
46  CATALUNYA FRANCISCANA

Introducció
Llegint entre línies i analitzant els movi-

ments de la nostra societat occidental, 
resulta evident que la direcció que hem 
emprès des de fa temps és generalment 
oposada a la proposta de vida humana 
que ens fa Jesús. De tota manera, hem 
de tenir en compte que la novetat radical 
de Jesús ha estat pedra d’ensopec a cada 
època de la història amb accents diver-
sos. Ara bé, en la nostra època copsem 
unes característiques determinades força 
esteses: l’increment del consum material, 
l’esperit individualista, l’acomodament i 
aburgesament dels esperits, l’alienació 
creixent dels més petits i adolescents a 
través dels jocs i xarxes virtuals, la falsa 
alegria i la manca de gratuïtat en el treball 
i en les relacions, la cultura de “l’utilitzar i 
llençar” que s’ha extrapolat també en l’àm-
bit de les relacions humanes, l’adormiment 
d’unes ànimes cada vegada menys capa-
ces d’admirar-se davant de la bellesa del 
món i de si mateixes i de fer-se preguntes, 
la set de plenitud no formulada i enganyo-
sament saciada per succedanis que no 
perduren en l’interior, la tristesa de fons i 
l’augment de les depressions o trastorns 
mentals, l’afany d’exhibicionisme i d’èxit, 
la pèrdua de nuclis comunitaris sòlids 
(família, comunitat parroquial...), la solitud 
de la gent gran, el creixement del nombre 
de persones sense llar cada vegada més 
joves i més soles enmig del món, l’afany 
de control de la vida i la mort humanes, 
la pèrdua de Déu o del transcendent de 
l’horitzó de la gent (Fratelli tutti). Tanma-
teix, enmig d’un món superficial i adormit, 

apareixen focus d’esperança, escletxes 
per on traspassa l’Esperit Sant, iniciatives 
d’entrega als més febles, persones que 
busquen saciar la seva set, que s’acosten 
a l’Església i que es deixen trobar per Crist 
per vies diferents i sorprenents. 

Jesús de Natzaret
Entrem ara en la Persona de Jesús a 

partir dels evangelis i del testimoni de la 
Tradició de l’Església:

Jesús ens mostra el rostre del Pare, qui 
em veu a mi veu el Pare (Jn 14), ens revela 
el profundíssim Misteri del Déu inefable. 
Ell, el Verb de Déu, ens revela el Misteri de 
Déu, i alhora, encarnat, ens mostra la veri-
table naturalesa de l’ésser humà: cada per-
sona és filla de Déu en Ell. La seva ànima 
val més que el cel i la terra junts. Igual que 
el Fill, cada ésser humà és un misteri inex-
plicable (mai del tot), un misteri profund, un 
vas sagrat, un sagrament de Déu.

Lluny d’una proposta de vida materia-
lista i superficial, Jesús obre la porta a la 
vida espiritual i profunda de l’ésser humà. 
Ell, veritable Déu i veritable Home, ve com 
el Mitjancer per donar-nos l’Esperit, per fer 
entrar dins nostre l’Esperit (Ez 37). Se’ns 
diu a l’evangeli de Joan: Naixeran rius d’ai-
gua viva de l’interior del qui creu en Mi 
(Jn 7). En Ell trobem la porta d’entrada al 
Misteri de Déu, a la vida divina, a la reali-
tat de l’amor sobrenatural. Ell és el Camí 
que ens mena a les realitats del Regne 
de Déu, presents ja en aquesta terra pel 
seu Esperit. Ens recorda que tots els béns 
d’aquest món passen i que l’únic que resta 
sempre és la seva Paraula (Lc 21), és a 
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dir, l’amor del Pare manifestat en Ell fins a 
l’extrem d’entregar la seva vida a la mort 
i ressuscitar el tercer dia. En la vida tem-
poral, tot hauria d’estar al servei de lloar 
i cantar d’agraïment a l’Altíssim que tant 
ens afavoreix. Jesús vol que siguem rics 
davant de Déu i no davant dels homes, i 
en topar amb la nostra avarícia ens diu, 
com al ric insensat: Neci! Aquesta mateixa 
nit et reclamaran la vida. I qui es quedarà 
amb tot el que has acumulat? (Lc 12,20); 
o davant del nostre afany possessiu, ens 
mira amb compassió com al jove ric i ens 
diu: És més fàcil que un camell entri pel 
forat d’una agulla que no pas que un ric 
entri al Regne del cel (Lc 18). 

