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TRIDIUM PASQUAL  

DIJOUS SANT 
1ª LECTURA.  (Èxode 12, 1-8.11-14) 

En aquells dies, 
el Senyor digué a Moisès i a Aharon 
mentre eren al país d’Egipte: 
«Per a vosaltres, aquest mes serà el primer de tots els mesos de l’any. 
Digueu a tota la comunitat del poble d’Israel: 
“El dia deu d’aquest mes, que cada família, cada casa, 
prengui un anyell o un cabrit. 
Si una família fos massa petita, 
que el prengui junt amb la família del veí més pròxim, 
fins a completar el nombre de persones. 
Compteu quants en calen per menjar-se’l. 
Que sigui mascle, sense tara, 
i que no tingui més d’un any. 
Podeu prendre igual un anyell que un cabrit. 
  
L’heu de guardar fins al dia catorze del mes, 
i que tots els qui formen part 
de la comunitat del poble d’Israel 
el degollin al capvespre d’aquell dia, 
que prenguin de la seva sang 
i en posin als dos muntants i a la llinda de les cases on se’l menjaran. 
Aquella mateixa nit han de menjar-ne la carn, 
rostida a la brasa, amb pans sense llevat i herbes 
amargues. 
  
Per a menjar-vos-el, aneu cenyits, 
amb les sandàlies posades i el bastó a la mà, 
i us l’heu de menjar a corre-cuita: 
aquesta víctima és la Pasqua, és a dir, el “pas” del Senyor. 
Aquella nit passaré pel país d’Egipte 
i faré morir tots els primogènits d’Egipte, 
tant els dels homes com els dels animals, 
i faré justícia contra les divinitats d’Egipte. 
Jo sóc el Senyor. 
La sang serà un senyal a les cases on vosaltres viviu. 
Quan veuré la sang «passaré» enllà i, 
al moment que jo castigui el país d’Egipte, 
no caurà damunt vostre la plaga de l’extermini. 
Tingueu aquest dia com un memorial, 
i celebreu-lo amb un pelegrinatge en honor del Senyor. 
Que totes les generacions el celebrin com una institució 
perpètua”.» 

2ª LECTURA (1ª Corintis 11, 23-26). 
Germans, 
aquesta tradició que jo he rebut 
i que us he transmès a vosaltres, 
ve del Senyor. 
Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat 
prengué el pa, 
i, dient l’acció de gràcies, el partí i digué: 
«Això és el meu cos, ofert per vosaltres. 
Feu això per celebrar el meu memorial.» 
Igualment prengué el calze, havent sopat, i digué: 
«Aquest calze és la nova aliança segellada amb la meva 
sang. 
Cada vegada que en beureu, 
feu-ho per celebrar el meu memorial.» 
  
Així, doncs, cada vegada 
que mengeu aquest pa i beveu aquest calze 
anuncieu la mort del Senyor fins que torni. 

EVANGELI. (Joan 13, 1-15). 
Eren ja les vigílies de la festa de la Pasqua. 
Jesús sabia que havia arribat la seva hora, 
la de passar d’aquest món al Pare. 
Ell que sempre havia estimat els seus en el món, 
ara els demostrà fins a quin punt els estimava. 
  

Durant el sopar, 
quan el diable ja havia posat en el cor de Judes, 
fill de Simó Iscariot, la resolució de trair-lo, 
Jesús, 
conscient que el Pare li havia deixat a les mans totes les coses, 
conscient que venia de Déu i a Déu tornava, 
s’aixecà de taula, 
es tragué el mantell i se cenyí una tovallola; 
després tirà aigua en un gibrell 
i es posà a rentar els peus als deixebles 
i a eixugar-los-els amb la tovallola que duia a la cintura. 
  
Quan anava a rentar Simó Pere, aquest li diu: 
«Senyor, ¿vós voleu rentar-me els peus a mi?» 
Jesús li respon: 
«Ara no entens això que faig; ho entendràs després.» 
Pere li diu: «Mai de la vida! Vós no em rentareu els peus.» 
Jesús li contestà: 
«Si no et rento, tu no ets dels meus.» 
Li diu Simó Pere: «Si és així, Senyor, 
no em renteu només els peus: 
renteu-me també les mans i el cap.» 
Jesús li respon: 
«Qui s’ha banyat només necessita rentar-se els peus; 
ja està net tot ell. 
I vosaltres ja esteu nets, encara que no tots.» 
Jesús sabia qui l’havia de trair; 
per això deia que no tots estaven nets. 
  
Després de rentar-los els peus, 
quan s’hagué posat el mantell i assegut a taula, 
els digué: 
«¿Enteneu això que us acabo de fer? 
Vosaltres em dieu “Mestre” i “Senyor”, 
i feu bé de dir-ho, perquè ho sóc. 
Si, doncs, jo, que sóc el Mestre i el Senyor, 
us he rentat els peus, 
també vosaltres us ho heu de fer els uns als altres. 
Us he donat exemple perquè vosaltres ho feu 
tal com jo us ho he fet.» 

DISSABTE SANT 
EVANGELI. (Lluc 24, 1-12).  

El diumenge, molt de matí, les dones anaren al sepulcre  
amb les espècies aromàtiques que havien preparat.  
Trobaren que la pedra havia estat apartada  
de l’entrada del sepulcre. 
Hi entraren, però no trobaren el cos de Jesús, el Senyor. 

Mentre es preguntaven què havia passat, 
se'ls presentaren dos homes amb vestits resplendents. 
Esglaiades, s’inclinaren amb la cara fins a terra, 
i ells digueren: 
-«¿Per què busqueu entre els morts aquell que viu? 
No hi és, aquí: ha ressuscitat. 
Recordeu com us parlava, 
quan encara era a Galilea i us deia 
que el Fill de L’home havia de ser entregat 
a uns homes pecadors, que havia de ser crucificat 
i, que al tercer dia, havia de ressuscitar.» 

Llavors es recordaren del que Jesús havia predit. 
Se’n tornaren del sepulcre i anunciaren tot això als onze 
i a tots els altres. 
Aquestes dones eren Maria Magdalena, Joana, i Maria, 
Mare de Jaume. 
També les altres que eren amb elles, els ho deien. 
Però als apòstols aquesta història els semblà una quimera, 
i no se les cregueren. 
Pere se n’anà corrents al sepulcre, 
s’ajupí per mirar a dintre i veié que no hi havia res més 
que el llençol d’amortallar tot aplanat 
i se’n tornà a casa, 
preguntant-se amb estranyesa què podia haver passat. 



