
La llar que construïm plegats  Terumà 5781 
 

 
 
 

 
LA LLAR QUE CONSTRUÏM PLEGATS 
 
(Comentari a la paraixà setmanal Terumà <Donació // Xemot  <Noms> {Èxode} 25:1-
27:19) – Dinovena setmana del cicle anual de cinquanta-quatre. 
 
 
La seqüència encetada en aquesta paraixà, que té continuïtat en les següents de Tetzavè, 
Ki Tisa, Vayakhel i Pekudey, té una narrativa trasbalsadora en moltes facetes. D’antuvi, 
s’esfilagarsa en una descripció, exhaustiva i enfarfegada, sobre la construcció del 
Mishkan (el Tabernacle), la casa de culte portàtil que els israelites van construir en el seu 
pelegrinatge a través de l’erm del Sinaí. El relat fa presa de gairebé un terç del llibre de 
l’Èxode, en la seva cloenda. Per què és tan extens? Per què aquests tiquis-miquis? Al cap 
i a la fi, el Tabernacle no era més que una llar temporal per a albergar la presència divina, 
que, més endavant, seria rellevada pel Temple a Jerusalem. 
 
Alhora, per quins set sous el relat de la construcció del Mishkan és al llibre de l’Èxode? 
El relat, per les seves característiques, s’adiu més en la naturalesa del llibre del Levític, 
Vayikra, que s’esmerça en descarnar l’entrellat del servei litúrgic del Mishkan i dels 
sacrificis que s’hi realitzaven. El llibre de l’Èxode, altrament, hom el podria subtitular, 
ben bé, «El naixement d’una nació», el capgirell d’un ardat familiar en un cos nacional 
en el transcurs de la seva anadura per l’ermàs sinaític. Què hi pinta el Tabernacle en tot 
aquest afaiçonament d’una identitat nacional? Tot plegat, una manera ben rara de cloure 
l’Èxode. 
 
Al meu entendre, la resposta l’hem de trobar més enllà del detallisme litúrgic. Fet i fet,   
la travessia dels israelites pel desert no havia deixat de ser una rastellera incessant d’ais i 
uis. De bell antuvi, la primera intercessió de Moisès davant del Faraó va causar més 
sofriment als esclaus israelites que hagueren de buscar-se la palla per fer fang; encerclats 
en front del mar Roig, li etziben a Moisès aquest mastegot: «Que no hi havia prou tombes 
a Egipte que ens has dut a morir al desert? Què has fet amb nosaltres, de fer-nos sortir 
d’Egipte? No t’ho dèiem a Egipte: “No et preocupis de nosaltres, deixa’ns servir els 
egipcis” Més ens valia de servir els egipcis que no pas morir al desert!» (Ex. 14:11-12). 
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Tantost travessat el mar Roig, burxa que burxa, els israelites continuen amb els ais i uis, 
que si no hi ha aigua, que si l’aigua és amarga, que si no hi ha menjar, que si l’aigua torna 
a ser amarga... Per acabar-ho d’adobar, al cap de poc temps després de la revelació 
sinaítica -l’única revelació divina davant de tot un poble- van i fan un vedell d’or. Si tota 
una munió de fets miraculosos no dona per fruit una maduresa de comportament, què la 
podrà donar? 
 
D’u, tot prest, diu: Que facin alguna cosa plegats. Aquest mer manament va transformar 
els israelites. Mentre va durar la construcció del Tabernacle, les queixes van fer-se 
perdedisses. Tot el poble va contribuir-hi: uns amb or, d’altres amb plata o bronze, els de 
més enllà amb pells i cortines i, qui no tenia res, amb el seu treball o bé amb la seva 
destresa. Donaren a mans besades i amb escreix fins al punt que Moisès va haver de 
posar-hi fre. De tot plegat, cal prendre un patró ben eximi: Allò que ens transforma, no 
és pas allò que D’u fa per a nosaltres, ans allò que nosaltres fem per Ell. 
 
Mentre els miracles i el mestratge de Moisès resolien tots els entrebancs, els israelites 
van romandre en un estat de dependència. D’esma, la queixa era sempre a la flor dels 
llavis. La maduresa i la responsabilitat desitjades ni s’engendraven ni s’esperonaven per 
la recepció passiva de les benediccions celestials. Calia donar un pas endavant, esdevenir 
creadors actius, «socis de D’u en l’obra de la creació» (Sabat 10a). Al parer meu, és, 
precisament, aquesta idea allò que els Savis recalcaren en escriure: «No els anomeneu 
“els vostres fills” ans “els vostres constructors”» (Barakhot 64a). Les persones han de 
convertir-se en constructores per deixar enrere la infantesa i esdevenir adults. 
 
