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OPINIÓ

L a setmana passada parlava del «judici de la creu», que an-
ticipa el  «judici futur», el de l’últim dia. Estic convençut 
aquest «judici», en lloc de paralitzar la història, el que fa 

és mobilitzar tot el que hi ha de més profund i renovador en el 
cor dels homes. Com diu molt bé Ottmar Fuchs, aquell qui creu 
que la història haurà de presentar-se, quan sigui l’hora, davant 
del tribunal de Déu, no pot desentendre’s de la marxa de la 
història ni pot permetre que la història quedi en mans de no sé 
quina força cega que renuncia a l’esperança, no es pot deixar 
endur per un estat d’esperit falsament pacífi c i pacifi cador, un 
esperit que pretén no enutjar-se per res i comprendre-ho to, 
però que, en el fons, és un esperit que no estima res. 

          Els cristians mirem els esdeveniments darrers no com una idea 
més o menys mítica, sinó com una força motriu que parteix 
del convenciment que no és el «present» qui construeix el «fu-
tur», sinó a l’inrevés: és el «futur» qui construeix el “present». 
Els cristians treballem o hauríem de treballar en «l’obrador del 
futur», és a dir, en aquells espais on els objectius a aconseguir 
(més o menys utòpics) permeten construir un «present» que 
serveixi realment per accedir a aquest futur. I els cristians ho 
fem així, precisament perquè creiem que Déu és el “Déu de la 
història», que, en el seu judici, sempre salvador, no oblidarà la 
història, sinó que condemnarà i farà que desaparegui defi niti-
vament tot allò que s’hauria d’haver eliminat durant el curs 
de la mateixa història. Com diu el salm 98, Déu «judicarà tot 
el món amb justícia, tots els pobles amb la seva veritat» (v. 13): 
no ho farà  com un fanàtic endimoniat i fred, sinó que ho farà 
partint d’una justícia al servei de la vida. Fiat veritas-resurgat vita 
(que es faci la veritat i que ressorgeixi la vida). 

          Tenint present tot això i, per tant, sense oblidar el judici de 
Déu sobre la història, és evident que “mentrestant» hi ha molts 
homes i dones que, arreu del món, veuen com s’enterren llurs 
vides en els solcs oberts pel poder i sota la força esclafadora del 
benestar, que és privilegi només d’uns quants. I és en aquest 
context on voldria situar i comprendre el text de Joan en el 
qual Jesús diu als deixebles: «Us ho ben asseguro: si el gra de 
blat, quan cau a terra, no mor, queda ell tot sol, però si mor, 
dóna molt de fruit» (Jn 12,24).

         Aquesta frase permet moltes interpretacions. N’hi ha una que 
s’inspira en el profeta Isaïes quan diu: «També el blat s’ha de 
batre, però no fi ns arribar a trinxar-lo. El bou dóna tombs per 
l’era, però sense aixafar el gra» (Is 28,28). Isaïes ens està dient 
que, del gra de blat, quan el baten, convé que en treguin la 
palla i que cal mirar que els bous no el xafi n, per tal que restin 
els grans sencers. També avui hi ha persones que baten les co-
llites del passat, que moltes van ser en temps de sequera, i ho 
fan amb molta cura, separant el blat de la palla, sense trinxar 
ni un sol gra.

        Però hi ha també la interpretació que apunta a la injustícia 
d’aquest món, a la qual al·ludia abans, interpretació que dóna 
o pretén donar sentit a moltes vides amagades, silencioses, col-
gades sota terra, pel damunt de les quals passa tothom i que 
tothom trepitja amb indiferència. I, en aquest sentit, la frase 
és la més gran i rotunda afi rmació de la vida, que necessita la 
mort per a mostrar-se amb tota la seva esplendor i per a ser 
defi nitivament efi caç. En defi nitiva és l’afi rmació del judici de 
Déu, segons l’equivalència entre veritat i vida, que es traduirà 
en la «resurrecció» de tot el que la història ha donat per mort i 
mort per sempre.
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A ixò és el que es deia de les pintures 
religioses en els primers segles de l’Es-
glésia, especialment a l’Orient. Efecti-