PROJECTE D’HOMILIA
INTRODUCCIÓ. 

Els tres dies del Tríduum Pasqual  estan pensats, 
litúrgicament, com una única celebració. Per això es dóna la 
benvinguda als membres de la comunitat al començament de 
la celebració del Dijous, i no són acomiadats fins al final de la 
celebració del Dissabte. Entremig, no hi ha ni salutacions al 
començament de les trobades, ni comiats al final. 
Considerar els Tres Dies (Tríduum) com una sola celebració 
té un significat important: els tres moments constitueixen 
una única “acció” de Jesús. 
La celebració del Dijous interpreta i posa de manifest el 
significat profund d’allò que passarà el Divendres: la 
crucifixió i mort de Jesús. “Ningú no em pren la Vida; sóc jo 
qui la dono lliurement”. A la taula del Sant Sopar, la vida 
donada de Jesús es fa aliment (pa i vi) ofert a qui vulgui 
alimentar-se’n. El Sant Sopar expressa ritualment allò que 
constitueix l’essència mateixa de la vida: donar-se com 
aliment. 
No és que el pa i el vi es converteixin en el Cos de Jesús sinó 
que és Jesús mateix que es fa “pa i vi” per donar-se com 
aliment. No és cap acció miraculosa, ni exclusiva de Jesús; al 
contrari: és el camí de tota vida que vulgui esdevenir 
autènticament humana: “Feu això que és el meu memorial”. 
Ho saben molt bé els pares (i tots els qui estimen de debò): 
tots ells, quan estan a taula amb els seus fills, també podrien 
prendre el pa i, ensenyant-lo als fills, dir-los: “Això és la 
nostra vida que anem gastant per vosaltres”. 
Al Divendres, allò que s’ha celebrat ritualment, és viscut 
d’una manera real i tràgica a la Creu. “Sense saber el que es 
feien”, els qui han crucificat Jesús i l’han mort, han fet visible 
per a tothom la realitat de la vida donada plenament. Els 
evangelistes presenten allò que va passar al Calvari com un 
gran “espectacle”: un “espectacle” visible per a tothom. I en 
aquest “espectacle” Jesús està acompanyat per dos altres 
condemnats, que representen els milers i milers de 
“crucificats” de tota la Història de la Humanitat. La seva 
mort, a la llum de la mort de Jesús, ja no ha de ser vista com 
una vida perduda sinó com una vida donada, acollida per les 
mans vivificadores de Déu. Aquest és el nucli de la fe 
cristiana. 
El Dissabte, celebrem explícitament aquesta nostra fe i ens 
hi associem. La vida donada s’endolla en la Vida mateixa de 
Déu. Per això precisament no és una vida perduda. 
La Vetlla Pasqual és rica en símbols de vida-que-viu-donant-
se: la Llum, l’Aigua, el Pa i el Vi. Però allò més important és 
la comunitat. 
Una vida donada no cau en el buit. Són multitud aquells que, 
explícitament o implícita, la reben com aliment de la seva 
pròpia vida, fent-se, també ells, aliment per als altres. La 
comunitat esdevé el cos que fa visible la vida donada, 
començant per la de Jesús. Ell és el “cap del cos” (Efesis 
5,23). 
Així, doncs: tres dies, però una única celebració. Celebrem 
que la vida viu donant-se, i així entra en la dimensió 
divina. 

DIJOUS SANT 
El Sant Sopar, en els diferents evangelis, es desenrotlla en un 
clima tens: encara que sigui en un marc de gran serenitat, 
s’hi respira aire de tragèdia. 
S’hi contraposen dues situacions oposades: per un cantó 
Jesús, del qual l’evangelista diu: “Ell, que sempre havia 
estimat els seus en el món, ara els demostrà fins a quin punt 
els estimava”; per l’altre cantó Judes, del qual es diu que 
“quan el diable ja havia posat en el cor de Judes, fill de Simó 
Iscariot, la resolució de trair Jesús...”. 
El relat està centrat en el rentament dels peus que, tot i ser 
un signe clar, Jesús sent la necessitat d’explicar-lo per 
insistir-hi. S’hi posa en evidència la manca de sintonia entre 
Jesús i els seus deixebles, representats per Pere. «Ara no 
entens això que faig; ho entendràs després». 
El rentament dels peus manifesta servei amorós. Pere refusa 
rebre aquest servei d’aquell a qui considera el seu mestre i 
senyor. Per a Pere, “servidor” i “senyor” es contraposen. Per 
a Jesús, s’identifiquen. Només ajuntant “senyor” i “servei”, 
trobem el Pare. “Jesús, conscient que el Pare li havia deixat a 
les mans totes les coses, conscient que venia de Déu i a Déu 
tornava, s’aixecà de taula, es tragué el mantell i se cenyí una 
tovallola” de servidor. Després, reprèn el mantell de senyor. 

Us he donat exemple... 
Jesús ens indica que en les relacions humanes senyor i 
servidor també han d’anar junts. “Servir” i “ser servit”. Qui 
ho separi, no pot ser deixeble de Jesús. «Si no et rento (els 
peus), tu no ets dels meus». La sentència de Jesús té un 
doble sentit: 

A)Cal que Pere accepti que el seu “mestre i senyor” sigui 
també servidor seu. 

B)Pere necessita ser rentat de peus. 

Què passa amb els “peus”? 
Els deixebles ja estan nets (excepte Judes). Però els peus, 
segons quins siguin els camins, s’empolsen i s’embruten 
especialment. 
Pere, tot i ser deixeble de Jesús, no segueix el camí de Jesús. 
El camí que encara està seguint Pere és extremadament 
embrutidor. En realitat, és un camí que va en direcció 
oposada al de Jesús. El camí de Jesús realitza l’Home; el 
camí de Pere nega l’Home i el fereix. L’evangeli de Joan fa 
notar explícitament que “llavors Simó Pere es va treure una 
espasa que portava i d'un cop tallà l'orella dreta al criat del 
gran sacerdot” (Joan 18,10. També 18,17). 
En l’evangeli de Joan, Pere no seguirà el camí de Jesús fins 
que, comprovant el mal resultat dels seus propis camins, 
estarà preparat per rebre de Jesús la indicació pertinent: 
“Segueix-me” (Joan 21,19). 
Acceptar que Jesús ens renti els peus comporta canviar la 
decisió sobre el nostre camí. “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” (Joan 21,18). 

