
LECTURES  
DIUMENGE 08/05/2016 

ASCENSIÓ DEL SENYOR. CICLE C. 

1ª LECTURA (Actes 1,1–11) 
En la primera part del meu llibre, Teòfil, 
he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, 
des del principi fins al dia que fou endut al cel, 
després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, 
la seva missió als apòstols que ell havia elegit. 
  
Després de la passió, se’ls presentà viu, 
i ho comprovaren de moltes maneres, 
ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, 
i els parlava del regne de Déu. 

Estant reunit amb ells, 
els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué: 
«Espereu aquí la promesa del Pare 
que vau sentir dels meus llavis 
quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua; 
vosaltres, d’aquí a pocs dies, 
sereu batejats amb l’Esperit Sant.» 
  
Els qui es trobaven reunits li preguntaven: 
«Senyor, és ara que restablireu la reialesa d’Israel?» 
Ell els contestà: 
«No és cosa vostra de saber quins temps 
i quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, 
però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres 
rebreu una força que us farà testimonis meus 
a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria 
i fins als límits més llunyans de la terra.» 

Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, 
i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. 
  
Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava, 
quan es presentaren dos homes vestits de blanc, 
que els digueren: 
«Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? 
Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel 
tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar 
que se n’anava al cel.» 

2ª LECTURA (Ef 1,17–23) 
Germans, demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist,  
el Pare gloriós,  
que us concedeixi els dons espirituals  
d’una comprensió profunda i de la seva revelació,  
perquè conegueu de veritat qui és ell;  
li demano també que il·lumini la mirada interior del vostre cor  
perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat,  
quines riqueses de glòria us té reservades  
l’heretat que ell us dóna entre els sants.  
Que conegueu també la grandesa immensa  
del poder que obra en vosaltres, els creients,  
vull dir l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania 
amb què obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts,  
i el féu seure a la seva dreta dalt el cel,  
per damunt de tots els governants i dels qui tenen autoritat,  
poder o senyoria,  
per damunt de tots els títols que es poden donar  
en el nostre món i en l’altre.  
Tot ho ha posat sota els seus peus,  
i a ell l’ha fet cap de tot  
i l’ha donat a l’Església,  
que és el seu cos i el seu complement,  
ell que té en totes les coses la seva plenitud. 

EVANGELI (Lluc 24,46–53) 
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: 
«Així ho diuen les Escriptures: 
El Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia, 
i calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, 
començant per Jerusalem, 
la conversió i el perdó dels pecats. 
Vosaltres en sou testimonis. 
  
Ara, jo us enviaré el do que el Pare ha promès, 
i vindrà sobre vosaltres; 
no us mogueu de la ciutat 
fins que haureu estat revestits del poder que us vindrà de dalt.» 

Després se’ls endugué fora, fins a prop de Bet-Hània, 
alçà les mans i els beneí. 
Mentre els beneïa, s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel; 
ells es prosternaren adorant–lo. 
  
Després, plens d’una alegria immensa, 
se’n tornaren a Jerusalem. 
I contínuament eren al temple donant gràcies a Déu. 



LECTURES  
DIUMENGE 15/05/2016 

DIUMENGE DE PENTECOSTA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Actes 2,1-11) 
Durant la celebració de la diada de la Pentecosta 
es trobaven tots junts en un mateix lloc quan, de sobte, 
se sentí venir del cel un so 
com si es girés una ventada violenta, 
i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. 
Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc 
que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d’ells. 
Tots quedaren plens de l’Esperit Sant 
i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, 
tal com l’Esperit els concedia de parlar. 

Residien a Jerusalem jueus piadosos 
provinents de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. 
Quan se sentí aquell so, 
la gent hi anà i quedaren desconcertats, 
perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. 
Estranyats i fora de si deien: 
«No són galileus, tots aquests que parlen? 
Doncs, com és que cadascun de nosaltres 
els sentim en la nostra llengua materna? 
Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, 
hi ha residents a Mesopotàmia, 
al país dels jueus i a Capadòcia, 
al Pont i a l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte 
i a les regions de Líbia, tocant a Cirena, 
hi ha forasters de Roma, 
hi ha jueus i prosèlits, 
hi ha cretencs i àrabs, 
però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu 
en les nostres pròpies llengües.» 

