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Proclamem, plens d’alegria, que l’Església 
ressuscita amb Jesucrist. També que amb Ell 
ressuscita tota la humanitat de tots els temps. 
Podem fins i tot dir que ressuscita el món, el 
cosmos sencer. 

Ja no ens resulten estranyes aquestes 
afirmacions, ja que, si bé s’haurien d’explicar, 
fa temps que ressona a l’Església aquell 
missatge del Concili Vaticà II: “El Verb de Déu, 
en fer-se home es va unir d’alguna manera 
amb tots els homes” (GS p 22). Els papes Joan 
Pau II i Benet XVI en van fer un dels pilars de 
l’humanisme cristià. 

Hem mirat de prop durant la Quaresma 
l’Església temptada, provada, lluitant contra 
enganys i paranys. Ara, al temps pasqual, 
correspon fixar-nos en l’Església ressuscitada, 
l’Església, no precisament “triomfant”, però sí 
victoriosa en petites batalles, que enfilen la 
vida quotidiana. 

Donem per descomptat que, en la lluita que 
l’Església manté per ser fidel al seu Senyor, es 
compleix la llei evangèlica, segons la qual per 
poder participar de la resurrecció de Crist, hom 
ha de participar de la seva mort. La nostra 
Església, en efecte, s’ha unit a Crist en petites 
morts, renúncies o sofriments, rostres de la 
Creu. Però avui constatem que ella viu el 
Misteri Pascual, no sols a la litúrgia, sinó també 
en la vida de cada dia i que, per tant, també hi 
ha signes d’Església ressuscitada. Aquests 
signes han de ser igualment dignes de la nostra 
meditació i oració. 

Podem detectar signes de resurrecció a la 
nostra Església? 

Vaig tenir una gran satisfacció de rebre un 
llibre petit, però d’una gran riquesa 
testimonial i de gran valor literari i espiritual. A 
més, per a mi, amb un valor afegit, a causa de 
la relació de profunda amistat que unia els 

meus pares amb la família del seu autor i amb 
ell mateix. Es tracta de El saltiri de les meves 
hores, de Luis Lucia Lucia. Haig de confessar 
que el record del personatge i el seu món 
evoca en mi l’existència d’aquella Església 
sofrent i, alhora, ressuscitada. Un cristià 
veritable, periodista, compromès al món de la 
política amb l’ànim de plasmar en el concret 
els principis de la Doctrina Social de l’Església. 
Demòcrata que va acceptar sincerament el 
règim de la República, diputat i ministre, 
després de l’alçament de Franco va ser 
empresonat pel govern republicà i 
posteriorment condemnat a la presó i a l’exili 
igualment pel règim franquista. Immers en el 
sofriment i la foscor va compondre oracions i 
missatges nascuts de la seva profunda fe i del 
seu amor a Crist. 

“A les portes de la mort em van portar, 
perquè no sabia odiar. I de les portes de la 
mort torno i encara no he après a odiar. 
Perquè en això vols Tu que ens coneguin: 
que tenim caritat.... I estimo tant la mà que 
m’acarona com l’espina que em fereix, 
perquè Tu m’has donat la sensibilitat tant 
per a la dolçor com per al dolor... Comuna 
fraternitat que diu comuna paternitat. 
Fraternitat de criatures que diu comunitat 
de creador”. 

Quina Església va engendrar paraules i vida 
semblants? No va ser una Església realment 
ressuscitada? Milers i milers de catòlics, 
coneguts o anònims, van florir i floreixen a 
l’Església amb la saba del Ressuscitat. Pot 
haver-hi millor motiu per continuar creient i 
esperant? 
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