. No cal ser ni tant sols cristià. 

Ateus i agnòstics també s’hi poden sentir còmodes deixant-se 

endur només per l’agradable ambient que s’hi respira. De for -

ma alternada, segons la programació, també són llegits en ca-

talà, junt amb altres llengües, fragments de l’Evangeli.

L’església ha estat ampliada en unes quantes ocasions. Així i 

tot, el temple queda ple com un ou els mesos d’estiu. Mal-

grat ser una cerimònia cantada, hi ha silencis llargs durant la 

celebració, que deixen sentir, en la llunyania, el xiuxiueig dels 

ocells. L’aspecte musical a Taizé és tant rellevant que, havent 

dinat, hi ha assajos, força concorreguts, per preparar l’ampli 

repertori setmanal, que no deixen de ser mantres.

Un altre dels eixos transversals és el voluntariat internacional, 

en el qual hi col·labores pel sol fet d’haver-te inscrit a l’estada. 

En aquest sentit, el servei d’àpats és coordinat per una jove de 

Cambotja i un jove d’Egipte. L’egipci ens ha encomanat, a una 

colla de assistents, de fer-nos càrrec de la distribució del dinar 

en safates. El repartiment de la vianda sense gluten l’assumeix 

la cambotjana, que es col·loca rere el taulell més petit per ser -

vir les racions. I és que gran part del funcionament de Taizé 

rutlla gràcies al gest desinteressat i agraït dels mateixos que hi 

acudeixen. D’altres inscrits són útils en les feines de cuina, en la 

neteja de lavabos i dutxes, despatxant a la botiga de records... 

De l’endreça de les cambres compartides en tenen cura els 

que hi dormen. El coordinador egipci aclareix: “procureu dei -

xar les estances el millor possible, és tal com les trobaran els 

que la setmana entrant les ocuparan”. El darrer dia de l’estada 

pràcticament tothom fa dissabte: els residents solen ser res -

ponsables. Compartir tasques al costat de desconeguts trenca 

el gel i genera un bon caliu.

Una vegada transcorreguda aquesta bellíssima setmana, a 

uns quants dels amics de sempre els ha sorprès saber que els 

adults disposen d’un espai amb activitats pròpies a Taizé. I és 

que part d’aquestes amistats, quan hi van anar, cursaven se -

cundària. N’hi ha un, que tot rememorant aquell temps, mani-

festa: “un gran record d’adolescència: espiritualitat i erotisme 

alhora”.

En el decurs de la primera joventut em vaig envoltar de com-

panys tòxics, molts dels quals han acabat malament. Per més 

que em rebutjaven, jo volia ser-ne amic i imitar aquelles con-

ductes nocives. Al cap dels anys, em vaig adonar que, quan 

em menyspreaven, em feien un favor. I és que ser refusat per 

aquelles companyies em va dur a conèixer cercles religiosos, 

en els quals era ben rebut i no em venien de nou: havia estat 

escolà durant la infantesa. D’aleshores ençà tendeixo a estar a 

gust en entorns espirituals.

Desvetllar capacitats espirituals és justament el que ofereix 

Taizé. És recomanable desplegar aquesta dimensió perquè els 

mortals som éssers que no neixem acabats. El filòsof Francesc 

Torralba destaca que l’humà, des de la seva experiència d’ésser 

inacabat, sempre està en recerca: “és una obra oberta, un és -

ser que té la possibilitat d’acabar-se a sí mateix”. Torralba afe-

geix que l’humà, a diferència dels animals, és transició, camí: 

“està per esdevenir cap a quelcom que no és”.

Taizé, allà on hi canten els àngels
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