IN COENA DOMINI
JOSEP TORNÉ

E

ls banquets són imatges freqüents
en la predicació de Jesús (les paràboles) i era motiu d’escàndol la seva
fàcil comensalitat amb tota mena de gent
(publicans, fariseus, amics entranyables
i enemics jurats); per tant, no ens hauria
d’estranyar que cap a la fi del seu ministeri
enmig nostre (conscient del que li venia a
sobre) convoqués un sopar i el fes preparar
acuradament.
Aquell darrer sopar va ser una eloqüent
i clara recapitulació de la seva vida i signe
de la mort pròxima. Cada element del relat
té significació: el servei humil del rentament de peus inicial, la cordial confraternització en la sala alta arranjada amb coixins,
la intimitat acollidora que no exclou ni al
traïdor, la tendresa dels avisos i consells
en el comiat, la confiada intercessió de
l’oració final...
Jesús sencer en la seva veritat humana
i divina és al sopar disposat a entregar-se.
La Cena mira al passat i anuncia els sofriments i la mort de l’endemà mateix, però
també es projecta cap al futur, cap als
temps venidors en què viuran els deixebles. Quan el Mestre diu: feu això... manifesta la seva ferma voluntat de presència
enmig dels qui es vulguin aplegar en el
seu Nom. La sòbria senzillesa de paraules
i gest encara fa més evident la densitat
essencial d’allò que es dona en el pa i el
vi: el seu Cos immolat a la creu i la seva
Sang vessada per nosaltres s’han entregat d’un cop per sempre, però continuaran
essent al llarg dels segles aliment de vida
eterna per als fidels.
Tot això és per part del Crist simplicíssim i sublim i està en grandíssim contrast
amb la vulgaritat que l’envolta: els Dotze
amb prou feines obliden les seves enve-

ges, rivalitats, ambicions... Judes maquina
la traïció en el moment oportú, els poderosos enemics preparen fredament el cop
definitiu, la gent espera sense mullar-se.
Però Jesús, fins veient-se envoltat de
tanta baixesa i indignitat, no es desdiu de
donar la vida per amor nostre, no s’espanta
de deixar en les nostres mans els sagrats
misteris del seu Cos i de la seva Sang.
I en això estem, perquè el gran contrast
entre ell i nosaltres segueix donant-se ara
i aquí. I celebrarem aquest Amor que tant
ens sobrepassa des de les nostres pròpies
mesquineses.
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