DIVENDRES SANT. 
La litúrgia d’avui ens situa davant el “crucificat”. I no un 
crucificat de fa dos mil anys sinó davant els milers i 
centenars de milers de crucificats de tots els temps. 
Potser la nostra litúrgia té poc en compte aquest fet. Queda 
molt centrada en la Passió de Jesús com a fet que recordem. 
Tot pot quedar en un simple ritus: avui recordem la mort, i 
demà celebrarem la resurrecció. Podria semblar un joc. 
Però la celebració del divendres no és un joc, ni un simple 
ritus ni un simple record. Jesús és l’Home, i la passió de 
l’Home dissortadament no s’ha pas acabat sinó que continua 
present en cada ésser humà jutjat i condemnat. Però diguem 
de seguida que tampoc no s’ha acabat la resurrecció. 
Aquesta dimensió oberta en el temps i en l’espai ve 
clarament suggerida per un “detall” que posen tots els 
evangelis i que massa sovint descuidem: Jesús és crucificat 
amb dos condemnats més. 
És possible que també nosaltres, en algunes situacions, ens 
sentim jutjats, condemnats o turmentats. Amb tot, hem de 
ser conscients que, quan es tracta de nosaltres mateixos, és 
fàcil equivocar-se. Els psicòlegs ens parlen del “complex de 
perseguit”. És un complex força freqüent. 
En cas d’una persecució real, l’exemple de Jesús assenyala el 
camí a seguir. “Pare: perdona’ls perquè no saben el que 
fan” (Lluc 23,34). O allò que anota Mateu: “Jesús, tornà a 
cridar amb tota la força, i va expirar” (Mateu 27,50). Aquest 
“cridar” i “expirar” tenen un sentit ple: vol dir donar la vida 
del tot, fins a l’últim alè; fins a l’últim bri de vida. L’evangeli 
de Joan ens diu això mateix amb una expressió encara més 
gràfica: un llança obrí el cor de Jesús i de seguida en va 
sortir sang i aigua (Joan 19,34). Són descripcions eloqüents 
per posar de manifest el significat de la mort de Jesús: Jesús 
s’entrega fins i tot a qui vol vendre’l (Joan 13,26). 
Viscuda des de Jesús mateix, la vida donada constitueix la 
seva resurrecció; viscuda des de nosaltres, aquesta vida 
donada pot ser acollida; així neix la comunitat. En la 
comunitat, el Ressuscitat s’hi fa de tal manera present i 
visible que St. Pau pot escriure als cristians de Corinti: 
Vosaltres formeu el cos de Crist, i cadascú n'és un membre 
(1ª Corintis 12,27). I també:  Ja no sóc jo qui visc; és Crist 
qui viu en mi (Gàlates 2,20).  
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DISSABTE SANT. 
El gra de blat s’ha fet espiga. La vida donada s’ha fet 
comunitat. 
En la manera jueva d’entendre el temps, el dia acaba amb la 
posta del sol. El gran repòs (dissabte) ha acabat en pondre’s 
el sol, i comença una nova setmana. Comença en plena 
foscor, i el Ressuscitat serà la nova llum, com en el primer 
dia de la Creació: “Que es faci la llum” (Gènesi 1,3). 
La Comunitat és convocada per la guspira que surt de la 
pedra, o per la flama que surt del caliu. S’encén el Ciri 
Pasqual, i la seva llum es va repartint entre els reunits, i es 
canta un himne a la Llum i a la Vida. 
La vetlla pasqual és rica en símbols. Després de l’Himne a la 
Llum es llegeixen unes quantes Lectures. A part del que diu 
cada Lectura, el seu conjunt vol suggerir que l’obra de Déu té 
forma d’història: comença des del no-res, des de la foscor, 
des del caos..., i camina cap a la Vida, i arriba fins a la 
Llibertat. Amb la Llibertat neix la possibilitat de resposta i de 
diàleg; i d’acceptar l’oferta de Déu: ser fills en el Fill. 
Comentari. 
1. Cap dels quatre evangelis narra explícitament la 
resurrecció de Jesús com un moment diferent de la seva 
mort. Mort i Resurrecció coincideixen. En canvi, els quatre 
evangelis narren l’experiència espiritual que en nosaltres 
genera la mort resurrecciosa de Jesús: el sepulcre buit i la 
seva presència com a llum, força, camí, horitzó,... 
La narració de Mateu, que té especialment en compte el xoc 
que la mort resurrecciosa de Jesús provoca en l’espiritualitat 
jueva, té unes característiques pròpies: 

A)Hi ha un gran terratrèmol provocat per l’acció de l’Àngel 
del Senyor que havia fet rodolar la pedra i s’hi havia 
assegut. Amb el terratrèmol, Mateu connecta aquest 
moment amb el de la mort de Jesús, i amb l’obertura 
dels sepulcres dels justos (Mateu 27,51). L’acció 
sorprenent de l’Àngel d’asseure’s sobre la pedra vol 
indicar que aquesta pedra, que separava el món dels 
vius del món dels morts, queda definitivament treta. Les 
dues dones són invitades a comprovar que el sepulcre no 
“tanca” cap cadàver. 

B)Mateu posa en relleu el contrast entre els guardes i les 
dones. Els valents guardes queden “com morts de por”; 
en canvi, a les temorenques dones se’ls diu directament: 
“No tingueu por, vosaltres”, i es mostren plenament 
actives. 

C)L’Àngel del Senyor que s’ha assegut sobre la pedra, qui 
és en realitat? Sense dir-ho explícitament, la descripció 
que en fa Mateu suggereix que és el mateix Jesús. 
“Resplendia com un llamp i el seu vestit era blanc com la 
neu”. Aquesta descripció ens recorda el relat de la 
Transfiguració. “La seva cara es tornà resplendent com 
el sol, i els seus vestits, blancs com la llum” (Mateu 
17,2).  
Però Maria Magdalena i l’altra Maria no hi eren en la 
Transfiguració; per tant, ara no el reconeixen 
directament. Elles buscaven un cadàver... Per això Jesús 
mateix s’humanitza perquè puguin veure’l i experimentar 
la seva nova presència, de tal manera que “elles se li 
acostaren, se li abraçaren als peus i l’adoraren”. 

