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«Vine i veuràs.» Normalment
l’ordre que nosaltres fem servir és
el contrari. Primer veiem i després,
si ens interessa, hi anem. Però Jesús ens convida a arriscar, a deixar
les nostres seguretats i posar-nos
en camí. Aquesta és en el fons la
meva vivència de la Pasqua. Una
invitació a posar-me en camí amb
Jesús, obrint els ulls i situant-me al
costat de les persones que transiten
avui amb ell.
Aquesta crida de Jesús a ser al
seu costat és una invitació a trobar-lo en el rostre i en els gestos
de les persones que es posen en
camí i en els quals el misteri de la
Pasqua es fa més palpable. La Pasqua viscuda com a temps de fer
camí i deixar-se acollir, d’acompanyar Jesús en el camí de la creu, del
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«Vine i veuràs»

retrobament en el misteri de la vida,
per tornar a casa com els d’Emaús i
seguir el camí.
Des de fa uns anys, per a mi, la
Pasqua té molts rostres de joves,
de persones migrants, de testimonis d’esperança, que ens apropem
a la frontera com a lloc privilegiat
on Déu es fa present de manera
especial. Jo diria que Jesús és un
home de frontera, perquè és allà
on es fa company de camí amb els
marginats de la societat, les perso-
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Pasqua viva o
Pasqua contínua
La nostra vida immersa en
aquest món tan multifuncional,
amb vivències diàries que a vegades no tenim temps de discernir,
fins que ens adonem de la necessitat d’aturar-nos, cercar el que és
prioritari, si volem mantenir-nos en
un equilibri de vida psicològic, físic
i espiritual.
L’any litúrgic intenta reviure el
que Jesucrist va fer al llarg de la
seva vida i se celebra en dies concrets. Sense l’Encarnació, no hauria
estat possible la Resurrecció, mis-

Com Maria Magdalena i
les dones es troben que
el cos no hi és i se’n van
amb gran alegria, així
voldria contagiar la fe
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teri, fet indemostrable, que és el
centre de tot l’any litúrgic, ja que
celebrem la victòria sobre la mort i
l’Esperança de Vida.
És en aquest dia on he de viure
la paradoxa present en tots els àmbits: en el món global, en el meu
entorn i la meva pròpia interioritat. No hi ha vida sense mort, dia
sense nit, primavera sense hivern,
i això ho intento viure en el sofriment, el dolor, les contradiccions,
els dubtes o la nit espiritual, el que
alhora —la paradoxa— em porta a
creure fermament i amb serenitat
en la Resurrecció. Com diu sant Pau,
«si hem mort en Crist, creiem que
també viurem amb Ell».
Com Maria Magdalena i les dones —mirophores— anaven a ungir
el cos de Jesús i es troben que no
hi és, que ha ressuscitat!, i se’n van
amb gran alegria, així voldria con-

nes excloses. És en la frontera, en
el camí, on juntament amb Jesús els
darrers recuperen la dignitat, els rebutjats troben una comunitat i on els
apòstols esdevenen una comunitat
veritable d’hospitalitat, una família
que ho comparteix tot.
En la frontera sento la crida de
Déu a ser testimoni d’esperança,
testimoni de resurrecció: convidat
a plorar amb els qui ploren, a guarir les meves ferides, a acollir qui
se sent sol, a gaudir amb qui riu,
a acompanyar de vegades des del
silenci, sabent que l’impuls que mobilitza la meva vida arribarà com una
invitació que em posarà sempre en
el camí. La Pasqua em converteix
en pelegrí, en company de camí, on
escolto la invitació de Jesús que em
diu: «Vine i veuràs.»
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tagiar la fe que em mou.
En aquests moments estic escrivint la icona d’aquestes santes
dones i em pregunto, com elles: el
cerco?, en quin indret?, on jo voldria trobar-lo, on a mi m’agradaria?,
o resto expectant per descobrir-lo
en els que passen, en els que venen, en els esdeveniments?, en mi
mateixa?
Perquè Ell és! Ell passa! És ara
i aquí que he de viure la Mort i la
Resurrecció, i si ho visc, contagiaré a tothom la joia, l’amor i el do
pasqual de la pau, essent Ell mateix
el que es fa present en tothom. En
l’aprenentatge, intentant viure dia
a dia l’Evangeli, demanant perdó i
sempre amb agraïment.
Amb la vivència de la mort i resurrecció, us desitjo una Pasqua
contínua amb la Llum del Crist que
foragita la foscor.