2ª LECTURA (1Corintis 12,3b-7,12-13) 
Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor 
si no és per un do de l’Esperit Sant. 
Els dons que rebem són diversos, 
però l’Esperit que els distribueix és un de sol. 
Són diversos els serveis 
però és un de sol el Senyor a qui servim. 
Són diversos els miracles, 
però tots són obra d’un sol Déu 
que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. 
Les manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadascú 
són en bé de tots. 
Perquè el Crist és com el cos humà: 
és un, encara que tingui molts membres, 
ja que tots els membres, ni que siguin molts, 
formen un sol cos. 
Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, 
hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, 
i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit. 

EVANGELI (Joan 14,15-16.23b-26) 
En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: 
«Si m’estimeu, guardareu els meus manaments; 
jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor, 
l’Esperit de la veritat, 
perquè es quedi amb vosaltres per sempre. 
»Qui m’estima farà cas del que jo dic; 
el meu Pare l’estimarà 
i vindrem a viure amb ell. 
Els qui no m’estimen no fan cas de les meves paraules, 
que no són meves, sinó del Pare que m’ha enviat. 
Us he dit tot això mentre era amb vosaltres, 
però el Defensor, 
l’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, 
us farà recordar tot el que us he dit 
i us ho farà entendre.» 



PROJECTE D’HOMILIA
Nota. 
Podeu trobar altres APUNTS per a la festa d’avui en el comentari a 
l’Ascensió de l’any B. 

Una vegada hi havia un grup de músics 
profundament decebuts. Tot havia començat quan 
s’havien anat reunint al voltant d’un mestre 
especial. Abans no havien sigut músics, però cada 
un d’ells s’havia trobat amb aquell home singular 
que els havia engrescat de debò. 

Aquest home, musicalment parlant, constituïa 
una autèntica revolució perquè la seva música no 
tenia per objectiu recrear les oïdes sinó anar 
directament al cor i fer esclatar tota la persona. 

Molts professionals de la música el criticaven 
perquè ─deien─ allò seu no era música sinó una 
profanació de la música. Però a ells, els qui s’hi 
havien engrescat, no els preocupava gaire si allò 
era música o no; a ells, aquell conjunt sincopat de 
sons, ritme, vibracions, silencis, gestos, paraules, 
represes… els feia sentir la vida com un esclat de 
primavera. Potser no era música, però per a ells era 
vida, creativitat, vigor, plenitud. 

Ara estan tristos i decebuts. Els músics 
professionals han acusat el seu mestre d’intrusisme, 
i han aconseguit fer-lo condemnar a un exili total i 
definitiu. 

Després del primer ensurt, aquella colla d’amics 
va tornar a trobar-se tímidament. Passaven llargues 
estones enyorant i recordant el mestre: els assaigs, 
les converses, les lliçons… anècdotes, experiències,
… Algú va recordar que deia sovint: La música és la 
meva vida. Era ben cert: ells també ho havien 
experimentat: aquella música del mestre era la 
seva vida: la d’ell i la d’ells. 

Un va prendre el seu instrument i va amanyagar-
lo amb tendresa. Suaument va començar a tocar-lo 
com qui evoca un record. 

A poc a poc, l’un darrera l’altre, tots s’hi van anar 
afegint. Lentament van anar descobrint, admirats, 
que estaven creant una melodia que els absorbia: 
va créixer la tensió, va inundar-los el record, va 
captivar-los la melodia, va aparèixer el desig de fer 
present el mestre,… i el veien realment allà, 
dirigint-los amb la seva mirada, amb els seus 
gestos, amb el seu alè, amb el seu èxtasi,… Qui 
podia dir que no hi era realment?! Qui podia dir que 
ells mateixos, amb aquella música que els sortia 
com un sospir, no el feien realment present, a ell 
per a qui la música era la seva vida?! 