Comunitat
En contrast amb l’esperit individualista 

que s’imposa de més en més a través 
dels canals de comunicació i de les grans 
empreses econòmiques, Jesús, venint al 
món, ens mostra la naturalesa comunitària 
de Déu, i per tant, també de l’home, que 
n’és el seu mirall. Déu no és un Déu solitari. 

Déu és per naturalesa una comunió d’amor 
entre Tres, eterna. És acollida i entrega 
mútua. És amor que creix a mesura que 
es comparteix i es reparteix. Ben al con-
trari de la lògica del “món”, Jesús ens asse-
gura que la vida plena de l’ésser humà no 
s’aconsegueix buscant el propi interès o la 
felicitat individual sinó, més aviat, sortint 
d’un mateix envers la necessitat de l’altre, 
cercant més el donar que el rebre, servir 
que ser servit, consolar abans que ser 
consolat. Ell, el Verb que estava al si del 
Pare abans dels segles, sortí del Pare per 
venir al món (Jn 16), s’abaixà per assumir la 
nostra condició carnal, es va empobrir per 
enriquir-nos amb la seva pobresa (2Co 8) i 
va deixar el món per tornar al Pare amb tota 
la creació redimida per la seva Encarnació i 
el seu Misteri Pasqual. El misteri de l’amor, 
que és la plenitud de la vida de l’home, rau 
en l’obediència a la voluntat del Pare, inde-
pendentment de les vicissituds i entrebancs 
d’aquesta vida. Jesús promet el cent per u, 
ja en aquesta terra, si ens abandonem amb 
confiança a Ell i seguim les vies de la seva 
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lògica, no les de la nostra. Ens ensenya 
que qui dóna lliurement i sense reserves la 
seva vida per amor, la recobra per sempre 
el darrer dia, tal com Ell la va entregar per 
salvar tots els homes i va ressuscitar el ter-
cer dia. Al llarg de la Tradició, la vida dels 
sants ens ha donat testimoni de l’acompli-
ment de la seva promesa.

Amistat
Lligat amb la revelació de la natura-

lesa trinitària de Déu, Jesús viu l’amistat 
humana com a necessària, tant com l’aire 
que respira. Li agrada estar acompanyat 
durant la jornada, descansa en el nucli 
familiar de Natzaret, conversa amb els 
amics íntims durant llargues estones, així 
com també busca moments d’intimitat amb 
el Pare, de nit, sol a la muntanya. Jesús té 
consciència que no està mai sol (Jn 16) i 
que, encara que el deixin sol, el Pare és 
sempre amb Ell. Ens ha dit amics i no ser-
vents. L’amistat, la fidelitat amb l’altre ens 
configura i ens fa millors, ens eleva i ens 
obre una finestra a la comunió dels sants, 
dels amics de Déu. L’amistat autèntica es 
dóna quan dos amics s’alegren d’acollir un 
tercer (gratuïtat), quan es busca en primer 
lloc el bé i la llibertat de l’altre i quan es 
fonamenta damunt d’un amor més gran de 
caràcter absolut: el de Déu. Al nostre món, 
la pèrdua de Déu de l’horitzó de la gent va 
provocant petites i grans fissures en les 
relacions humanes. L’amistat es redueix a 
compartir bons moments d’entreteniment i 
sovint està al servei d’un interès egoista. 
Les infidelitats, tot i que han existit sem-
pre, s’estan multiplicant exponencialment 
i moltes persones viuen amb la impressió 
d’estar soles, d’haver estat abandonades, 
de no ser mirades gratuïtament per ningú, 
de no compartir l’amistat amb ningú. I per 
més greuge, la majoria no coneix que en 
realitat no estan soles sinó que Crist està 
amb elles, que és l’Amic que acompanya i 
ha donat la vida per tots nosaltres. 