D)“Abraçar-se als peus” manifesta un amor que encara no 
s’ha alliberat d’un component possessiu. Abraçar els 
peus comporta també impedir-los de marxar. El relat de 
Joan diu expressament que Jesús indica a Maria 
Magdalena que el “deixi anar” perquè ell encara no ha 
arribat al seu terme: el Pare (Joan 20:17). En canvi, en 
el relat de Mateu, Jesús no demana que el “deixin anar”. 
Són elles mateixes qui “han d’anar” a dir als germans 
(deixebles) que vagin a Galilea, i que allà el veuran; 
però per a complir aquesta missió no els cal “desfer-se” 
de Jesús; al contrari: a elles i a ells ja no els mancarà 
mai més la seva  “presència”. “Jo sóc amb vosaltres dia 
rere dia fins a la fi del món” (Mateu 28,20). 

E) Galilea? Per què els deixebles han de tornar a Galilea per 
poder veure Jesús? Que no és visible també aquí, a 
Jerusalem? Si l’han vist Maria Magdalena i l’altra Maria, 
per què no el poden veure també ells?  
Repetim-ho una vegada més: l’experiència de la 
resurrecció de Jesús no és un fet objectiu, puntual i 
comprovable en un lloc i en un moment concrets. Aquí 
els llocs i els moments són usats com a llenguatge per 
expressar un procés que es dóna a l’interior de cada 
persona. És un procés d’humanització (com en les dones 
i els deixebles), però que també pot ser de 
deshumanització (com en Judes i els guardes). 

Cada ésser humà disposa dels seus “llocs” i dels seus 
“moments” per humanitzar-se humanitzant. “Qui amb mi no 
recull, escampa”, havia dit Jesús (Mateu 12,30). La 
resurrecció de l’Home no s’imposa. És una oferta. Acceptar-la 

o refusar-la provoca en cada un de nosaltres visions i 
experiències totalment diferents. 
També és possible “convertir-se”. Vivim convivint. Aquesta 
convivència és una crida constant a passar del jo al 
nosaltres. Però ens cal estar molt atents per no confondre el 
“grup que ens posseeix” amb el “nosaltres” que podem 
construir. 
Els “Dotze” (ara “Onze”), en el relat de Mateu (i també en el 
de Marc, en la seva versió original), encara no sintonitzen 
amb el Crucificat de Jerusalem. Han de tornar a Galilea si 
volen “veure” Jesús (Mateu 28,16). Tornar a Galilea, a la 
muntanya indicada per Jesús, és com per a un estudiant 
repetir curs. Noteu que Lluc o Joan, en aquest punt, usen 
altres formes de llenguatge. 

 Mossèn Pere Torras 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Paraules i Parauletes
TRIDIUM PASQUAL

  
DIJOUS SANT.  
“MANTELL”. 

30. “Mantell”. (…es tragué el mantell i se cenyí una tovallola…). 
El mantell és una peça de roba carregada de significat social segons l’ocasió. En una societat de classes, el mantell 

és propi de les classes superiors. Però també, a vegades, pot significar la simple capa d’un pobre que no té res més 
per protegir-se del fred i del mal temps. En societats igualitàries, el mantell és usat només amb caràcter ritual o de 
protocol. 

En temps de Jesús, el mantell era un signe de dignitat i de superioritat social. Segurament Jesús, que pertanyia a 
la classe humil, no va portar mai mantell. Però els Evangelis parlen de Jesús tal com era “vist” pels deixebles. Els 
deixebles veiem en Jesús l’home plenament realitzat. Per a ells, Jesús personifica tota la dignitat i grandesa que Déu 
té preparada per als Humans, creats a imatge i semblant seva (Gènesi 1:27). És per això que, vist des de la fe, Jesús 
vesteix el més autèntic dels mantells. Jesús està revestit d’humanitat de tal manera que “de la seva plenitud, tots 
nosaltres n’hem rebut gràcia rere gràcia” (Joan 1:16). 

El Jesús dels Evangelis és un home tan ple de vida i dignitat, que contagia salut i salvació a tothom que 
aconsegueix tocar-lo, ni que sigui només la borla del seu mantell (Mateu 9:21; 14:36;…). El mantell abriga un Jesús 
que vessa humanitat. 

L’evangeli de Joan exposa tres moments en què el mantell de Jesús adquireix una gran significació: 

1er. Durant el Sopar de comiat. “Jesús, sabent que el Pare li ho havia posat tot a les mans, i que havia vingut de 
Déu i a Déu tornava, s’aixecà de taula, es tragué el mantell i se cenyí una tovallola... (Joan 13:3). Tovallola (que 
significa servei amorós) i mantell s’intercanvien. Dignitat i Servei són les dues cares d’una mateixa actitud. Plenament 
conscient de la seva dignitat (ve de Déu i a Déu torna), Jesús es posa a servir. 

2on. Durant la burla de la seva reialesa. “Els soldats li van posar al cap una corona d’espines que havien trenat i el 
cobriren amb un mantell de porpra” (Joan 19:2). (El mantell de porpra era propi de reis i generals victoriosos). És un 
mantell reial. Pilat el presenta al Poble. La presentació és doble, sempre amb el mantell reial posat: “Aquí teniu 
l’home” (Joan 19:5). Més tard: “Aquí teniu el vostre rei” (Joan 19:14). Jesús és rei no pas sobre els altres sinó amb 
tots els qui accepten ser humans. Com a rei, porta mantell reial. 

3er. Després de la crucifixió. “Els soldats, quan hagueren crucificat Jesús, van agafar el seu mantell i en feren 
quatre parts, una per a cada soldat” (Joan 19:23). Del mantell reial de Jesús en feren quatre parts. Aquesta acció té 
un doble significat: per una part, la crucifixió de Jesús “rei dels Jueus” (com diu el rètol posat a la Creu) significa la 
superació del “regne dels Jueus” (En sentit bíblic). Ells mateixos ho han decidit davant Pilat: “No tenim cap altre rei 
fora del Cèsar” (Joan 19:15). El mantell del seu “rei” ha estat repartit. Ja no hi ha ni rei ni regne “dels Jueus”. Per 
altra part, aquest mantell no és abandonat sinó repartit, com una herència, als soldats romans. El mantell ha estat 
dividit en quatre parts: al·lusió als quatre punts cardinals que engloben tota la Humanitat. Aquests “quatre soldats” 
que s’apropien d’una part del mantell representen la resta de la Humanitat. El regne dels Jueus dóna lloc al Regne 
universal, al qual estan també invitats els Jueus. El gest dels soldats recollint el mantell de Jesús evoca l’acció d’Eliseu 
recollint el mantell del profeta Elies. Amb el mantell, Eliseu va rebre tot l’Esperit profètic d’Elies, i va esdevenir el seu 
hereu (2 Reis 2:13). 