D’u fa una crida a la responsabilitat i el judaisme n’és la resposta. Ell no vol que confiem 
en els miracles. Ell no vol que depenguem d’un altre. El Seu voler és que siguem els Seus 
socis i, per bé que reconeguem que tot allò que posseïm prové d’Ell, tot allò que fem 
depèn de nosaltres, del nostre deliber i del nostre esforç. Mantenir l’agulla de la balança 
al bell mig del canastró no és pas una feina fàcil. Ara bé, és fàcil viure una vida en la 
dependència i, si anem en la direcció contrària, ens pot portar al malencert de pensar que: 
«És la meva força i el poder de les meves mans allò que m’ha obtingut aquesta 
prosperitat» (Dt. 8:17). La visió jueva de la condició humana es ferma en la convicció 
que tot allò que assolim es deu als nostre propi esforç, per bé que, essencialment, no deix 
de ser el resultat de la benedicció divina. 
 
La construcció del Tabernacle fou el primer gran projecte comunitari dels israelites. En 
llur desplegament, la generositat i la destresa hi foren ben presents, alhora, es va donar 
l’oportunitat de retornar a D’u una mica de tot allò que Ell els havia donat. Amb el treball 
i l’esforç creatiu comunitaris, els israelites van guanyar-se la dignitat individual i 
col·lectiva. L’encimbellament del Mishkan cloïa l’infantament de la nació israelita alhora 
que la presència divina en el Tabernacle, i el cos legal que havia promulgat, comportava 
tot un desafiament per al futur nacional. En la nova societat que s’havia d’assentar a la 
terra d’Israel, cadascú hi tenia un rol a desplegar per tal d’alçar «la llar que construïm 
plegats», el concepte que vaig utilitzar com a títol d’un dels meus llibres.1 
 
Posar-se al davant d’un projecte nacional d’aquestes característiques és un desafiament 
gegantí tota vegada que cal facilitar a cadascú l’oportunitat de participar-hi i de 
contribuir-hi. El líder ha de saber refrenar-se, mantenir l’autocontrol, tzimtzum, per tal de 

 
1 Jonathan Sacks, The Home We Build Together: Recreating Society (Bloomsbury Academic, 2009). 
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deixar espais a on els altres tinguin, també, un rol i un protagonisme. Un pensament, mai 
no t’han ben recollit en la dita : « Un líder és més bo quan la gent amb prou feines sap 
que existeix. Quan el treball estigui fet, quan l’objectiu complert, la gent dirà: “Nosaltres 
som els qui ho hem fet”».2 
 
Aquesta mena de concepció col·lectiva de «la llar que construïm plegats» ens encamina 
a establir una distinció fonamental entre Estat i Societat. L’estat encarna tot allò que la 
maquinària del govern fa per a nosaltres mitjançant l’engranatge de lleis, de tribunals, de 
fiscalitat i de despesa pública. La societat, altrament, és tot allò que cadascú fem per 
l’altre per mitjà d’instruments solidaris, d’associacions de voluntaris, d’organitzacions 
socials i assistencials. El judaisme, en el meu pensar, té una predilecció palmària per la 
societat, per davant de l’estat, perquè quan donem la mà a l’altre, quan li fem valença, és 
quan, realment, ens transformem. Aquest és el moll de l’os de l’ensenyança del llibre de 
l’Èxode, no són altres, ni allò que D’u fa per a nosaltres, el fet que ens transforma, ans 
són les nostres accions. Al meu parer, aquest és el cànon del judaisme: estat menut, 
societat robusta. 
 
La persona que va tenir la percepció més pregona de la naturalesa de la societat 
democràtica fou Alexis de Tocqueville. En la dècada dels anys 1830 va visitar els Estats 
Units i va adonar-se que la seva puixança raïa en allò que va anomenar «l’art de 
l’associació», la propensió dels americans a aplegar-se en comunitats i grups de voluntaris 
per tal d’ajudar-se els uns als altres, en lloc de deixar aquesta tasca a les mans d’un poder 
centralitzat. Si mai fos altrament, si mai els individus restessin del tot dependents de 
l’estat, aleshores la llibertat democràtica estaria amenaçada. 
 