Confiança
Com a antídot de l’acomodament, l’alie-

nació i l’aburgesament dels esperits, Jesús 
ens ensenya l’actitud de la disponibilitat i la 
confiança per acollir cada esdeveniment i 
persona de la realitat provident. Dit altra-
ment, amb l’actitud de vetlla, de sortida 
d’un mateix i d’hospitalitat de l’altre, l’home 
fa espai en el seu interior, s’eixampla, es 
deixa acollir per Déu i comença a entrar en 
un món nou que estava a dintre seu i que 
encara desconeixia. L’entrega a l’altre per-
met l’espai imprescindible per a hostatjar 
Déu en el cor. Sortint a l’encontre del pobre 
i desvalgut i exercint l’hospitalitat fora de 
la nostra zona de confort, sense saber-ho 
acollim àngels (He 13), i la nostra vida, en 
comptes d’empobrir-se, esdevé més plena 
i fecunda.

Sinceritat
Una de les actituds que enfurismen 

més a Jesús és la de la falsedat i la poca 
seriositat amb les “coses de Déu”, pròpies 
d’un món que es considera autosuficient o 
d’una Església que sovint té la pretensió 
d’explicar el misteri i la voluntat de Déu de 
forma tancada i absoluta des de paràme-
tres humans. Als evangelis, veiem Jesús 
indignat en veure la casa del Pare con-
vertida en una cova de lladres, o parlant 
durament contra la hipocresia dels fariseus 
i mestres de la Llei a l’evangeli de Mateu. 
Assegura que la senzillesa dels infants és 
indispensable per a entrar al Regne del 
Cel. Digueu sí quan és sí, no quan és no, 
la resta ve de Satanàs (Mt 5). Jesús ens 
convida a ser honestos per davant de tot: 
Déu prefereix el Job queixós i immoderat 
que no pas els seus amics que es pen-
sen apamar i abastar el Misteri reduint-lo 
als seus esquemes mentals. D’aquí que 
Jesús afirmi que els publicans i les prosti-
tutes passaran al davant, en el camí vers el 
Regne (Mt 21), de molts religiosos oficials, 
sepulcres emblanquinats que per fora 
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es veuen bonics però que per dintre són 
plens d’ossos de mort (Mt 23). Jesús ens 
convida a fer un salt possible només per la 
gràcia. Ens convida a posar Déu en primer 
lloc, cercant d’honorar-lo i servir-lo des de 
l’ocultament, amb gratuïtat, i assegura que 
el Pare, que veu i està present en els llocs 
més amagats, ens ho recompensarà (Mt 
6). ¿Quina recompensa més gran podem 
rebre que l’Esperit Sant i la vida eterna, i 
ser alliberats definitivament dels esclavat-
ges i de les tristeses provocades pel nostre 
auto-centrament?