vament, aquest és l’origen de moltes pintures 
murals dels temples, que no tenien per objecte 
el culte, és a dir la veneració, com esdevindrà 
després, sinó la instrucció religiosa. Més que 
icones (imatges) eren narracions pictòriques. 
Un exemple clar són les esglésies de la Capadò-
cia: es pintaven escenes bíbliques o de la vida 
dels sants per recordar-les als fi dels. Per això 
encara avui ells no diuen «pintar» icones, sinó 
«escriure» icones. El mateix cal dir de les nos-
tres esglésies romàniques. La pintura no tenia 
una fi nalitat principalment decorativa, com 
passa entre nosaltres, sinó catequètica.
Doncs bé, crec que la mateixa fi nalitat  cerca-
ven les processons de Setmana Santa amb els 

seus «misteris». Era una manera de fer entrar 
pels ulls i en certa manera d’actualitzar uns es-
deveniments del passat. Hi afegien, endemés, 
un element important: l’aspecte emotiu, ja que 
movien al sentiment religiós. No eren ni són 
narracions fredes, asèptiques o indiferents, 
sinó que pretenen escalfar els cors i portar 
l’emoció a l’ànima. 
Potser cal fer una observació: les processons, 
com totes les manifestacions humanes, són 
fi lles del temps i del lloc on van néixer. Vull 
dir que manifesten les idees, les inquietuds, les 
preocupacions i també les cabòries i les defi ci-
ències del lloc i de l’època del seu naixement. 
Del lloc: no hi ha les mateixes manifestacions 
del sentiment religiós, per exemple, a Anda-
lusia que a Catalunya, perquè la forma d’ex-
pressar-lo és diferent. Això ens planteja una 
qüestió important que ens portaria molt lluny 
i no podem tractar: fi ns a quin punt les hem 
d’acceptar quan d’una banda són tan alienes a 
la nostra manera de ser però d’altra part hi ha 
tanta gent entre nosaltres procedents d’aque-
lles terres.
Les processons són també fi lles d’un temps 
concret. Així s’explica que acabin amb la mort 
i enterrament de Jesús. Segons elles la Setmana 
Santa acaba el Divendres Sant. Acaben, doncs, 
abans d’hora. És una visió de la vida religiosa 
pròpia d’una època, que no podem compartir i 
menys fomentar. No som cristians perquè cre-
iem que Crist ha mort, sinó perquè creiem que 
Crist ha ressuscitat! No creiem en la mort, sinó 
en la vida, encara que sigui una vida que ens ve 
a través de la mort. Si no veiem la vida cristia-
na com una relació entre dues persones –Crist 
i cadascú de nosaltres- és que no l’entenem. 
Crist pel cristià no és només ni principalment 
un personatge històric. No és com Cir el Persa 
o Alexandre Magne... un que va viure, va fer 
grans coses... i va morir. És un vivent!  
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P assaren molts mesos... El nom de Rogers 
es repetia als teatres i la gent s’amunte-
gava a França per contemplar com, enca-

denat, fugia d’una cabina plena d’aigua, o com 
desapareixia d’una caixa i sortia d’una altra, la 
qual estava a l’extrem de l’escenari. Aplaudi-
ments del públic! 
Per aquells dies París estava sacsejada per escàn-
dols de corrupció entre funcionaris i ministres. 
Uns diners estaven preparats per pavimentar 

bé certes parts del dic, ja que el riu Sena sovint 
inundava alguns carrers en dies de fort pluja. 
Mai arribaren aquests francs per a les obres i 
s’ho repartiren els esmentats funcionaris i mi-
nistres. També es deia que els diners es gasta-
ren en luxoses festes al Moulin Rouge, entre 
provocatives ballarines i voluptuoses meuques. 
El champagne de bona qualitat i el caviar corrien 
entre les diferents taules del local. Però el presi-
dent no sabia res i no demanava dimissions.
Una nit de funció els ministres humiliaren entre 
crits a Rogers en una actuació, ja que afi rmaven 
trobar els trucs a l’escenari. El mag callà i obser-
và als nous enemics.
Aquests polítics es presentaren al teatre on Ro-
gers mostrava el seu espectacle un altre cop. En 
aquesta funció cinc voluntaris havien de desa-
parèixer d’una cabina i havien de tornar per la 
porta de l’escenari. Rogers escollí els polítics 
corruptes i els tancà a la caixa. Després de co-
brir-la amb un mantell i pronunciar unes estra-
nyes paraules, no apareixien.

Un mag a França (II)
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Les processons, un 
llibre pels qui no 
saben, no poden o 
no volen llegir