En un Món que gira i es capgira contínuament; en 
un Univers que, segons molts entesos, s’expandeix 
constantment creant nous espais en totes 
direccions, parlar de Jesús “pujant enlaire” pot 
resultar un llenguatge sense cap significat. Per això 
m’he atrevit a passar de l’Astronomia a la Música (i 
que em perdonin músics i astrònoms). 

No sé si el llenguatge resulta encertat. En tot cas 
voldria que expressés aquella experiència vital de 
tants humans per als quals la figura de Jesús, el 
mestre, és a la vegada fortament absent i 
profundament present. 

Sant Lluc escenifica amb el relat de l’ASCENSIÓ el 
final d’una presència que prepara i provoca la 
descoberta d’una altra presència més subtil i més 
profunda. “Us convé que jo me’n vagi, perquè, si no 
me’n vaig, el Defensor no vindrà a vosaltres” (Joan 

16,7), havia dit Jesús als seus deixebles. Marxa com 
a mestre i senyor perquè el descobreixin com a llum 
i força. Força i llum que els uneix, els reuneix, els 
transforma i els projecta cap als altres. Serà 
l’experiència de la PENTECOSTA, que celebrarem 
diumenge que ve. 

“Aquest Jesús que ha estat endut d’entre 
vosaltres cap al cel tornarà de la manera com 
vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al 
cel”. No és tracta de que Jesús tornarà de la 
mateixa manera com ha marxat sinó que, així com 
ha marxat, tornarà. La sortida és en funció de la 
seva tornada; i la tornada consisteix en la 
descoberta que faran els deixebles d’una altra 
classe de presència: una presència gens ni mica 
avassalladora ni dominant, com una llum que ja no 
enlluerna perquè es fa visible només en les coses 
il·luminades. “Per què us esteu mirant al cel?”. 
Jesús desapareix com a “objectiu de la nostra 
mirada”;  i tornarà capacitant els nostres ulls per 
veure-hi amb el cor. 

MISSATGE 
És quan els fills s’emancipen que apareixen en 

ells els fruits de l’educació rebuda. És l’absència de 
Jesús allò que ens permet comprovar els efectes 
transformadors de la seva acció en nosaltres. 

RESPOSTA 
Què hi feu aquí, mirant el cel? Ara Jesús no és 

per ser contemplat, polaritzant les nostres mirades. 
Ni ell ni cap altra home que pretengui “substituir-
lo”. Jesús és força, estímul, iniciativa, resposta… 
dintre cada un de nosaltres. Pretendre “substituir” 
la seva presència física amb altres “presències 
físiques” comportaria el bloqueig de la seva 
presència al cor. ¿No serà aquesta la causa de la 
tràgica pobresa d’impuls cristià en tantíssimes 
comunitats cristianes? Ocupats mirant el Papa, o els 
bisbes, o els mossèns o tants i tants “líders 
religiosos”, no podem experimentar aquella 
presència transformadora que ens convertiria en 
vertaders homes adults, capaços de veure, escoltar 
i respondre al nostre món. La llum no és per ser 
vista sinó per fer visibles les altres coses. Ho 
entendrem algun dia? 

PREGUNTES per al diàleg 
1.Entre nosaltres, el mossèn està al servei de la 

vida de la comunitat o, més aviat, les persones 
actives de la comunitat es posen al servei de 
l’obra del mossèn? Com ho veieu? 

2.Podria ser convenient que les parròquies 
passessin per l’experiència de quedar-se per un 
t e m p s s e n s e m o s s è n ? Q u è p a s s a r i a ? 
Desapareixerien? S’espavilarien? Madurarien com 
a comunitat?  

http://www.parroquiesguixols.org/cliqueu-aqui-diumenge-24-de-maig-2009/


Paraules i Parauletes 

ASCENSIÓ DEL SENYOR. CICLE C.  

“CEL”. 

