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AVUI

Pasqua

Missatges de diversos
prelats catalans
Diversos bisbes i abats de Catalunya han publicat missatges de pasqua. Dijous passat publicàrem les paraules
"del cardenal Jubany. Avui reproduïm altres missatges
t d e í s quals hem tingut coneixement.
L'arquebisbe de Tarragona i pri«.mat; Josep Pont i Gol, titula el seu
missatge
pasqual:
«Pasqua,
l'arrjbíada joiosa».
«Els l'arribada a casa, les fadigues
- i el§ interrogants ja resten enrera.
Prou de camí.
«f|etrobarem la casa inesperadam e n t l l u m i n o s a c o m mai no
•-l'ha^riem somiada.
«El banquet evangèlic del regne,
espÇfàt per la força de la fe, serà vi^.da, la mateixa del Pare.
«Çl nadal del nostre baptisme en
va ser l'arrencada. La quaresma de
la vida que passa n'haurà estat el ca«Aquesta serà la nostra història.
La m a t e i x a de J e s ú s , el n o s t r e
germà gran. Ell, el primer, la va viu^re. Ell ens la fa viure.
«|a seva pasqua, doncs, és també
la ntostra pasqua. Al·leluia!»

*Bi$be de Vic: «Per a trobar
la pasqua bona»
-

«En ell hi ha un poder de vida i
d'amor capaç d'aixecar el món.
«Alegrem-nos-en! Al·leluia!

Bisbe de Girona: «Homes
d'esperança».
«Avui és el dia que ha fet el Senyor: pasqua de resurrecció. No hi
hem arribat passant els dies, un darrera l'altre, sinó avançant en la conversió de Jesucrist. Els qui han estat
més atents a arrencar fulls del calendari que a enfonsar les arrels en
Crist s'han quedat endarrera.
«En la nit de Pasqua neixen homes
nous. Homes tan contemporanis del
C r i s t c o m els dos deixebles
d'Emaús.
«Els homes nascuts de la pasqua
posseeixen quelcom d'original: són
homes d'esperança; homes joiosos i
treballadors, justament perquè tenen esperança. No és que siguin homes temeraris; son homes que un
cop enfilat el camí, no el deixen; fan
cas de la veu del guia: «No tingueu
por!. Una paraula que l'evangeli repeteix sovint.

«Què ens direm per felicitar-nos
per Pasqua? Els qui ja no es feliciten,
«Aquesta nit de pasqua ha engenels qui ho fan només per costum,
drat homes nous per l'església i per
potser han perdut de vista el centre
la societat. Al santuari de la Mare de
- d e te vida cristiana. Hom es felicita
Déu del Collell i a altres indrets de la
per coses pròsperes i alegres: no
diòcesi grups de joves «han sentit
n'hi cap que no ho sigui tant com la
pujar a les venes com un glop de vi
resifrrecció de Jesucrist.
novell» i s'han girat vers la ciutat amb
»
«La joia autèntica de Pasqua ha de
ulls nous, desitjosos d'estendre «la
venir de Jesús per la fe. Per això, a
caritat en totes direccions».
s-ie-r;
^meau^a; que, la-fe de molts ha esde-.uttrbipnf n*®?r ei Kvçeeès·'Hf»*
vingut mes petita, la pasqua s'ha.
«Just aquests dies una pionera
anat tornant un tribut més a la tirania
haurà celebrat la pasqua entre els le-consuhiista. La cosa no va pas bé
prosos d'Abancay (Perú). Hi ha arriquan la pasqua és només un full del
bat des de les nostres comarques,
calendari, un dia de bona taula, una
per a servir, durant uns anys, amb
,!ornada d'espectacles i sortides.
els seus coneixements mèdics i les
seves energies joves, els malalts
«En'Và vida de certes persones, no
d'aquelles muntanyes. Es un gest
__ gaire il·luminada per la fe, hi ha un
lliure, un gest d'esperança, un gest
"termòmetre que marca l'escalfor del
de vida: un gest pasqual. «No tinfrec^eçla lletania de coses adverses:
gueu por!»
es marca en graus de mal humor. En
"el vkjre de qui es mou a plena fe en
«Els qui coveu desencís, profetes
J e s u c r i s t . t a m b é hi ha el seu
de mals averanys, no us adoneu que
termòmetre: es marca en graus de
apunta quelcom de nou?
r p a u interior, joia fonda i esperança.
«L'itinerari espiritual d'un creient
de debò, assenyalat per la litúrgia,
sempre fa respirar bonança, fins i tot
quan les tresqueres són penoses.
""Jesús és un refugi on sempre un es
troba bé. Encara ens hi trobarem
més quan ressuscitarem amb ell. Per
_a torbar la pasqua bona, ens cal tenir
m é s fe
i d e m a n a r - n e - a fi
d'assaborir la joia espiritual íntima
de Jesucrist ressuscitat.

«Els camps de concentració, els
han fet els narcisistes. "Avui és el dia
que ha fet el Senyor". No s'hi arriba
amb tècniques empresarials ni
a r r e n c a n t f u l l s de c a l e n d a r i ;
s'aconsegueix enfonsant les arrels
en la creu de Jesucrist».

