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A les portes de la gran celebració del Misteri 
Pasqual hom ha d’intensificar el que ja al llarg del 
camí quaresmal ha anat practicant. Ha de fer un 
esforç per recuperar la interioritat (no perquè ara 
està de moda), una concentració de la mirada en 
allò essencial de la vida (per no veure’s distret i 
alienat en el que és superflu), una aproximació 
cordial i afectiva a la persona de Jesucrist (evitant 
elucubracions i discussions). L’itinerari de la 
Quaresma no ha tingut cap més objectiu que 
arribar més predisposats a viure aquest moment. 

Aprofitem tots els recursos que tenim al nostre 
abast. Ens hi ajuda la religiositat popular, amb les 
seves imatges, processons, desfilades, tradicions: 
aconsegueix crear un ambient i estimular la nostra 
sensibilitat. Ens hi ajuda, sobretot, la mateixa 
litúrgia, carregada d’una rica simbologia i belles 
pregàries. Però ¿seria demanar molt, que tot ens 
permetés trobar-nos cara a cara i al costat de la 
persona viva de Jesucrist? 

Ja vam recordar en aquestes pàgines el conegut 
camí d’oració que Sta. Teresa d’Àvila va triar per 
accedir a Jesucrist: veure’l sempre proper, com ens 
narren els Evangelis, segons la seva humanitat. 
Avui ens ajuda saber que aquesta proximitat de 
Jesús era apreciada particularment per la santa 
quan el contemplava patint com nosaltres: 

“Tenía este modo de oración: que como no 
podía discurrir con el entendimiento, procuraba 
representar a Cristo dentro de mí, y me 
encontraba mejor – a mi parecer – en los 
lugares donde le veía más solo; me parecía que 
estando solo y afligido, como persona 
necesitada, me había de admitir a mí… Muchos 
años las más noches antes que me durmiese, 
cuando para dormir me encomendaba a Dios, 
siempre pensaba un poco en este paso de la 
oración del huerto, aun desde que no era 
monja, porque me dijeron se ganaban muchos 
perdones” (Vida 9,4) 

El secret està, no tant a projectar sobre Jesús la 
nostra experiència, sinó a portar la seva al nostre 
moment present i deixar-nos afectar per ella. És a 
dir, verificar que el que Ell va viure – “les seves 
flaqueses i treballs” – és realment nostre i de tota 
la humanitat. I així arribar a compartir per amistat 
el seu dolor. Segons llegim a “Cuentas de 
Conciencia”, el Diumenge de Rams de 1571 Sta. 
Teresa es veu embargada per la visió de la sang de 
Crist, el sofriment que va significar la Passió. Però 
el que arriba a copsar és el significat d’aquest 
sofriment: “És per nosaltres, no ens faltarà la 
misericòrdia. El que en Crist és sofriment es 
tradueix en goig per a nosaltres”. Al cap de pocs 
dies experimenta intensament el sofriment de la 
Passió de Jesús, per passar tot seguit a  participar 
de l’alegria pasqual. 

Nosaltres sabem que el protagonista d’aquests 
dies és Jesucrist. No pot ser de cap més manera. 
Però en Ell ens sentim contemporanis de tot el 
sofriment de la humanitat. Les escenes de la Passió 
desperten els nostres ressorts més sensibles, per 
accedir a Jesús mateix, en qui reconeixem tants 
rostres contemporanis que ploren el seu propi 
calvari: nens víctimes de ruptures familiars, 
d’abusos o d’explotació; famílies que sobreviuen  
precàriament; cristians perseguits i massacrats, 
gent abandonada i ferida en la seva dignitat, 
pobles i gent sistemàticament víctimes de la 
violència… i un interminable etcètera… 

Si l’Esperit ens permet arribar al fons d’aquesta 
experiència, sens dubte ens conduirà a ser també 
contemporanis del Crist Ressuscitat. Naturalment 
Crist continuarà patint en la humanitat, però amb 
Ell podrem travessar el dolor sense perdre l’alegria. 
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