Cal notar que, en el primer i tercer cas, la paraula grega “himàtia” traduïda per “mantell” té forma plural. Això 
suggereix que la reialesa de Jesús oferta a tots els Humans no s’ha d’entendre com una reialesa dividida sinó 
compartida. A causa d’aquest plural, hi ha versions que tradueixen aquesta paraula per “vestits”. De fet, en els 
evangelis sinòptics, aquesta acció “acompleix” la profecia del salm 22:19 “Es repartiren els meus vestits i es feren a la 
sort la meva túnica”. Però la distinció introduïda en l’Evangeli de Joan contraposant la partició de “himàtia” i la no 
partició de la túnica, demana una traducció com la del missal. Així queda més clar el simbolisme de cada acció. ( > 
Túnica). 

[En els Evangelis sinòptics, aquest simbolisme del mantell repartit és substituït per la gran cortina que tancava el 
Santuari, on només podia entrar el summe sacerdot jueu. La cortina s’esquinça de dalt a baix, deixant oberta per a 
tothom l’entrada del Santuari (Mateu 27:51. Marc 15:38. Lluc 23:45)]. 

“RENTAR”. 

88. Rentar  (...i es posà a rentar els peus als deixebles...). 
En aquest relat, en molt poc espai, el verb rentar hi surt 10 vegades. És una manera d’indicar, sobretot en textos 

destinats a ser escoltats, que aquesta acció és molt significativa aquí. Per això podem preguntar-nos: què ens vol dir 
l’evangeli de Joan repetint tant aquesta acció de Jesús, i la reacció de Pere?  

D’entrada sorprèn que Jesús consideri “nets” uns deixebles que aquella mateixa nit li seran infidels. (Notem que al 
Calvari, només segons l’Evangeli de Joan, hi serà un únic deixeble: aquell que apareix sobtadament quan Judes ja té 
decidit de trair Jesús. Es tracta de “el deixeble que Jesús estimava”. És un deixeble nou que no té nom; i sembla 
introduït per compensar la total desfeta del grup dels Dotze. De fet representa la presència, literàriament  anticipada, 
de la Comunitat cristiana. El seu paper serà ajudar a descobrir el significat de la mort resurrecciosa de Jesús). 

Jesús diu: Qui s’ha banyat només necessita rentar-se els peus; ja està net tot ell. Això ho diu a Pere, el qual està a 
punt de negar-lo del tot. “T'ho ben asseguro: no cantarà el gall que no m'hagis negat tres vegades” (Joan 13:38). A 



més, els quatre Evangelis fan notar repetidament que Judes era “un dels Dotze”, incloent així, d’alguna manera, tot el 
grup en la seva traïció (Mateu 26:47; Joan 6:71). 

¿Com és que Jesús diu als deixebles que ja estan nets i que només els ha de rentar el peus? 

Ho explica en el mateix relat: “Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat” (Joan 15:3). El 
missatge de Jesús els ha purificat. 

És cert que, de moment, aquest missatge està hivernant dintre d’ells. Mentalment, no l’entenen; i el seu cor està 
encara massa endurit perquè el missatge hi sigui actiu (Pere = pedra). Per això Pere negarà rotundament conèixer 
aquell home” (Joan 18:17).  

Però el contacte amb Jesús, el seu exemple, les seves paraules, el seu comportament,... els ha captivat, i el seu 
missatge està en ells com una llavor que germinarà al seu temps. 

De moment Pere és incapaç d’acceptar que el seu líder es faci el seu servidor. Pensa que l’abaixament del seu 
Mestre i Senyor l’enfonsaria també a ell. “Mai de la vida! Vós no em rentareu els peus”. Com si digués: Si m’he de 
rentar els peus, ja me’ls rentaré jo; però no vós, perquè sou el (meu) Senyor! 

No obstant, davant la resposta radical de Jesús “Si no et rento, tu no ets dels meus”, la reacció de Pere posa de 
manifest la seva total opció per Jesús: Si és així, Senyor... renteu-me també les mans i el cap. 

Pere i els altres, excepte Judes, han optat per Jesús definitivament; però de moment no el saben seguir. Jesús els 
ha de rentar els peus. L’important no està en el rentament sinó en el seu significat, que ells hauran d’aprendre: ser 
Mestre i Senyor significa servir. 

Aquest servei ha d’arribar fins a l’absència. “Us convé que me'n vagi, perquè, si no me'n vaig, el Defensor no 
vindrà a vosaltres” (Joan 16:7). El missatge de Jesús sembrat en el cor dels deixebles, i que ells han acollit, no 
s’activarà mentre Jesús estigui físicament amb ells. Mentre ell hi sigui, el consideraran el seu únic Mestre i Senyor.  

Haurà de marxar; haurà de morir com a Mestre i Senyor perquè ells el descobreixin com a Esperit, com a Força que 
els transforma també a ells en mestres i senyors. I que els permeti veure cada ésser humà com a mestre i senyor. 

Que el seu Mestre i Senyor els renti els peus (es faci servidor) no l’abaixa ni a ell ni als rentats. Al contrari: el 
Mestre i Senyor ens fa mestres i senyors quan ens deixem servir, fent-nos també servidors.  

La comunitat de Jesús és una comunitat de persones adultes; de mestres i senyors; de persones lliures que, 
servint els altres des de la llibertat, fan aflorar la llibertat i la dignitat dels servits. 

Potser s’entén més bé aquesta comunitat de Jesús si la contrastem amb la “comunitat” que genera el Poder, la qual 
es fonamenta en el domini i dependència.  

La comunió mai no engendra súbdits sinó germans. el Santuari.  

DIVENDRES SANT.  
“TÚNICA”. 

