
DIUMENGE DE PENTECOSTA (23 de maig)

Una breu nota històrica de la Pentecosta. Aquesta celebració és d’origen jueu que consistia en
donar gràcies pels fruits de la terra. Fa pocs dies que celebràvem St. Isidre, patró dels
pagesos, dels jardiners de la natura. Aquests sembren amb la confiança de recollir bons i
abundants fruits; tot i que a la realitat, no sempre, és així. Però sembren. Tot fruit té sempre
l’origen en la natura. Cal, doncs, ser agraïts a ella.

No és, doncs, estrany que anomenem aquesta festa d’avui la “Pasqua Granada”, que és millor
que anomenar-la 2ª Pasqua quan sabem que de Pasqua només n’hi ha una.

Sembrar, granar, madurar i recol·lectar ho entenem bé en el cicle natural. I en la primavera
ho comprenem encara millor en contemplar l’esclat de les flors, la verdor dels camps, el brot
del ceps; poc a poc anem veient ja els camps rossos a punt de la sega.

Això  té  també  aplicació  en  el  camp  espiritual.  Acabem el  temps  pasqual  en  el  qual  hem
contemplat i viscut l’alegria de la resurrecció; ara ens fixem en els fruits que van madurant i
a punt de ser recol·lectats.

1ª Comunió.  Avui  un  grups  d’infants  s’acosten  a  rebre  Jesús  en  l’Eucaristia:  la  Primera
Comunió. Són fruits d’aquesta sembra i maduració. Una maduració, però, que ha d’anar a més;
com la que hem de fer tots plegats: pares-mares, avis-es, sacerdots...

Tornem a  la  Paraula  de  Déu.  La 1ª lectura:  “es
trobaven tots junts en un mateix lloc”. Ara ens
trobem també “junts” aquí al temple. Junts, però no
és el mateix que “units”. Què ens uneix avui, ara i
aquí? Els deixebles els unia la presència i vivència
de Jesús ressuscitat. I, per això, es fa present i
reben l’Esperit. Una presència que es manifesta en
foc, vent i el do de llengües. El foc i el vent ho envaeix tot, són presents a tot arreu; les
llengües parlen totes el llenguatge de l’amor. Foc, vent i amor són els signes de la presència de
l’Esperit. I aquests es senten en el cor de cadascú.

Quan ens deixem dur per aquest Esperit, l’Església, la família i els grups humans maduren i
donen fruit. Un exemple: mirem, tot aquest darrer any amb la pandèmia i contemplem quants
de fruits de bondat, de generositat i d’amor han sorgit per tot arreu!

Primera Comunió.  Aquests  infants creixeran i  maduraran  en la  fe si  al  seu entorn vivim
aquest  Esperit  que és foc,  escalfor;  vent,  contagi;  amor,  donació.  No pensem només,  que
també, en fer persones per a tenir treball, carrera, béns i benestar a nivell material; que en
tot el procés físic, orgànic, intel·lectual, emocional i afectiu hi creixi la llavor, menuda ara, de
la  fe.  Com,  dins  la  nostra  població,  ha  crescut  aquella  petita  llavor  d’uns  pocs  pagesos,
encapçalats pel Jaume, que sembraren els anys 50 i ha esdevingut una empresa de dimensions
imprevistes.


