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SANT NARCÍS 2020 
 
Consell Episcopal, rector de la basílica, degà i 
membres del Capítol Catedral, preveres, diaques, 
seminaristes, acòlits. Germanes i germans, els qui 
sou a la basílica i a tots els qui seguiu la celebració 
per Televisió de Girona i per Internet, us saludo 
fraternalment. 
També envio una salutació cordial i agraïda a les 
nostres autoritats: Sra. alcaldessa i regidors/es, 
delegat del Govern, subdelegat del Govern, 
president i diputats de la Diputació, diputats al 
Parlament, al Congrés, comandaments dels cossos 
de seguretat i serveis, i altres autoritats. Som 
conscients que com a representació dels ciutadans 
participeu en una celebració cristiana, però que 
alhora és expressió d’una fe que ha configurat de 
moltes maneres la vida de la nostra ciutat i del 
nostre Bisbat. 
 
INTRODUCCIÓ 
La nostra fe és la victòria que ha vençut el món. 
Acabem de sentir aquesta expressió en la lectura de 
la carta de sant Joan. 
Cal precisar que, en sant Joan, la paraula «món» es 
fa servir per expressar tot allò que és contrari a Déu i 
a la seva voluntat de salvació per a la humanitat. 
Quan sant Joan escriu «món», fa referència al pecat, 
a l’egoisme, al mal, a l’odi, a la guerra, a la injustícia, 
a la mentida, a l’opressió... 
Avui precisament celebrem la memòria de sant 
Narcís, el nostre patró, un home de fe, que com a 
màrtir i com a testimoni va vèncer també el món. 
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Enguany, estem colpejats des de fa mesos per 
l’epidèmia de la COVID-19. No hem pogut gaudir de 
molts actes, ni tan sols els de les nostres fires. Patim 
una crisi econòmica que deixa sense recursos 
moltes famílies. Portem ferides obertes pel sofriment 
i la deshumanització que experimentem. Vivim amb 
temor al contagi, enyorats de la normalitat de les 
relacions socials, preocupats per la situació política i 
alhora, potser, dubtant sobre Déu i el seu amor. És 
bo, doncs, preguntar-nos de nou: quina és la nostra 
fe? 
Quina és la fe a què ens convida Jesucrist? 
Quina és la fe per la qual varen morir sant Narcís, 
sant Feliu i tants testimonis de Jesús al llarg dels 
segles? 
Quina és la fe que, com a Església, ens hem 
d’ajudar a viure? 
Quina és la fe que volem oferir per humanitzar la 
nostra societat? 
Quin és el projecte de Jesús per a tots nosaltres 
avui? 
  
1. EL PROJECTE DE JESÚS DE NATZARET ÉS 
EL PROJECTE CRISTIÀ 
Fou Jesús de Natzaret qui, empès per un amor 
sense fissures a Déu Pare i als homes, dedicà la 
seva vida a mostrar una nova manera de viure a la 
gent del seu temps, i de tots els temps. Fa una 
proposta de vida que, fonamentada en l’amor, canvia 
profundament el nostre concepte de l’existència fins 
al punt que ens fa adonar de qui som: germans els 
uns dels altres, perquè tenim un mateix Pare: Déu. 
La paraula de Jesús –ell, que és la Paraula– ens ha 
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dit qui és Déu: un Pare que amb el seu amor vol que 
esdevinguem fills seus. La intensitat de l’amor de 
Déu Pare i de Jesús Fill és tan gran que ens dona 
l’Esperit, la garantia al llarg de la història que allò 
que celebrem i fem està en íntima relació amb Déu U 
i Tri. Permeteu-me afegir el que deia un amic: «Ja 
pots anar buscant al llarg de la història, que no 
trobaràs res millor». 
 