31. “Túnica”. (Quedava la túnica, que era sense costura…). 
L’evangeli de Joan, en el relat de la Crucifixió, fa especial atenció, contraposant-los, al mantell i a la túnica de Jesús 

(Joan 19:23). En relació al mantell es diu que els soldats se’l van repartir fent-ne quatre parts. En canvi, en relació a 
la túnica, es diu que la van sortejar entera, sense dividir-la perquè era d’una sola peça, teixida tota des de dalt. És 
evident que, en aquest relat, tant el mantell com la túnica tenen un simbolisme que es vol posar de manifest. 

Si el mantell (> mantell) representa la identitat social de Jesús (la seva reialesa), la túnica representa la seva 
identitat personal: allò que constitueix l’essència de la seva persona. De la túnica es destaca que era teixida tota ell 
des de dalt. També la persona de Jesús és nascuda (teixida) des de dalt, com havia dit Jesús a Nicodem (Joan 3:13. 
També 3:31). Encara que amb un llenguatge diferent, això mateix és el que afirma l’Evangeli de Lluc quan l’àngel diu 
a Maria: “L’Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que 
naixerà serà sant i l’anomenaran Fill de Déu” (Lluc 1:35). 

Aquesta identitat personal de Jesús, representada per la túnica, serà “sortejada” per veure de qui serà. El relat no 
diu a qui va correspondre perquè, en el seu significat simbòlic, aquesta túnica “toca” a tots aquells que “es 
revesteixen de Crist”, com dirà St. Pau (Romans 13:14). Cal néixer de dalt, havia dit Jesús a Nicodem (Joan 3:3-7). 
Ara Jesús, ja “enlairat” a la Creu, no necessita la túnica, i la deixa per a tots aquells que participin en el sorteig. 

 “Nuesa”. 
Aquí l’evangeli de Joan suggereix un nou simbolisme. Sense la túnica, Jesús queda nu. Aquesta nuesa és molt 

significativa. 

En tot el relat de la Passió, el quart Evangeli ha anat assenyalant referències explícites al mite d’Adam i Eva al 
Jardí Terrenal dels inicis de la Humanitat. El relat vol presentar Jesús com el Nou Adam, amb una nova Eva, 
recuperant el Jardí (Hort) perdut. 

Al començament del relat de la Passió, es parla de l’hort (jardí) de Getsemaní. Tot comença amb els soldats que 
van a buscar el Natzarè (rebrot) a “l’hort” (Joan 18:14). I acaba amb Josep d’Arimatea i Nicodem que enterraran 
aquest rebrot en un hort que hi havia on van crucificar Jesús (Joan 19:38-41). 

Com Adam al Jardí terrenal (Gènesi 2:18-20), Jesús està sol enlairat a la Creu. A Adam, Déu el va adormir per 
treure-li una costella i fer-ne la dona (llenguatge carregat de gran simbolisme). “Aquesta sí que és os dels meus ossos 
i carn de la meva carn!”, exclama Adam.  Jesús mort (adormit) a la Creu, un soldat fa sortir del seu costat sang i 
aigua (símbol de l’Església, la Nova Humanitat). Quan es desperti es trobarà, a l’hort, amb Maria Magdalena, que 
personifica la nova Eva (Joan 20:14-17). (> Maria). 



Al Jardí dels inicis, Adam i Eva van pecar, i el pecat va fer-los “descobrir” que anaven nus, i es van avergonyir. 
Jesús, a la Creu, recupera la situació d’Adam abans del pecat. La trobada amorosa del nou Adam amb la nova Eva no 
és un Final sinó la correcció d’un Inici viciat. “Jesús li diu (a Maria Magdalena): «Deixa’m anar, que encara no he pujat 
al Pare. Vés a trobar els meus germans i digues-los: “Pujo al meu Pare, que és el vostre Pare; al meu Déu, que és el 
vostre Déu” (Joan 20:17). 

Jesús, el nou Adam, no anul·la el primer Adam sinó que el completa, com l’adultesa no anul·la la infantesa sinó que 
la supera. 

Tot humà comença nu, però perd la seva innocència per la necessitat d’afirmar-se enfront dels altres, i es 
“vesteix” amb una identitat prestada. Però està cridat a recuperar la seva identitat més pròpia (“nuesa”), canviant la 
Confrontació amb els altres per la Comunió amb tothom. 

“HORT” 

89. Hort. 
- (Allà hi havia un hort, i Jesús hi entrà amb els seus deixebles. Joan 18:1). 
- (Hi havia un hort a l’indret on havien crucificat Jesús... Joan 19:41). 

En l’Evangeli de Joan, el relat de la Passió, mort i resurrecció de Jesús està posat dintre una gran inclusió formada 
per la paraula hort. Comença amb la detenció a l’Hort de Getsemaní i acaba amb la resurrecció a l’Hort del Calvari. 

A l’hort de Getsemaní, abans de deixar-se detenir, Jesús pregunta: Qui busqueu? La pregunta es fa dues vegades 
provocant una resposta repetida: Jesús, el Natzarè. Pregunta i resposta són repetides per posar de relleu el seu 
significat. “Natzarè” sona igual que la paraula que en hebreu significa “rebrot”. En els Evangelis, la idea de Jesús-
rebrot (natzarè o de Natzaret) sovinteja (Mateu 2:23). Ve ja de l’Antic Testament. Rebrot de Jessé, pare del rei David 
(Isaïes 11:1). 

Ajuntant hort i rebrot, tenim els significat que l’Evangeli de Joan vol suggerir: el rebrot de David és arrancat de 
l’hort de Getsemaní per ser trasplantat a l’hort del Calvari.  

A l’hort de Getsemaní Jesús és el rebrot de Jessé (és a dir: pertany al Poble d’Israel). A l’hort del Calvari, fora 
ciutat, Jesús és per a tota la Humanitat. Per això es parla d’un indret concorregut per gent diferent i assenyalat amb 
un cartell escrit en hebreu, llatí i grec (Joan 19:20).  

“Aquí teniu l’home” havia dit el representant de l’autoritat imperial (mundial) (Joan 19:5). A l’hort del Calvari, Jesús 
és “exhibit” com a primogènit de la (nova) Humanitat. El Fill de l'home ha de ser enlairat, perquè tots els qui creuen 
tinguin en ell vida eterna. (Joan 3,14). 

La presència de Maria Magdalena a l’hort del Calvari evoca els inicis de la Humanitat amb Adam i Eva al mític Jardí 
(Hort) terrenal.  