Gratuïtat
Quant a l’estil de relacions humanes, 

Jesús en el seu pas per la Terra se situa a 
l’altre extrem de l’utilitarisme i de la cultura 
de “l’utilitzar i llençar”. Jesús, en comunió 
constant amb el Pare, penetra en el cor 
de cada persona i contempla “el fill o filla” 
de Déu que és des de sempre. D’aquí que 
tracti cada persona amb un profund res-
pecte i des del desig de fer sortir el fill de 
Déu que veu amagat en el fons del seu 
cor. Jesús acull tothom. Truca a la porta 
perquè vol fer un àpat amb cadascú de 
nosaltres (Ap 3). “Té set” (de les ànimes), 
com recordava santa Teresa de Calcuta. 
En els evangelis el veiem lliure i natural 
amb gent de totes les classes socials i de 
tarannàs ben diversos. El temps sembla 
aturar-se i el món esvair-se quan Jesús es 
troba amb algú. Res és més important en 
aquell moment que el seu germà o ger-
mana, i més si està perdut o trasbalsat i 
necessita consol. El seu desig és la lliber-
tat, la joia i la salut de l’home. No perd el 
temps i mai no té pressa, actua amb par-
simònia en moments que nosaltres “des-
patxaríem” ràpid i viceversa. No s’atura en 
les qüestions sentimentals o afectives, no 
pretén quedar bé amb ningú, ans solament 
vol rescatar i trobar el que estava perdut, 
com el bon pastor que coneix les seves 
ovelles, les guarda, i deixa les noranta-nou 

al corral per anar a buscar la perduda (Lc 
15) faci neu o faci sol, sigui de nit o de dia. 
Ara bé, el testimoni dels evangelis ens fa 
conèixer la predilecció de Jesús pels més 
allunyats de la misericòrdia, pels més mar-
ginats i pobres que no tenen defensor, pels 
infants petits. Podem imaginar Jesús sen-
tint-se com un peix a dintre l’aigua amb els 
més esgarriats i els que la societat del seu 
temps tendia a menysprear.

Bellesa
Com a contraproposta a l’adormiment 

de les ànimes, Jesús anima els seus dei-
xebles a contemplar la creació amb esperit 
d’acció de gràcies i d’admiració: Mireu els 
ocells que volen (...) mireu les flors del 
camp: no treballen ni filen, però us asse-
guro que ni Salomó, amb tota la seva mag-
nificència, no anava vestit com cap d’elles 
(Mt 6). Tot va ser creat per Ell, amb Ell, i 



50  CATALUNYA FRANCISCANA

en Ell, tot parla d’Ell, i tot està al servei 
de lloar Déu. Jesús convida a contemplar 
les realitats del Regne a través dels sen-
tits corporals i espirituals, a estar desperts, 
a vetllar tothora sense defallença com si 
cada instant fos el darrer de la vida (parà-
bola de les verges, Mt 25).

Jesús és un gran observador, com hem 
dit, capaç de penetrar l’interior dels homes 
i contemplar la seva set de plenitud. Veu 
els intents que fan els homes per apa-
gar-la, sabent que Ell és l’únic capaç de 
saciar-la. Per això alguns cops a l’Evangeli 
el veiem quasi com a un mendicant: Veniu 
a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, 
i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou 
i feu-vos deixebles meus, que sóc benè-
vol i humil de cor, i trobareu el repòs que 
tant desitjàveu (Mt 11). I a la samaritana 
del pou, després d’uns instants de diàleg, 
li diu: Si sabessis quin és el do de Déu i 
qui és el qui et diu: “Dóna’m aigua”, ets 
tu qui li n’hauries demanada, i ell t’hauria 
donat aigua viva (...) Tots els qui beuen 
aigua d’aquesta tornen a tenir set. Però el 
qui begui de l’aigua que jo li donaré, mai 
més no tindrà set: l’aigua que jo li donaré 
es convertirà dintre d’ell en una font d’on 
brollarà vida eterna (Jn 4). La seva missió 
consisteix en atraure tothom cap a Ell per 
a portar-nos al Pare, el misteri insondable 
de l’amor, el Regne del cel, de la gratuïtat i 
de la senzillesa. Vol que siguem “u” com Ell 
i el Pare són “u” (Jn 17), que siguem con-
sagrats en la Veritat que és l’amor de Déu i 
tinguem així la seva joia, una joia completa.