96. Cel. (...s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel.). 
La paraula “cel” és riquíssima en significats que li donen una gran capacitat simbòlica. Designa una 

realitat plurivalent, connectada a múltiples experiències humanes que ens arriben a través de tots cinc 
sentits. En certa manera el cel el veiem, l’escoltem i el toquem; fins i tot es pot dir que l’olorem i el 
gustem. A vegades tan pròxim i a vegades tan llunyà; tan lluminós i tan fosc; tan transparent i tan opac; 
tan manyac i tan amenaçador; tan buit i tan ple; tan nostre i tan inassequible. A vegades càlid, a vegades 
gèlid. A vegades amic, a vegades hostil. A vegades pacificador, a vegades terrorífic. Totes les religions, 
d’una manera o altra, el consideren l’espai propi dels déus; font de benediccions o de malediccions. 

Però avui el cel ha perdut molta de la seva capacitat simbòlica. En la nostra Cultura tan científitzada, el 
cel ha esdevingut sobretot un espai en expansió, que es va omplint de forats negres, de galàxies que es 
col·lapsen o de matèria fosca que uns savis molt savis intenten estudiar, mentre a la resta dels humans 
no ens queda altra cosa que admirar-nos de la seva ciència i de la nostra absoluta ignorància. Però sense 
gaire lloc per al simbolisme. Amb el coneixement científic el cel s’ha “allunyat” tant, que se’ns torna no-
significatiu. 

Avui, expressions abans tan humanes i suggerents com “Jesús s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel” 
no susciten cap classe de sintonia ni comuniquen cap forma de missatge. 

Fins fa poc, la natura, i en concret el cel, es prestaven al llenguatge simbòlic. Ara ens toca trobar nous 
símbols. Els humans necessitem poder construir llenguatges simbòlics per a entendre aquelles vivències 
més profundament humanes que no es poden expressar amb el llenguatge directe o científic. 

“Jesús portat amunt cap al cel”. Quina quantitat de suggeriments no podia despertar aquesta expressió! 
Però, per a la majoria de persones d’avui, aquestes paraules no diuen absolutament res, suposant que no 
provoquin hilaritat o menyspreu. 

¿Com es podria dir, amb símbols actuals, tot allò que SUGGERIEN les antigues paraules? 
Si el cel era l’espai dels déus, potser es podria dir “Jesús portat amb Déu”. Significaria el mateix, però 

resultaria encara menys suggerent, perquè “a Déu no l’ha vist mai ningú” (Joan 1:18), ni tampoc podem 
imaginar-lo convenientment (Èxode 20:4). 

Potser podríem dir: “Jesús ha arribat a la plenitud humana”. La “Plenitud”, la podríem entendre sobretot 
per contrast amb les limitacions que experimentem per tots cantons. 

Són moltes les paraules que, a partir d’una determinada experiència compatida, poden convertir-se en 
llenguatge simbòlic. Paraules com Comunió, Pau, Felicitat, Harmonia, Culminació,... L’actual pluralisme 
cultural ens és ben útil en aquests moments. 

Necessitem nous símbols. Però essent conscients de les característiques del llenguatge simbòlic. El 
llenguatge simbòlic només “funciona” si l’interlocutor ha fet també una certa experiència d’allò que se li 
vol comunicar. El llenguatge simbòlic no diu sinó que suggereix; i ho fa a partir d’una experiència 
compartida. Qui escolta, ha de completar, des de la pròpia experiència, allò que l’altre li diu. Així es 
genera un diàleg que pot arribar a ser extraordinàriament creatiu i enriquidor; però no és mai exacte, 
com es reclama des de la ciència. 

Jesús portat amunt cap al cel. El missatge que es vol transmetre és important. És com si se’ns digués: 
La Humanitat reeixirà.  

Per això val la pena apuntar-s’hi.   

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1181&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=2&capitol=72&select=20


Tertúlia en espiral
ASCENSIÓ DEL SENYOR. CICLE C.  