2. EL PROJECTE CRISTIÀ ES NODREIX DE LA 
PARAULA DE DÉU 
És en la Paraula de Déu que la proposta cristiana 
troba el seu fonament, la seva orientació, la seva 
seguretat. 
Déu se’ns ha revelat, ha manifestat la seva voluntat 
de salvació en la història del poble d’Israel, i sobretot 
en Jesucrist –que és la Paraula encarnada–, en la 
missió del temps apostòlics i en els escrits del Nou 
Testament. 
L’existència mateixa de l’evangeli és un fet que cal 
posar molt en relleu i, sobretot, la força que al llarg 
dels temps ha tingut en la vida de persones a qui ha 
inspirat. Aquí escau citar el que em deia una 
persona no creient: «Allò que, sobretot, em fa sentir 
una estima especial pel cristianisme és que noto que 
ha inspirat la vida de persones a qui he estimat i 
estimo».  
La relació entre la Paraula de Déu i la vida és 
fonamental en el projecte cristià. 
Se’ns demana una conversió per escoltar, entendre, 
pregar i deixar-se interpel·lar per la Paraula de Déu. 
Senzillament, la Bíblia no és per fer bonic i tenir-la a 
la llibreria, sinó per fer-la servir.  
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3. EL PROJECTE DE JESÚS ÉS UN PROJECTE 
DE SALVACIÓ, «DE SALUT PLENA» 
La paraula «salvació», en llenguatge mèdic, significa 
«salut», i és una dimensió fonamental del 
cristianisme, perquè «la salvació» és salut en 
plenitud per a tota la persona. El cristianisme ofereix 
un trobar-se bé profund que no té només a veure 
amb els aspectes físics o psíquics –que també 
compten–, sinó amb l’orientació de la vida envers 
Déu, perquè en ell es troba la vida en plenitud. 
Deixeu-m’ho dir de manera col·loquial: no són 
només pastilles i tractaments mèdics i esportius per 
al cos o per al psiquisme allò que la persona 
necessita, sinó els dons que Déu ens ofereix 
gratuïtament, perquè Ell és la Vida. 
El projecte cristià és una proposta de «salut humana 
plena, del tot i per sempre». 
 
4. EL PROJECTE CRISTIÀ ÉS UN PROJECTE 
D’AMOR ALS ALTRES 
Sant Joan també ha remarcat que si estimem Déu 
no hi ha dubte que estimem els fills de Déu. 
Jesús, amb la seva vida, passió i mort, manifesta 
què significa estimar les persones. Les narracions 
evangèliques ens fan veure que l’amor es realitza en 
el perdó, les guaricions, les resurreccions, el consol, 
l’alimentació de la multitud, l’ensenyament, el sopar 
de comiat, la passió i la mort. Jesús és el qui estima, 
i ho manifesta fent-se servidor fins a donar la vida 
(Mt 20,28). En el seu ensenyament ens cal recordar 
el manament més gran de la llei: «Estima el Senyor, 
el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb tot 
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el pensament». Aquest manament és el més gran, i 
el primer. El segon és semblant: «Estima els altres 
com a tu mateix» (Mt 22,36-40). 
La paràbola del bon samarità és emblemàtica de la 
seva pròpia actitud. Jesús és el bon samarità, i 
alhora és model per als seus deixebles. Jesús 
s’acosta a l’home colpejat pel mal per guarir-lo i 
salvar-lo. L’Església també ens hem d’acostar a les 
persones colpejades pel mal, per actuar com Jesús.  
El projecte cristià orienta bé la nostra relació amb els 
altres. Una novetat radical que ofereix el projecte 
cristià és establir lligams no només de respecte i de 
consideració pels altres, sinó lligams d’amor 
personal. El cristianisme és la crida a un exercici 
d’amor a tothom, sobretot als que tenim més al 
nostre costat, però també a aquells a qui ens hem 
d’apropar, encara que siguin els enemics o els 
adversaris. Ens ho ha recordat el papa Francesc en 
la seva darrera encíclica, Fratelli tutti. 
Cal dir amb fermesa que no és cristià el lema –que 
sovint trobem escrit– que nega el perdó. 
L’aproximació amorosa als altres fins al perdó és 
una dimensió específica del cristià. En aquesta 
dimensió de teixir lligams d’amor amb els altres ens 
afirmem nosaltres mateixos, perquè ens obre a una 
dimensió nova de la nostra existència, més humana i 
humanitzada: la relació amb Déu a través de la 
relació amb els altres. 
 