«(germans, doncs, bona pasqua,
ben sa prop de l'alegria de Jesucrist».

Dom Cassià Just, ha publicat a

f

-Bisbe de Solsona: «Un
poder de vida i d'amor»

Escriu el bisbe Miquel Moncadas:
"Silenciosament, discretament, resp e c t u o s a m e n t , algú s'alça avui
d'entre els homes.
«Més gran que l'home, ell ha sabut
assolir el fi de l'home.

Pausa
Retrobar la
innocència
els experts en això
Diuen
a n o m e n e m educació,

que
que
ri-arrjbar
a la vida adulta vol dir
perdre la ingenuïtat. «Ser una
persona gran» és tocar de peus a
terra, acceptar les coses com són
i no confondre-les amb els nostres desigs.
Tanmateix, és molt possible
que la maduresa cristiana sigui
acceptar un altre pas: el de retrobar en la nostra mirada el caliu
de la innocència. Vet aqui la llum
de la Pasqua.

J ML

Abat de Montserrat: «Un
llarg itinerari»

Breu
Jornades sobre la
comunitat cristiana
Els dies 9 i 10 d'abril, dimecres i dijous de Pasqua, se celebraran al seminari de Solsona unes jornades sobre la comunitat cristiana. El ponent
serà el professor de la Facultat de
Teologia de Barcelona Josep M Rovira Belloso.
El seu a r t i c l e
«L'Església realitzada com una
autèntica comunitat» ha servit de base per a la reflexió de bastants
grups. Hi són convidats tots els qui
s'interessen pel tema i, especialment, tots els preveres.

Aplec a Montanyans
Dilluns de Pasqua, demà dia 7
d'abril, tindrà lloc el XXVI Aplec a
Montanyans. Presidirà la celebració
litúrgica el cardenal arquebisbe de
Barcelona, Narcís Jubany, que
consagrarà el nou altar. Hi haurà ballades de sardanes, recital de caramelles, actuació dels Falcons de la
Ràpita i jocs infantils. Tothom hi és
convidat, però especialment els
veïns de Sant Marçal, les Masuques.
la Ràpita, La Múnia, l'Arboç, Castellet i Gornal.

Setmana santa

Joan Pau II féu de
confessor

Catalunya cristiana» un extens missatge que titula «Què significa la pasqua». En la part més personal, diu:
«Què és en realitat la pasqua, més
enllà de les fórmules i dels ritus, per
a cadascú i per al conjunt de la nostra Església? Es evident que no ens
podem acontentar d'unes afirmacions solemnes sobre la importància
del misteri pasqual, manllevades a
corre-cuita als documents del Concili. que podríem repetir rutinà: iament
mentre la nostra vivència cristiana
s'esllanguiria en la mediocritat o en
el desànim...
«D'ací ve la pregunta que em faig i
que us invito a fer-vos sense por:
què significa la Pasqua per a mi, en
el fons de la meva vida personal com
a cristià?
«Per a mi us he de confessar que
ha estat un llarg itinerari el que m'ha
portat fins a una vivència més personalitzada de la Pasqua. Ara, mirant
enrera, em sembla descobrir algunes etapes que em calia passar certament. però que veig tan allunyades
ja... Una de més emotiva, una altra
de més racionalista, una altra de
més c e n t r a d a en els r e l a t s
evangèlics però encallàl'escorça
dels textos... fins que vaig començar
a entendre i a viure des de dintre allò
que sant Pau expressa de forma paradoxal en la carta als Gàlates (2:20
ss): "Visc. però ja no sóc jo qui visc,
sinó que Crist viu en mi. i la meva vida d'ara en la carn, la visc per la fe
en el Fill de Déu, que em va estimar
i es va lliurar a si matiex per mi". Jo
hi trobo unes afirmacions decisives,
en aquest text. per a la nostra vida
de cristians. Primer, l'afirmació rotunda de l'existència de Jesús, després d'haver-se lliurat a la mort. I una
mort relacionada amb cadascú de
nosaltres per l'amor amb quèfòu assumida: "que em va estimar i es va
liurar a si mateix per mi". Mort i vida
triomfant de Jesús que comporten
no sols una esperança per a nosaltres de resurrecció futura sinó una
transformació des d'ara de la nostra
vida terrena: "La meva vida d'ara en
la carn, la visc per a la fe en el Fill de
Déu". Es tracta d'una transformació
no sols moral sinó que toca al fons
de la nostra existència: "Visc. però ja
no sóc jo qui visc, sinó que Crist viu
en mi".»

