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Com desitjaríem sentir de paraula, almenys 
d’una majoria de nosaltres, “estic content de 
pertànyer a aquesta Església, en ella veig, hi 
toco, hi visc l’Esperit de Jesucrist”! 

Si no és freqüent sentir aquestes o altres 
paraules semblants, no és necessàriament 
perquè l’Església és imperfecta. Pot ser també 
per altres causes. Així, pot ser que no tinguem 
ulls per descobrir-hi realitats de l’Esperit. O que 
no coneixem els temps o les maneres com 
l’Esperit condueix el seu Poble. 

Qui no coneix el camp, fa una passejada per 
les vinyes del Penedès i veu casualment que el 
pagès les està podant i pensa que les està 
matant; i hi va en ple hivern, quan els ceps estan 
nus, aparentment secs, i pensa que estan morts. 
Evidentment la poda és necessària i “toca” que a 
l’hivern la vinya estigui així. Un sarment pot estar 
unit al cep, encara que aparegui sense fulles ni 
fruit: ja els tindrà quan el temps sigui propici. I 
els tindrà gràcies a la poda i al temps 
d’”hibernació”. 

Això era més o menys el que ens volia dir 
Jesús amb la seva paràbola de la vinya i els 
sarments: independentment de l’aparença, el 
que importa és que el sarment no se separi del 
cep. Hem de recordar-ho, perquè de vegades 
pensem que l’Església nascuda de Jesucrist 
Ressuscitat ha de ser una Església en la qual tot 
es vegi clar, no hi hagi moments de perplexitat, 
ni recerques difícils, ni conflictes. Aquesta 
creença va portar a alguns a buscar una Església 
només de “purs”, autèntics i sants. Van acabar 
fracassant, fent el contrari del que volien. 
Aquesta Església mai no ha existit. 

Ni tan sols la narració del llibre dels Fets dels 
Apòstols, que tendia a idealitzar les comunitats 
dels primers cristians, va deixar de relatar els 
moments crítics. Quan sant Pau, ja convertit i 

batejat i després d’un temps de reflexió i 
convivència amb la comunitat de Damasc, va a 
Jerusalem, es produeix una profunda crisi. A 
aquella comunitat, la principal, li resultava molt 
difícil entendre, no solament “el personatge”, 
que abans havia causat tant de sofriment, sinó 
també les idees que predicava. La seva presència 
va despertar suspicàcies, temor, rebuig. Va haver 
de sortir Bernabé a donar la cara per ell. La 
comunitat el va acceptar, perquè va veure que 
l’acompanyava l’Esperit. Però davant la reacció 
que van tenir els jueus d’origen grec, el van 
convidar a tornar a la seva terra, Tars, com a 
mesura prudent. Segons alguns, per allunyar “el 
problema”. En definitiva, 

“L’Església vivia en pau per tot Judea, 
Galilea i Samaria. S’anava consolidant, vivia 
reverenciant el Senyor i creixia gràcies al 
consol de l’Esperit Sant” (cf. Ac 9,26-31) 
Pau, creixement en nombre, progrés en 

fidelitat al Senyor… Era la primavera de 
l’Església. N’hi ha hagut moltes al llarg de la 
història. Però cap no s’ha realitzat sense 
moments de recerca, de tensions i decisions 
feixugues. 

“Mantenir-se”. Es mantenen les roques, els 
monòlits, els astres, les lleis físiques, la lògica… 
Però el manteniment de l’Església és semblant a 
com el sarment està unit al cep, és a dir, és un 
romandre viu: cada primavera reviu després 
d’haver estat podat i haver passat el seu hivern, 
sense deixar de ser el mateix i, no obstant això, 
cada vegada és nou. Així viu l’Església, en 
fidelitat i creixement, en arrelament i en novetat, 
en seguretat i en aventura… No pot ser de cap 
altra manera. Déu ens vol així. 
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