5. EL PROJECTE CRISTIÀ CONFEREIX SENTIT 
A LA VIDA HUMANA 
El projecte cristià confereix sentit a la vida humana. 
La vida dels homes i dones no transcorre en el 
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temps sense més fita que acabar en una mort 
segura i sense sentit. El projecte cristià ofereix als 
homes i dones el sentit de la vida: la vida acaba en 
Déu, en una plenitud de Sentit. La «resurrecció» –i la 
resurrecció de Jesús de Natzaret n’és la primícia– és 
la realitat suprema de la vida: la vida, gratuïtament, 
esdevé Vida en majúscules. 
I per això cada fet, cada gest, cada servei, cada 
sofriment, cada treball... té sentit i es converteix en 
definitiu. 
 
6. EL PROJECTE CRISTIÀ ÉS VIU I S’ENCARNA 
EN LA HISTÒRIA HUMANA 
El projecte cristià demana «encarnar-se» en la 
història: la universal i la de cada país i poble. 
Déu s’ha manifestat en la història, Jesucrist s’ha 
encarnat en la història, i l’Església i els cristians 
també hem ser presents i actuar en la història. 
Aquest fet ens mostra la dimensió pública de la fe 
cristiana, no en el sentit d’una ideologia per tenir 
poder, sinó com a servei a la societat, perquè se’ns 
demana contribuir a construir el projecte de Déu, que 
és el seu Regne. 
Se’ns demana ser actius i ser crítics. Ser actius 
perquè som responsables uns dels altres: dels més 
propers, però també dels veïns, dels pobles i ciutats, 
del país. Som responsables del bé comú. Això ens 
demana actuar en favor de la societat des de les 
pròpies qualitats, responsabilitats i pensament.  
Cal agrair el servei important dels polítics, però 
alhora se’ns demana també ser crítics quan les 
propostes de les administracions i governs siguin 
contràries a les nostres conviccions evangèliques.  
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Exercim la nostra missió com a Església de Jesús, 
quan ens convertim en la veu dels qui no tenen veu 
per fer-se escoltar; quan defensem els drets humans 
si són vulnerats; quan proposem la defensa de la 
vida des de la concepció fins a la mort natural; quan 
denunciem que el benefici econòmic es vol presentar 
com a primer valor al qual es pot sacrificar tot; quan 
defensem la llibertat dels pobles i dels grups humans 
per prendre decisions; quan es demanen mesures 
de gràcia; quan manifestem que la vocació política 
ha de ser sempre un servei a les persones i al bé 
comú; quan recordem que cal exercir el poder amb 
humilitat, responsabilitat i amb conviccions ètiques, i 
que la finalitat i perspectiva no és pensar en les 
properes eleccions, sinó, sobretot, en el dia a dia de 
les persones i de la ciutadania. No es pot confondre 
l’aritmètica electoral amb la democràcia. 
 
7. EL PROJECTE CRISTIÀ VINCULA LA FE I 
L’ESPERANÇA AMB L’AMOR 
El cristianisme orienta l’acció humana des 
d’aquestes tres virtuts, que sempre han d’anar 
unides. No hi pot haver fe i esperança sense amor!  
 
L’EUCARISTIA 
El gran do del cristianisme no és només fer memòria 
de Jesucrist, sinó actualitzar la seva presència i els 
seus dons, sobretot quan –com ara– celebrem 
l’Eucaristia. 


