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“EL FRACÀS EM MOTIVA”

Un alpinista basc, -que ha coronat 14 cims de 8.000 metres, i que 
només amb 24 anys, juntament amb el seu germà gran, va pujar, 
sense oxigen, a l’Everest-, va pronunciar recentment una conferència 
a Barcelona amb el títol “Elogi del fracàs”, i, un diari de la ciutat,  va 
reproduir alguns fragments de la seva conferència, i ens en volem fer 
ressò.  Diu  aquest  alpinista,  “El  fracàs  em  motiva,  perquè  em  fa 
aprendre,  em  fa  millorar;  si  no  tragués  res  de  positiu  de  les 
expedicions que no han acabat  fent el cim no podria mantenir la 
il·lusió. La por al fracàs et fa ser vulgar. Prefereixo un intent digne de 
cim que un cim a qualsevol preu. (...) Les experiències que no acaben 
en cim no són un fracàs sinó un camí per  millorar”. 

Llegint aquestes paraules d’aquest alpinista hom no es pot estar de 
pensar en la situació de crisi política, econòmica i religiosa que estem 
vivint. Quants fracassos en aquests àmbits! Quants cims que no s’han 
pogut assolir! I el més normal, en aquests casos, es enfonsar-se en el 
pessimisme i el descoratjament, en el famós “no hi ha res a fer”. 

L’actitud d’aquest alpinista, que  segons confessa “s’ha salvat moltes 
vegades  de  la  mort”,  ens  fa  veure  que  és  possible  mirar-se  els 
fracassos  d’una  altra  manera.  L’alpinista  ens  ho  diu  ben  clar:  “El 
fracàs  em  motiva”,  i  “m’ha  permès  perseguir  objectius  que 
semblaven inabastables i ser més autoexigent”. Crec que l’actitud, la 
filosofia de la vida, d’aquest alpinista és molt adient de recordar-la en 
els nostres dies. De fracassos en tenim sovint i en molts camps de la 
vida.  Però  això  no  ens  hauria  d’enfonsar  sinó,  com  diu  aquest 
alpinista, “motivar”, buscar camins de sortida, ser més imaginatius i 
creatius.

En l’àmbit religiós, el fracàs també sovint ens ronda. S’espera amb 
il·lusió una cosa, i en passa una altra de ben diferent. Pensaves que 
proposant  tal  o  tal  altra  activitat  es  produirien  uns  resultats 
determinats i el resultat més visible és el fracàs. És conegut aquell 
testimoni del P. Foucauld (1858-1916), que un any abans de la seva 
mort escriu: “Fa deu anys que dic missa a Tamanrasset i ni un sol 
convertit!”. Un exemple evident de fracàs, però també de fidelitat fins 
al  final.  El  P.  Foucauld  va  morir  violentament  i  dolorosament 
assassinat.



Davant dels fracassos, què fer? Plegar? Deixar-ho córrer tot? Anar 
fent i  no amoïnar-s’hi? L’alpinista del  qual  estem parlant,  l’Alberto 
Iñurrategui, es plantejaria les preguntes d’una manera ben diferent. I 
això és el que hauríem de saber fer nosaltres: reaccionar, com ell, en 
positiu, deixar-nos motivar pels fracassos. És una filosofia de la vida, 
que en aquests moments de tardor religiosa pot ser més adequada i 
eficaç que mai.

El mossèn  
______________________________________________________

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 18: per la intenció del qui 
ha fet l’almoina; dissabte, dia 20: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; diumenge, dia 21: pel poble de Viladrau.

INFORMACIONS

ORDENACIÓ D’UN DIACA: avui, a les 5 de la tarda, a la catedral de 
Vic, el senyor Bisbe ordenarà diaca l’Isidre Costa i Clos, un laic que 
actualment col·labora en les parròquies de La Gleva, Santa Maria de 
Seva i Sant Martí del Brull i en la pastoral de la salut, en l’Hospitalitat 
de la  Mare de Déu de Lurdes.  L’Isidre és casat  i  actualment  està 
jubilat.  Preguem per  ell,  perquè  sigui  fidel  al  ministeri  de  diaca  i 
agraïm a Déu que hagi donat a l’Església diocesana un nou reforç. 

DISSABTE  VINENT,  PELEGRINATGE  A  MONTSERRAT:  Sembla 
que serem prou colla per fer un autocar que sortirà de Viladrau. Si 
algú s’hi  vol  afegir,  potser  encara  hi  serà a  temps.  Poseu-vos  en 
contacte amb en Sergi o la Mar. 

Vaig veure que naixia al 
costat dret del santuari una 
font d’aigua, al·leluia; allà on 
arribi aquesta aigua, tot 
reviurà, i diran: Al·leluia, 
al·leluia!.