Avui culminen les celebracions de
setmana santa amb la gran festa de
Pasqua, que aquest any celebren
cristians i jueus en la mateixa data.
J o a n Pau II ha o r e s i d i t les
cerimònies a Roma i avui impartirà la
benedicció a tot el món catòlic després de la missa de Pasqua.
El fet més sorprenent de les activitats del sant pare durant aquests darrers dies fou que es col·loqués
d'incògnït en un confessionari de la
basílica vaticana i aurant un parell
d'hores confessés les persones que
s'hi acostaren. Escollí un confessio-

nari destinat als fidels polonesos, italians i alemanys. Primerament el fet
no fou conegut, però després els fidels prtsents s'adonaren de qui era
el confessor.
Pel que fa a Catalunya, hom remarca que en bastants esglésies ha
disminuït l'assistència als oficis del
dijous i divendres, però ha augmentat en canvi l'assistència a la Vetlla
pasqual. D'altra banda, en bastants
indrets s'ha celebrat la màxima festa
cristiana a través de les anomenades
«pasqües joves» que apleguen adolescents i joves de moviments cristians.

La manifestació de rams, una erupció
volcànica
I

a diada del ram a Jerusalem fou en llenguatge
d'ara «una manifestació pacífica no autoritzada»
per governació. I la va promoure i l'encapçalà un home profundament religiós - a m b una nova manera
de ser home religiós- anomenat Jesús de Natzaret.
Això vol dir que ser cristià comporta ser més enllà
dels límits que imposa la llei, tota llei. Vol dir ser més
enllà dels límits establerts pel poder. Qualsevol poder. El cristià viu d'un alè que se'n diu esperança.
Aquest alè burxa, traspassa i desborda les filferrades
que l'egoisme i el privilegi han establert per tenir subjecte «tot fill de l'home». Se sent i es troba més enllà
de les fronteres que estableix la ciència, que com un
Gulag pretén encerclar «tot fill de l'home» dins la menuderia de les coses exactes, dins l'univers reduït
dels procesos mecànics, físics o químics.
I l'esperança sols és possible en una situació desesperada. L'home cofoi, satisfet d'ell mateix i del
que el volta, viu encara dins la placenta de la mare.'
No ha nascut encara a la vida.
L'esperança ens empeny a fugir dels mecanismes
de la rutina. Ens fa escapar de viure ei dia, la setmana i el mes com tots els dies, setmanes i mesos de
l'any. L'alè de l'esperança s'imposa a la desolació
ambiental i fa néixer d'un desert àrid i sempre igual...
la primera flor.
L'esperança esberla fins i tot el setge a què ens té
sotmès el mateix llenguatge i els mòduls de la realitat
que ell encaixa i ordena en la nostra ment. Per l'home
esperançat dins una situació desesperada, la paraula
impossible no vol dir que «allò no succeirà mai», sinó
que l'impossible és «allò que succeix de tant en tant».
I això no és una fantasia d'insomni, sinó una «realitat
viva». Hi ha realitats mortes. Les configura la rutina,
el conformisme el privilegi, el desordre establert i
l'egoisme. Hi ha realitats vives. Són aquelles que invocaven els estudiants del maig de 68 a París. «Siguem realistes! Exigim l'impossible!». Sols allò que
és més enllà del possible desbloqueja i allibera i fa
saborejar el seentit de transcendència o d'eternitat
que viu en nosaltres.

Avui, 1980-04-06, p. 27.
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L ' e s p e r a n ç a fa t r a n s p a r e n t la r e a l i t a t , i la
transparència deixa entreveure la transcendència de
la vida personal i col·lectiva. La imatge o el símbol de
l'esperança els donà el canonge Cardó en descobrir
que la nit no és negra (com la veuen els esporuguits),
sinó que «la nit és transparent» i permet descobrir la
fondària dels espais infinits i la compleixtat de
l'univers que ens envolta. La llum del sol ens enlluerna i ens encega. Com la llum de la ciència i de la nostra raó sols ens permet de veure la insignificància del
detall del nostre planeta terra. La transparència de la
nit, el poder sobrehumà d'aquest «raig làser» anomenat «esperança», ens obre als espais sense fons ni vores. Ens encara amb la faç immensa de Déu.
Tot això pensava en reviure el diumenge de rams a
Gallifa. Quan ja els poders establerts de Palestina havien decidit de posar fi al «Natzarè» i n'havien fixat el
moment (després de les festes), just en aquella situació difícil o desesperada... d'aquí i d'allà, engrunes
invisibles de poble insignificant es mobilitzen al voltant de l'esperança que havia encomanat el «primer
fill de l'home» amb consciència de ser «fill de Déu» i
edifiquen al bell mig de la plaça pública una «manifestació inesperada» que trenca branques d'olivera,
converteix les túniques dels pobres en catifes i fa
«cridar les pedres» Visca el Fill de David! Visca
l'Impossible!
Aquesta manifestació pacífica no autoritzada,
l'organitzà l'esperança en una situació desesperada.
Es el signe de la fe cristiana. Era pels seguidors de
Jesús de Natzaret un signe anticipat de la mateixa resurrecció, de la qual serien testimonis pocs dies després. Una manifestació d'esperança que per nosaltres cristians del segle XX, transparenta també
- c o m la n i t - que la vida és més forta que la mort.
Que l'home viu, sense poder-ho evitar, dins l'esclat
imparable de resurrecció, dins de la seva entranya.
Com un volcà en erupció permanent.

Josep Dalmau