Segons el segon Relat de la Creació (Gènesi 2:7ss), Adam (l’Home) es troba sol, i per això Déu, provocant-li un son 
profund, li treu una costella per fer-ne la Dona, companya sortida del seu costat mateix. (Alguns feministes 
consideren aquest llenguatge poc correcte perquè hi veuen una dependència d’Eva en relació a Adam. Potser sí. Però 
més aviat sembla que s’hi vol expressar la radical identitat entre home i dona, i la seva profundíssima comunió. 
“Aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn!”. Gènesi 2:23). 

També a l’hort de Getsemaní el nou Adam viu una terrible soledat, accentuada per la “presència” de companys que 
no l’entenen, l’abandonen o el traeixen. La seva mort correspon al son profund després del qual, “en despertar-se”, es 
trobarà amb la nova Eva, personificada en Maria Magdalena, que busca adelerada “el seu Senyor”.  

Quan Maria Magdalena veu Jesús, el pren per l’hortolà. No s’equivoca: Jesús és el nou hortolà que, juntament amb 
ella, rep de Déu l’Hort-Jardí on podran fer créixer la Nova Humanitat, formada des de la Germanor, i no pas des del 
Poder, com culpablement es pretén fer en la Vella Humanitat. En la Nova, queda exclosa tota relació de domini o de 
possessió (Joan 20:17). 

De l’hort de Getsemaní a l’hort del Calvari. Jesús passa de ser cent per cent jueu (rebrot de David) a ser també 
cent per cent universal (fill de l’Home) per la seva vida donada (feta llavor) per a tothom. Així ho escenificaran els 
mateixos soldats repartint el seu mantell reial en quatre parts (Als quatre punts cardinals) (Joan 19:23).  

A l’hort del Calvari Jesús mor com a rei dels Jueus i hi germina com a rei Universal, lliurat a la Humanitat pels 
mateixos Jueus. 

Jesús no és propietat privada de ningú: ni de Jueus, ni de Cristians (entesos com el grup particular dels seus 
seguidors). Jesús és l’Home.  Fill de la Humanitat i primogènit de la Nova Humanitat. 

L’hort de Getsemaní i el del Calvari representen una sola i única Humanitat. Tots hi naixem com a rebrots; tots hi 
som enterrats com a llavors de nova vida, si ho acceptem lliurement i amb generositat. 

DISSABTE SANT.  
“RESSUSCITAR”. 

32. “Ressuscitar”.  (Ha ressuscitat, no hi és aquí). 
Tenim un problema d’imaginació quan fem servir la paraula “resurrecció”. Solem imaginar la resurrecció per 

contrast amb la mort. Imaginem que ressuscitar significa sortir de la mort per retornar a la vida. 

Entenem la mort com el contrari de la vida, i la resurrecció com el contrari de la mort. D’aquesta manera, la 
imaginació ens és un obstacle per entendre allò que ens volen dir els Evangelis quan ens parlen de resurrecció. 



En part, els Evangelis s’acomoden a la nostra manera habitual d’imaginar la resurrecció, però també la desborden 
anant molt més enllà. És cert que també ells relacionen la resurrecció amb la mort, però després d’oferir-nos una 
visió canviada de la mort. Per als Evangelis, la mort no és necessàriament el contrari de la vida; ni la resurrecció és el 
contrari de la mort. “Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi, la trobarà”. (Mateu 16,25). 
Els Evangelis ens diuen que la nostra mort pot ser com la “mort” d’una llavor sembrada. Aquesta “mort” és el pas a 
una nova vida exuberant. 

En el llenguatge evangèlic, la mort pot no quedar-se en un simple col·lapse biològic, sinó que pot posar de manifest 
la totalitat de donació de la nostra pròpia vida. L’amor té la magnífica capacitat de fer que la nostra, aparentment, 
vida perduda sigui, en realitat, una manifestació de vida donada. 

I aquí és on ens fem la gran pregunta, i els evangelis ens donen la gran resposta. La pregunta és: ¿La nostra vida 
donada és rebuda per algú? 

La resposta dels Evangelis és clara i contundent: Tota vida donada per amor és rebuda per les mans vivificadores 
de Déu. I això és el que ens volen dir amb la paraula resurrecció. 

Aquesta interacció entre la nostra vida donada i l’acolliment de Déu ens bé visualitzada en la persona de Jesús. 
“Jesús va cridar amb tota la força: «Pare, confio el meu alè a les teves mans.» I havent dit això, va expirar” (Lluc 
23,46). És sorprenent el diàleg que l’evangelista Lluc posa entre Jesús i un dels Lladres crucificats amb ell: «Jesús, 
recorda’t de mi quan arribis al teu Regne». −Jesús li digué: «T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís» (Lluc 
23,43). 

Però els Evangelis expressen tota la experiència humana enfront de la mort. I és cert que, sovint, aquesta 
experiència està envoltada de foscor. Si l’evangeli de Lluc ens manifesta l’absoluta confiança de Jesús en el Pare, els 
evangelis de Mateu i Marc expressen més directament el sentiment tràgic de sentir-se abandonat. Una experiència 
per la que Jesús, cent per cent humà, també va passar. “Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?” (Marc 
15:34). 

Els dos sentiments pertanyen a l’experiència humana: el sentiment de ser acollit i el sentiment de ser abandonat. 
Els dos sentiments formen part de l’experiència de Jesús: l’Home. Però els quatre Evangelis testifiquen que la vida 
donada de Jesús és acollida pel Pare; i la resurrecció n’és la prova més clara i decisiva. 

L’acolliment del Pare es fa també visible en l’acolliment que fa la Nova Humanitat, representada per “les dones”, i 
sobretot per Maria Magdalena. 

La Nova Humanitat, nascuda dels vincles de comunió fraternal (“església”) visibilitza la resurrecció, entesa com a 
vivència d’una vida donada i rebuda. Amb la resurrecció es completa el cercle de la Vida (que resta sempre obert a 
qui vulgui entrar-hi): “Jesús, sabent que el Pare li ho havia posat tot a les mans, i que havia vingut de Déu i a Déu 
tornava,…” (Joan 13:3). 

La fe en la Resurrecció ens porta a superar la idea d’una vida merament individual. No hi ha vida si no és en forma 
compartida. La que puc considerar “la meva vida” no comença ni acaba en mi, perquè ja existia abans que jo, i 
continua després de mi. Si la meva aportació és correcta, sóc invitat a participar de l’èxit creixent de la VIDA. Si no, 
“El Fill de l’home se’n va, tal com l’Escriptura ha dit d’ell, però ai de l’home que el traeix! Més li valdria no haver 
nascut”. (Mateu 26,24). No és una amenaça sinó una constatació: o existim en la Humanitat, o no existim. 