De la démocratie en Amérique és una de les seves obres cabdals i conté un passatge del 
tot esfereïdor sobre el futur de la democràcia en el qual fa referència a una forma 
d’opressió nova i sense precedents que la posarà en risc. Aquest perill prendrà cos quan 
el poble existeixi només per ell i per a ell, tot arraconant i lliurant l’acció pel bé comú a 
les mans del govern. En aquesta contingència la vida seria així: 
 

Per damunt d’aquests homes s’eleva un poder immens i tutelar, que 
s’encarrega tot sol d’assegurar-los el gaudi i de vetllar per la seva sort. 

És absolut, detallat, regular, previsor i suau. S’assemblaria al poder 
patern si, com aquest, tingués per objectiu preparar els homes per a 

l’edat adulta; però, en canvi, només busca fixar-los irrevocablement en 
la infantesa; li agrada que els ciutadans es diverteixin, sempre que 

només pensin a divertir-se. Treballa de bon grat per la seva felicitat; 
però vol ser-ne l’únic agent i l’únic àrbitre; proveeix la seva seguretat, 
preveu i cobreix les seves necessitats, facilita els seus plaers, condueix 

els seus principals afers, dirigeix la seva indústria, regula les seves 
successions, divideix les seves herències; ¿no podria llevar-los 

completament el neguit de pensar i l’esforç de viure?3 
 
Aquest pensament, Tocqueville el va escriure fa gairebé 200 anys, i ningú no pot pas 
refutar que algunes societats europees d’avui els assetja aquest perill, el nou Leviatan: 
l’estat omnipresent, la societat eclipsada; el govern envaeix tots els espais, la comunitat 

 
2 Atribuït a Lao-Tsu. 
3 Alexis de Tocqueville, La democràcia a Amèrica, traducció al català de Jaume Ortolà. Riurau Editors. 
(Posició a Kindle13614-13619), 
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resta empetitida o esvaïda del tot.4 Tocqueville no era pas un escriptor religiós ni fa cap 
mena de referència a la Bíblia hebrea. Emperò, la basarda que l’envaeix és d’allò que 
tracta el llibre de l’Èxode. Quan un poder central, malgrat sigui el del mateix D’u, tot ho 
fa i ho desfà, per bé que sigui en nom del poble, el batec de la gent s’esmorteeix i 
l’empenta social s’estronca. La queixa pren el lloc a l’acció, la desesperança s’apodera 
de tots els espais. Quan el líder s’absenta, en aquest cas Moisès, es fan actes eixelebrats 
com el de fondre un vedell d’or. 
 
El redreçament té, només, un desllorigador: assegurar que les persones esdevinguin 
corresponsables del seu destí, encaminar-les que basteixin projectes comuns; fomentar 
grups de col·laboració; ensenyar que tothom és útil i que tothom té la capacitat de 
participar en una acció col·lectiva. L’encet del Gènesis ens regala la creació per D’u de 
l’univers com a llar per als éssers humans. En la cloenda de l’Èxode són els humans els 
qui creen el Mishkan, la llar per a D’u. 
 
Heus aquí el principi fonamental del judaisme, nosaltres som cridats a esdevenir 
corresponsables de la creació, a ser cocreadors amb D’u. I un corol·lari darrer: els líders 
no fan la feina en nom del poble, ans l’ensenyen a fer per ells mateixos. 
 
No ens descantellem, no és pas allò que D’u fa per a nosaltres, ans allò que nosaltres 
fem per a D’u, el què ens fa guanyar la dignitat i la responsabilitat. 
 
 
 
Rabí Jonathan Sacks z”l  (beneïda sigui la seva memòria) 
 
Sabat Salom!  
(Traducció icb)  
 
 

 
4 El raonament no pretén pas establir, de cap de les maneres, la desaparició dels governs i de llurs funcions 
per tal de transferir les responsabilitats a les associacions de voluntaris. L’estat de dret, la defensa, 
l’aplicació de normes ètiques i la distribució equitativa dels béns per assegurar una existència digna a les 
persones són funcions que només estan a les mans governamentals. El quid de la qüestió és l’equilibri. 


