
PASQUA 2020  (12 d’abril) 

(Mn. Ramon) 

Som Pasqua! Al·leluia! Des d’aquest Claustre Sagrat, sota els peus de la nostra Mare, La Verge 
del Claustre, ens sentim totalment units amb totes les persones que en aquests moments 
sintonitzeu amb nosaltres per mitjans telemàtics. A tots i a totes us desitgem, des del 
confinament, una santa i joiosa Pasqua. Crist ha ressuscitat. Ressuscitarem també nosaltres 
d’aquesta pandèmia. Hi ha abans dolor, mort de persones estimades… però la Vida se’ns 
manifestarà amb un nou esplendor. Confiem. 

Si diumenge passat, diumenge de Rams, aquest temple l’haguéssim vist ple de gom a gom amb 
avis, pares, joves i infants, sobretot infants, avui el contemplaríem ple de cantaires engalanats 
on no hi faltarien tampoc els infants. Quina enyorança ens provoca aquesta absència física!. Un 
temple buit de persones en la festa més important de l’any cristià, la Pasqua, ens deprimeix. 
Però, què carai!, els cristians som tossuts, la fe travessa fronteres i venç dificultats. També hi 
sou, us hi veiem; i vosaltres en veieu des de les vostres llars. Us saludem i us diem: us estimem. 

Som Pasqua. Pasqua, com descrivim en el Full Parroquial és Pas. Qui fa un pas deixa quelcom al 
seu darrere. Nosaltres estem fent cada dia un pas amb aquest maleit Coronavirus, Covid 19. Al 
darrere hi deixem confinament, dolor, enyor de persones que s’han quedat,... però fem un nou 
pas. Caminem cap a una nova claror. 

(Bisbe Jaume) 

A nosaltres ens pot passar com a Maria 
Magdalena. Havia sentit de Jesús 
anuncis sobre la resurrecció i s’acosta a 
la matinada del diumenge al sepulcre 
amb cap esperança, només amb la 
compassió que desperta en ella el cos 
destrossat d’aquell home i fer dol pel qui 
la treta del pou on ella es trobava. I 
Pere, tan covard al pati del pretori la nit que Jesús és condemnat, ara és el primer d’entrar al 
sepulcre i veure els indicis que fan pensar que el cadàver de Jesús no ha estat robat sinó que ha 
desaparegut. Amb tot continua covard, no s’atreveix a expressar res. I haurà de ser el 
“deixeble estimat” qui s’atreveix a fer el salt en la fe: “Ho veié i cregué”. 

També nosaltres aquests dies constatem i presenciem morts de persones conegudes i estimades 
i ens quedem en els signes de la mort: Coronavirus, Covid 19. Persones que han passat el Via 
Crucis del dolor i de la soledat. En ple segle XXI haver de creure que no som amos de la vida, 
això ens trasbalsa. Voldríem dominar la vida; d’aquí que la manipulem i ens autoconvencem que la 
podem eliminar o en el si de la mare o en la malaltia irreversible. No som amos de la vida. 
Aquests dies ho constatem: un petit virus ens afronta a la mort i lluitem contra ell i, en canvi, no 



lluitem contra els qui promouen lleis per eliminar la vida. Som sers contradictoris!. I ara, un 
petit virus ens fa adonar de la importància de la vida, fins i tot en aquelles persones que no es 
poden valdre per a elles, totalment dependents. El valor de la vida només es descobreix 
plenament quan hom passa pel dolor i la mort. 

Pasqua és això. Aquest any hi som més sensibles per a descobrir el seu sentit. No ens quedem 
només en els signes com Maria Magdalena i Pere; ens cal fer el pas com Joan: “Ho veié i 
cregué”- 

(Mn. Ramon) 

Un cop haguem descobert aquesta “nova vida”, vida de ressuscitats, ja no ens quedem en 
discussions estèrils ( si aquest partit o aquell altre, si una escola o una altra...) o en donar 
importància al que no en té ( si vacances, escapades, festes...), o en ocupar els “temps lliure” 
dels infants en mil i una activitats... Vivim una nova vida. I no fem de la religió un “consum”, sinó 
una vivència i un testimoniatge. 

Sant Pau ens ha dit: “ Netegeu-vos bé del llevat que éreu abans perquè sigueu una pasta nova... 
vivint amb sobrietat i veritat”. 

Germans i germanes, que ens presencieu des de les vostres llars, visquem la Pasqua de 
ressuscitats. No ens quedem en signes de mort, aspirem a una Nova Vida. 

(Els dos) 

BONA PASQUA! 

 