Víctor 
Us haig de confessar un problema: avui, a l’Església, 

celebrem l’Ascensió de Jesús al cel. Però resulta que d’aquest 
fet tan important, fora de Lluc, els altres evangelis no en 
diuen res de res. Per què?! 
Magda 

No solament no en diuen res sinó que, d’alguna manera, 
diuen el contrari. L’evangeli de Mateu posa en boca de Jesús 
aquestes paraules: “Jo estaré amb vosaltres dia rere dia fins 
a la fi dels temps”. Per tant: no marxa sinó que es queda. 
Sembla contradictori. 
Víctor 

D’aquí ve el meu problema. És clar que, ben mirat, Jesús 
també podria estar a la vegada al cel i entre nosaltres. Amb 
tot això del Big Bang, ja es veu que el cel no pot pas ser un 
lloc sinó una manera d’existir. Però fins i tot així, per què els 
evangelis no en parlen, fora de Lluc? 
Juli 

Em sap greu, Víctor, però ja comprendràs que sobre 
aquest punt jo no et puc pas ajudar. Jo, tot això de Jesús, 
miracles, resurrecció, ascensió,… no em va. A mi, demana’m 
tocar de peus a terra −i mai tant oportú si parlem de pujar 
enlaire com els coets. I menys si penso allò que ens dius 
sempre tu, Magda: que Jesús representa l’Home. Encara que 
no estaria malament: t’imagines la Humanitat, tots plegats 
pujant enlaire!… A la millor un dia envaïm un planeta d’una 
altra galàxia… 
Bet 

Au va, Juli! No te’n fotis. Jo tampoc no crec res de tot 
això; encara que de petita, sí que m’ho creia. I m’agradava! 
M’ho imaginava d’una manera tan real: Jesús, vestit de 
blanc, pujant enlaire fins a perdre’s de vista. Llàstima que no 
sigui veritat!… 
Víctor 

Jo no ho diria tan segur que no és veritat. Accepto que no 
es pot entendre literalment, però, si ho diu l’evangeli, alguna 
cosa de veritat deu haver-hi. Però, què? 
Magda 

Només Lluc fa servir aquest llenguatge. A la segona part 
de la seva obra, als Fets dels apòstols, en torna a parlar, i és 
una mica més explícit. Hi afegeix que, després que els 
deixebles perdessin de vista Jesús pujant enlaire, se’ls van 
aparèixer dos homes que els van dir que Jesús, igual com 
havia pujat, tornaria a baixar al cap de pocs dies. Es referien 
a la vinguda de l’Esperit Sant, en la festa de Pentecosta. 
Sembla que Lluc vol sincronitzar, d’alguna manera, dos 
moviments: Jesús puja perquè l’Esperit baixi. Per altra 
banda, abans ja havia dit que l’Esperit baixa perquè Jesús 
(l’Home) pugi. L’Esperit i Jesús (l’Home) serien com els 
platets d’unes balances: si un baixa, l’altre puja. I ens 
preguntem: des d’on baixa l’Esperit, i a on puja l’Home? 

Si aquestes preguntes ens les féssim amb llenguatge 
actual, potser diríem: D’on ve la força que fa pujar o 
progressar la Humanitat, i cap a on ens porta aquest 
progrés? 
Juli 

Formulat així, per a mi la resposta seria ben clara: la força 
que fa avançar la Humanitat és la intel·ligència, i no ve 
d’enlloc; no ve de fora. La intel·ligència humana és fruit de la 
seva pròpia evolució, i té a veure amb l’evolució del cervell. 
La intel·ligència no ve d’enlloc ni ens porta enlloc. 
Bet 

Jo no crec que la intel·ligència faci progressar la 
Humanitat. Ben cert: la intel·ligència és una gran força, però 
pot servir per progressar o per recular. La bomba atòmica és 
fruit de la intel·ligència, i ja veus on ens ha portat! El sistema 
econòmic actual és obra de la intel·ligència, i jo no diria que 
ens faci progressar! Fins i tot els Estats actuals i el sistema 
polític mundial… Ara comencem a adonar-nos de la seva gran 
capacitat deshumanitzadora. 