Alegria
A diferència de les cares llargues dels 

fariseus en dies de dejuni, o de les tris-
teses causades per coses d’aquest món, 
Jesús és l’home profundament alegre. La 
seva alegria humana no té límits perquè es 
fonamenta en l’obediència a l’amor i en el 
desig d’alegrar i complaure el Pare. No es 
tracta d’una alegria supeditada a emocions 

passatgeres o estats anímics superficials. 
La joia de Jesús rau en saber-se radical-
ment estimat pel Pare i en el compliment de 
la seva voluntat. El camí que proposa Jesús 
per a la veritable joia de l’home és el de 
mantenir-se en el seu amor, tal com Ell es 
manté en l’amor del Pare (Jn 15). La prova 
de mantenir-nos en el seu amor és que ens 
estimem els uns als altres, que entreguem 
la vida pels nostres amics.

Els pobres
D’altra banda, les nostres ciutats “hos-

tatgen” un nombre cada vegada més gran 
de persones autòctones o immigrants que 
viuen al carrer. L’anomenat quart món està 
creixent a causa dels moviments migra-
toris i la manca d’estructures familiars i 
comunitàries. Hem dit anteriorment que els 
evangelis mostren una clara predilecció 
de Jesús pels desgraciats i marginats de 
la societat, fins al punt que, en el Sermó 
de la Muntanya, pronuncia les benauran-
ces en favor dels que pateixen més en 
aquest món: feliços els pobres d’esperit, 
els que ploren, els humils, els perseguits, 
els que tenen fam i set de justícia,... com si 
es tractés d’un món al revés, d’una lògica 
inversa a la del món. ¿Feliços els que plo-
ren? ¿Feliços els perseguits? ¿De quina 
mena de felicitat parla Jesús? Ell parteix 
de la distinció de dos ordres: el natural i 
el sobrenatural, la vida en aquest món i 
la vida del Regne del Cel. Ell va venir a 
implantar una vegada per sempre el Regne 
de Déu (sobrenatural) al món (natural). 
Va venir a anunciar la Bona nova sobre-
tot a aquells que pateixen les injustícies 
d’aquest món temporal; ells són els més 
ben disposats per acollir la sorpresa de la 
salvació vinguda a través de Jesucrist; ells 
són els que l’esperaven sense saber-ho 
i l’acolliren quan vingué. En ells Jesús hi 
veia el seu propi rostre fins a identificar-se 
amb ells: us ho asseguro, tot allò que fèieu 
a un d’aquests més petits, a mi m’ho fèieu 
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(Mt 25). Jesús anuncia un món nou, en el 
qual les llàgrimes seran transformades en 
consol i la injustícia en tendresa infinita. Ell 
va venir per salvar els caiguts, per guarir 
els malalts, per donar pau i consol als que 
pateixen, per perdonar els pecadors, per 
alliberar els captius, per donar la vista als 
cecs, tal com pre-anunciava ja el profeta 
Isaïes. Jesús destaca la preferència de 
Déu per acollir els més allunyats i desval-
guts, els que el món té per no-res, i vol 
que la fundació de la seva Església la por-
tin a terme uns homes i dones de classe 
baixa, illetrats i pescadors, ex-publicans i 
pecadors. 

Discreció 
Per contra de l’afany exhibicionista, 

Jesús té un estil d’obrar discret i senzill. 
No té cap pretensió de grandesa humana 
ni cap interès d’utilitzar mitjans extraordi-
naris per a portar a terme la seva missió. 
El mitjà extraordinari és Ell mateix. Ell és 