La Comunitat és la manifestació (sagrament, en llenguatge tradicional) de la Resurrecció. 

Però això també ens ensenya una altra cosa: les relacions de domini són el sagrament de la vida frustrada.  
Mossèn Pere Torras  



RELECTURES 
Vacances? (2/3) 

A la Marta i en Víctor els ha sortit un imprevist: 
passaran les “vacances” fent de cuiners a les 
colònies de la seva néta. Resulta que la Sandra, 
amb altres companys, s’ha apuntat a unes colònies, 
que en realitat seran un camp de treball per netejar 
un bosc de les moltes deixalles que hi abandona 
tanta gent incívica. Seran també uns dies de 
convivència entre nois i noies de diferents escoles, 
llengües i cultures. Però la cuinera habitual de la 
casa s’ha trencat una cama, i no se’n podrà fer 
càrrec. Els avis de la Sandra han sigut la solució, 
després que ella insistís una i una altra vegada per 
no haver de suspendre la trobada. Al final, hi van 
accedir… i van començar els dubtes i els neguits. 

Víctor  
Ens hem ben embolicat!!! I si no ens en sortim? 

Marta  
Em preocupa això de cuinar per trenta boques! I 

tan diferents! Hi ha magrebins, gambians, una de 
l’Equador, dos nois romanesos… Això és el que em 
fa més por. I si no s’avenen? 

Víctor  
I si ens fan una denúncia? No tenim títol de 

manipuladors d’aliments… 

Marta  
Ei: d’això, res! Va quedar ben clar que nosaltres 

només complirem ordres d’una monitora que sí que 
té títol. 

Víctor  
Però si estaran tot el dia fora!… 

Marta  
No hi fa res. El menú el faran ells, i ho 

controlaran tot. Nosaltres, només la feina; la 
responsabilitat és d’ells. 

Víctor  
Són molta gent… 

Marta  
Suposo que aquestes cases estan preparades… 

Però… em neguiteja això de que cada dia hàgim de 
preparar entrepans per dinar fora. Pa per esmorzar; 
pa per dinar… I al vespre, què els farem?. 

Víctor  
No ho sé… És cosa d’ells… 

Marta  
Però si no va bé es queixaran de nosaltres… A 

més: potser no ho han preparat prou bé; aquella 
monitora era molt jove. No pot tenir gaire 
experiència… I si algú es posa malalt? 

Víctor  
Bé: no ens hi encaparrem tant! Ara ja ens hi hem 

compromès. Oi que serà setmana santa?… No dieu 
que és temps de dejuni… i de penitència… 

Marta  
Ai, pobres!… Si tots plegats són uns nens!  …Però 

a la nostra Sandra li fa tanta il·lusió… 

Víctor  
Tampoc estarem en un desert… Si passa res, 

estem a mitja hora del poble. A més: ja vas sentir 
el que deien els pares: tots hi seran si passava res… 

Marta  
En fi: ja no ens podem fer enrere… Del dissabte al 

dimarts. Total quatre dies… Però no em pensava que 
m’hi posés tan nerviosa… 

Víctor  
Au vinga! No ho converteixis en un calvari! 

Encara em poses més nerviós, tu! Després de tot, 
ens hi ha obligat la Sandra! Si no va bé, que 
s’aguantin… 

Mossèn Pere Torras  



VETLLA PASQUAL 

TORNAR A GALILEA 

Els evangelis han recollit el record de tres dones admirables que, a l'alba de 
dissabte, s'han acostat al sepulcre on ha estat enterrat Jesús. No ho poden 
oblidar. El segueixen estimant més que a ningú. Mentrestant, els homes han fugit 
i romanen potser amagats. 

El missatge, que escolten en arribar, és d'una importància excepcional. 
L'evangeli més antic diu així: "Busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat? No és 
aquí. Ha ressuscitat". És un error buscar Jesús en el món de la mort. Està viu per 
sempre. Mai podrem trobar-lo on la vida és morta. 

No ho hem d'oblidar. Si volem trobar Crist ressuscitat, ple de vida i força 
creadora, no l’hem pas de cercar en una religió morta, reduïda al compliment 
extern de preceptes i ritus rutinaris, o en una fe apagada, que se sosté en tòpics i 
fórmules gastades, buides d'amor viu a Jesús. 

Llavors, on el podem trobar? Les dones reben aquest encàrrec: "Ara aneu a dir 
als seus deixebles i a Pere: Ell va davant vostre a Galilea. Allà el veureu . Per què 
cal tornar a Galilea per veure el Ressuscitat? Quin sentit profund es tanca en 
aquesta invitació? Què se'ns està dient als cristians d'avui? 

A Galilea es va escoltar, per primera vegada i en tota la seva puresa, la Bona 
Nova de Déu i el projecte humanitzador del Pare. Si no tornem a escoltar-les avui 
amb cor senzill i obert, ens alimentarem de doctrines venerables, però no 
coneixerem l'alegria de l'Evangeli de Jesús, capaç de "ressuscitar" la nostra fe. 

A la vora del llac de Galilea, va començar Jesús a cridar als seus primers 
seguidors per ensenyar-los a viure amb el seu estil de vida, i a col·laborar amb ell 
en la gran tasca de fer la vida més humana. Avui Jesús continua cridant. Si no 
escoltem la seva crida i ell no "va davant de nosaltres", cap a on es dirigirà el 
cristianisme? 

Pels camins de Galilea es va anar gestant la primera comunitat de Jesús. Els 
seus seguidors viuen al costat d'ell una experiència única. La seva presència ho 
omple tot. Ell és el centre. Amb ell aprenen a viure acollint, perdonant, curant la 
vida i despertant la confiança en l'amor insondable de Déu. Si no posem, com 
més aviat millor, Jesús en el centre de les nostres comunitats, mai 
experimentarem la seva presència enmig nostre. 

Si tornem a Galilea, la "presència invisible" de Jesús ressuscitat adquirirà trets 
humans en llegir els relats evangèlics, i la seva "presència silenciosa" recobrarà 
veu concreta en escoltar les seves paraules d'alè. 

José Antonio Pagola 
