Jo diria que el progrés de la Humanitat ve sobretot de la 
bondat. Depèn de si hi ha bondat o no, que la intel·ligència 
ens humanitzi o ens deshumanitzi. I la pregunta que sempre 
em faig i mai acabo de respondre’m és: d’on ve la bondat? 
Què ho fa que hi hagi persones bones i persones cruels? La 
intel·ligència ve de l’evolució del cervell, però la bondat pots 
tenir-la o no tenir-la. Per ser bo cal decidir-ho. Però, què ho 
fa que uns ho decideixin, i altres, no? 
Víctor 

Potser depèn de l’educació que cadascú ha rebut… 

Bet 
Aquesta no pot ser l’última raó. Hi ha d’haver alguna altra 

cosa. Hi ha persones que han rebut molt bona educació, i són 
uns aprofitats que abusen de tothom; i n’hi ha que han 
crescut en un ambient del tot hostil, i en canvi tenen un cor 
generós. 
Juli 

Però, com se sol dir, l’ocasió fa el lladre. Jo crec que tot 
depèn de les circumstàncies. 
Bet 

No ho crec. Conec gent que tenien totes les oportunitats 
per ser uns malparits, i no ho han estat. És més: no 
m’imagino cap de vosaltres aprofitant-vos d’algú si les 
circumstàncies ho permetessin. Jo mateixa: em repugna 
només l’idea de fer mal a ningú; fins i tot a un animalet. Per 
què jo he optat decididament per fer bé, i, segons sembla, hi 
ha persones que busquen els seus interessos encara que 
facin molt mal? 
Víctor 

Aquesta pregunta que tu et fas, jo també me l’he feta 
moltes vegades. I he de confessar-vos que és una pregunta 
que em fa por. Em fa por perquè porta a considerar-me més 
bona persona que altres… Però, per altra part, és veritat: jo 
he decidit ser bona persona, i, en canvi, veig que hi ha 
persones que menyspreen els altres per mantenir els seus 
privilegis, el seu domini, les seves riqueses,… Em costa molt 
de no pensar que hi ha gent dolenta. Per això és una 
pregunta que em fa por. 
Magda 

A mi també em fa por aquesta pregunta, i, a la vegada, no 
puc evitar-la. Bet: ja ho veus: sembla que ens has portat a 
un carreró sense sortida… 

Però, no passa res! No tenim cap necessitat de sortir de 
seguida d’aquest carreró. Ni tan sols sabem si hi ha sortida… 
Potser és això el que ens vol suggerir Lluc amb aquest 
llenguatge tan estrany de l’ascensió: sortir del carreró volant! 
Qui ho podia imaginar!!! Als seus seguidors, Jesús els mana 
“que no surtin de Jerusalem” fins que hagin rebut l’Esperit. 
Jerusalem, per a ells, era també un carreró sense sortida. 
¿Qui els havia de dir que, transformats per l’Esperit, 
convertirien aquell carreró sense sortida en el “nus de 
camins” que posaria a ells i al seu missatge en comunicació 
amb tots els pobles?!  Ho llegirem diumenge que ve, que és 
la Pentecosta. 
Juli 

Això de trobar-se en un carreró sense sortida és una 
experiència molt freqüent en la meva professió. La gent ve 
als metges per curar-se, però no sempre es pot. Més encara: 
d’alguna manera sempre acabes fracassant perquè, un dia o 
altre, tothom mor. Però també és veritat això que insinues de 
les sortides inesperades. Quan un malalt arriba al seu carreró 
sense sortida, alguns companys metges “se’n surten” dient 
als familiars:  crideu el capellà. Com que jo no crec en 
capellans, no em queda altre remei que parlar-ne 
directament. I no us podeu pas imaginar la varietat de 
reaccions que es donen! N’hi ha de realment sorprenents. 
Recordo (no fa pas molt) una noia, de l’edat de la nostra 
gran, que quan li vaig dir que no hi havia remei, va somriure 
i em va dir: Gràcies, doctor, per dir-m’ho. Estic molt cansada 
de lluitar per viure. Ho continuaria fent si hi hagués alguna 
possibilitat. Però diu que no hi és. Doncs ara em dedicaré a 
descansar. Morir es pot fer descansant.  
−Quants dies, més o menys? 
−Vuit dies serien molts –vaig dir-li. 
−No es preocupi: aprofitaré els que siguin. 

