
DIUMENGE DE RAMS . 5 D’ABRIL  (HOMILIA) 

Aquest començament de Setmana Santa no és el començament que voldríem. La comencem i la viurem 
com mai ho havíem fet: confinats, tancats a casa, envoltats només dels més propers. I algunes persones, 
soles. Sentint si, l’escalf dels familiars i amics en l’absència física. 
 

En aquest moment, en circumstàncies normals, aquest temple estaria ple de persones grans, pares i 
mares, i sobretot, d’infants. Els infants! Aquests dies no els veiem pels carrers, estan, també, confinats. 
Avui molts d’ells es mourien per aquest temple, algun cridaria i potser el Mn es posaria nerviós. Tant 
debò que pogués ser així. Ara no hi sou i us trobem a faltar. Però hi sou en aquests rams i palmes que 
molts heu portat aquí al temple. 
 

Tot i que avui comencem la Setmana Santa, ja 
fa dies que l’estem vivint; Setmana de dolor, 
d’angoixa i de por. Setmana de soledat com 
algun veí i veïna ha hagut de passar aquests dies 
a casa o a l’hospital. Els qui encara tenim la sort 
de poder-nos moure per casa, ho anem assumint 
i suportant. Però quin dolor el qui ha contret el 
Covid 19 i s’ha trobat sol/a allà en una habitació 
de l’hospital!. Afrontant la malaltia i preveient la 
mort, sense la companyia física dels seus, la 
seva mirada amorosa, l’estreta de mans... Mai 
havia viscut el fet que una mare et digui per 
Whatsap: “Ramon, m’estic acabant” i a continuació et fa unes recomanacions. Quin Divendres Sant per a 
ella i pels qui no la poden acompanyar! 
 

Som Diumenge de Rams. Pares, mares, avis i àvies que teniu els fills i els néts a casa, quina sort! Aquest 
any no us fareu la foto amb la palma o el ram a la plaça de l’església o dins el temple parroquial. Però 
podeu fer més real la foto de la fe, de la unió i de l’amor. Sigueu catequistes, parleu del que significa el 
Diumenge de Rams per Jesús. Pregueu amb ells i elles. 
 

Diumenge de Rams, glòria, aclamació... Jesús gloriós. Però aquest moment té els dies comptats. Vindrà el 
dolor, la Creu i la Mort. Aparentment tot s’ha acabat. Realment s’haurà acabat? Arribarà la nit de 
Pasqua. Jesús ressuscita. Un nou esclat de Vida. Per arribar a aquesta, cal abans el dolor. Com la mare, 
abans de beure, abraçar i alletar la nova vida, cal els dolors del part. Estem ara en aquest moment de 
dolor. Qui més qui menys el pateix. Només sabrem què és una nova vida, qui abans ha sofert el dolor. 
 

L’existència humana és, certament camí de dolor i de joia, de dubtes i de llums, de tristors i alegries. Ho 
sabem, però quan ens toca viure un túnel tan llarg de foscor, ens hi revelem i plorem pels qui el pesen 
sols i afrontant la soledat i la mort. 
 

Ara, potser, podem entendre millor el que va ser la Passió i Mort de Jesús. També Ell l’enfrontà sol  i 
morí sol sense que els íntims li poguessin dir res i menys abraçar-lo. Només el silenci era la paraula 
d’amor. 
 

Confiem. La Pasqua hi serà. No serà la Pasqua cronològica del 12 d’abril. Però serà una Pasqua que obrirà 
les portes a una nova vida, a un nou projecte de vida a nivell mundial, familiar i personal. Jesús 
ressuscitat no ens deixa en el dolor i la mort. 



 

Ara visquem aquests dies amb molt de silenci, reflexió i pregària. El confinament si l’aprofitem ens 
donarà nous fruits que tots agrairem. 
 

Aquest any la natura, els cereals de la Segarra els veiem ufanosos. Però recordeu que abans cal que el 
gra es podreixi i rebi els elements necessaris de l’aigua, sol, aire, fred, calor... Ara nosaltres com a 
cristians estem reben uns elements que faran que el gra que som cadascú fruiti en noves espigues i 
llavors.  