la Llum que s’obre enmig de les tenebres 
i la foscor no l’ha pogut ofegar (Jn 1). En 
Ell tot el natural esdevé sobrenatural. En 
Ell, el pa i el vi esdevenen el seu Cos i la 
seva Sang vessada per la nostra salvació. 
Ell, en la seva Pobresa i la seva Llum, ha 
format una nova humanitat reconciliada 
amb Déu, ha format l’Església i l’ha cridat 
a ser el seu Cos, les seves mans i el seu 
alè enmig del món. Jesús no té por de res. 
S’ha abaixat fins als abismes infernals i 
n’ha destruït les seves portes. Jesús con-
fia plenament en el poder de l’amor del 
Pare infinitament superior al del Maligne 
present en el món. La vida de Jesús és 
un autèntic fracàs, contemplada humana-
ment. Ocult la major part de la seva vida 
a Natzaret, incomprès pels seus, traït per 
l’amic, amenaçat constantment, maltractat 
i assassinat als trenta i pocs anys, el seu 
cos amortallat desaparegut al cap de tres 
dies... I amb tot, aquest fracàs ha significat 
la victòria definitiva per damunt del mal i 
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de la mort de tota la humanitat. I a nosal-
tres, l’Església, ens convida a prendre la 
nostra creu i a seguir-lo fidelment. Ens 
assegura que podem confiar que els fra-
cassos de la nostra vida, oferts a Déu, són 
fecunds de veritat. Que tot el que vivim, 
sigui just o sigui injust, si li ho oferim, Ell 
mateix s’encarrega de fer-ho fructificar 
quan en sigui el temps. Ell és l’únic capaç 
de fer sortir vida de la mort, de fer sortir 
riquesa de la pobresa, i de guarir els altres 
des de les nostres ferides unides a les de 
Crist Crucificat.

Quina invitació més gran a deixar que 
Ell ho sigui tot en nosaltres! Tant de bo 
poguéssim fer la seva olor, tenir la seva 
mirada infantil (en el profund sentit de 
l’expressió), un cor alegre i confiat, tractar 
els altres com ho feia Ell, acollir el fracàs 
i la pobresa com a gràcies a través de les 
quals Déu en pot fer sortir meravelles. 
Demanem la gràcia de ser imatges vives 
de Jesucrist. Que no tinguem por de situar-
nos davant del Pare despullats i sense 
maquillatge de cap mena. Que entrem en 
la lògica de l’amor de Déu, que no és el 

nostre, capaç d’estimar l’enemic i de recon-
ciliar els pols oposats. 

La renovació de l’Església de Crist ha 
de sorgir dels pobres i de la seva llum 
(coneixement i amor). Hem d’acollir els 
febles i els aparentment menys indicats 
per a portar a terme l’obra que Déu vol 
de nosaltres com a Església. En ells –
els pobres– Jesús ens ha dit que hi 
habita d’una manera especial fins al punt 
d’identificar-se amb ells. Tanmateix, molts 
d’ells no el coneixen, o l’han abandonat 
fa temps. Ells són aquells que continuen 
esperant la salvació de Jesús, i els que, 
un cop rebin la seva Llum, a través de 
l’Església, la proclamaran per tot arreu 
amb la força de l’Esperit, com els primers 
deixebles després de Pentecosta. La 
pobresa i la vulnerabilitat permeten l’ober-
tura a la gràcia de Déu. Ara bé, hi hem 
de confiar com els nens petits confien en 
la seva mare, amb una confiança total 
i infantil. L’Església no és la Llum però 
conté la Llum que il·lumina els homes que 
viuen a les fosques. No se la pot reservar 
per a uns pocs. Cal anar als llocs més 
foscos primer, els llocs més allunyats de 
la llum (i que tenim ben a prop nostre, dins 
mateix de les nostres comunitats parro-
quials, en els nostres pobles o barris) i, 
un cop il·luminats, anar amb ells a d’altres 
llocs. Ells són els predilectes de Crist per 
a anunciar la Bona Nova de la salvació 
a tota la humanitat. Els primers cristians 
eren admirats pel tipus de relacions fra-
ternes i d’amistat entre gent de totes les 
classes socials, homes i dones, nens i 
vells, esclaus i lliures, intel·lectuals i anal-
fabets... També nosaltres, des de la Grà-
cia, estem convidats a viure unes noves 
relacions fraternes i d’amistat autèntiques 
entre nosaltres, allunyades de formalis-
mes o superficialitats, lliures, joioses, gra-
tuïtes, on l’amor de Crist estigui al centre, 
com un foc que escalfa la gent que s’hi 
aplega al voltant. 