Magda 
Va morir? 

Juli 
Va passar una cosa absolutament inexplicable. Sí; va 

morir. Però van passar quasi tres mesos. Un dia li vaig dir 
que potser m’havia equivocat en el diagnòstic ja que havia 
millorat. Però ella em va respondre: “No, doctor: no s’ha 
equivocat. Passa allò que li vaig dir: morir no cansa tant com 
lluitar per viure. Jo lluitava pensant sobretot en el vailet que 
deixo. Si no puc viure, el millor que puc fer per ell és deixar–
li un bon record de mi”. 

No sé quin nom donar a un canvi així: sublimació? 
autosuggestió? ascensió? resurrecció?… Ella deia, amb una 
certa ironia, que estava al cel, sobretot quan jugava amb el 
seu fill. 



CREIXEMENT I CREATIVITAT 

Els evangelis ens ofereixen diverses claus per entendre com van començar la 
seva marxa històrica les primeres comunitats cristianes sense la presència de 
Jesús al capdavant dels seus seguidors. Potser, no va ser tot tan senzill com de 
vegades ho imaginem. Com van entendre i viure la seva relació amb ell, un cop 
desaparegut de la terra? 

Mateu no diu una paraula de la seva ascensió al cel. Acaba el seu evangeli amb 
una escena de comiat en una muntanya de Galilea en què Jesús els fa aquesta 
solemne promesa: «Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món». Els 
deixebles no han de sentir la seva absència. Jesús estarà sempre amb ells. Però 
com? 

Lucas ofereix una visió diferent. En l'escena final del seu evangeli, Jesús 
«s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel». Els deixebles han d'acceptar amb tot 
realisme la separació: Jesús viu ja en el misteri de Déu. Però puja al Pare 
«beneint» als seus. Els seus seguidors comencen el camí protegits per aquella 
benedicció amb la qual Jesús curava els malalts, perdonava els pecadors i 
acariciava els petits. 

L'evangelista Joan posa en boca de Jesús unes paraules que proposen una altra 
clau. A l'acomiadar-se dels seus, Jesús els diu: «Jo me'n vaig al Pare i vosaltres 
esteu tristos…, però us convé que jo me'n vagi perquè rebeu l'Esperit Sant». La 
tristesa dels deixebles és explicable. Desitgen la seguretat que els dóna tenir 
Jesús sempre al seu costat. És la temptació de viure de manera infantil sota la 
protecció del Mestre. 

La resposta de Jesús mostra una sàvia pedagogia. La seva absència farà créixer 
la maduresa dels seus seguidors. Els deixa l'empremta del seu Esperit. Serà ell 
qui, en l’absència de Jesús, promourà el creixement responsable i adult dels seus. 
És bo recordar-ho en uns temps en què sembla créixer entre nosaltres la por a la 
creativitat, la temptació de l'immobilisme o la nostàlgia per un cristianisme 
pensat per a altres temps i una altra cultura. 

Els cristians hem caigut més d'un cop al llarg de la història en la temptació de 
viure el seguiment de Jesús de manera infantil. La festa de l'Ascensió del Senyor 
ens recorda que, acabada la presència històrica de Jesús, vivim "el temps de 
l'Esperit", temps de creativitat i de creixement responsable. L'Esperit no 
proporciona als seguidors de Jesús "receptes eternes". Ens dóna llum i alè per 
anar buscant camins sempre nous per reproduir avui la seva actuació. Així ens 
condueix cap a la veritat completa de Jesús. 

José Antonio Pagola






