
Dijous Sant
Dinàmica per edats (adults)

Si fem confluir 1) el nostre lema d'enguany, «Bon dia, Vida!», 2) amb la situació
excepcional que estem vivint com a humanitat, conseqüència del Covid-19, i 3) l'inici
de  Tridu  Pasqual,  amb la  celebració  de  Dijous  Sant,  quina  barreja  en sortirà?
Perquè no es tracta que cada cosa vagi pel seu costat. Contràriament, la celebració
dels Misteris de la passió,  mort i  Resurrecció de Jesús tenen sentit  quan esdeven
ocasió  d'il·luminar  el  nostre  present,  personal  i  col·lectiu.  La  taula  de  Jesús,  el
rentament de peus, el judici infame que li fan, la seva mort en creu i l'anunci que Ell
Viu, tenen relació amb les nostres taules, amb les taules del món, algunes ben buides
del que és necessari; amb la nostra recerca de sentit, en el poder o en el servei, en el
ser o en el tenir; amb la justícia al servei de l'amor i de la vida o amb la legitimació de
les desigualtats; i, sobretot, amb la confiança que la darrera paraula la tindran la Vida
i l'Amor, i no pas la mort i el mal. 

Som-hi, doncs!! Podem anar de l'evangeli a la vida o de la vida a l'evangeli, tant se
val. El que importa és que es trobin i es fecundin. Comencem, avui, per l'evangeli,
que més tard, en la celebració, tindrem ocasió de tornar a meditar. El rentament de
peus. Sabem que, un repic de tambors, normalment precedeix un anunci important;
convida a posar atenció, perquè el que es dirà o succeirà, a continuació, s'ho mereix.
Mireu quin repic de tambors: Eren ja les vigílies de la festa de la Pasqua. (Repic de
tambors) Jesús sabia que havia arribat la seva hora, la de passar d'aquest món al
Pare. (Repic de tambors) Ell que sempre havia estimat el seus en el món, ara els
demostrà fins a quin punt els estimava. (Repic de tambors) Durant el sopar, quan el
diable ja havia posat en el cor de Judes, fill de Simó Iscariot, la resolució de trair-lo,
(Repic de tambors) Jesús, conscient que el Pare li havia deixat a les mans totes les
coses, (Repic de tambors) conscient que venia de Déu i a Déu tornava, s'aixecà de
taula (Repic  de  tambors)  i...  ES  TREU  EL  MANTELL,  SE  CENYEIX  UNA
TOVALLOLA I ES POSA A RENTAR ELS PEUS DELS SEUS DEIXEBLES. Vaja, tant
repic, tanta expectativa, i tot acaba amb un gest ben concret i humil! Com ho podem
entendre? Esperàvem una paraula o un gest definitiu de Jesús i, en canvi, el que fa és
el gest propi dels serfs. I si aquest gest, així de senzill, és realment un gest i una
paraula definitiva de Jesús? A l'hora de retornar al Pare, amb consciència que el Pare
li havia confiat la cura de totes les coses; a l'hora fosca de la traïció, ens deixa allò
que més ens cal, allò que ens salvarà, allò que ens correspon de viure pel fet de
ser, també nosaltres, fills i filles del Pare: rentar-nos els peus, servir-nos, tenir cura
uns dels altres. De fet, pocs versets més endavant d'aquest relat, ho explicita amb les
paraules següents:  Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal
com jo us he estimat. 
Conclusió de l'evangeli d'avui:  el  més sublim (el testament de Jesús) en allò més
humil i quotidià: rentar els peus, tenir cura els uns dels altres. 

Es fàcil trobar, ara, la intersecció entre l'evangeli i les circumstàncies que, avui, estem
vivint:  si  alguna  cosa  és  abundant  aquests  dies,  immensament  abundant,  és



l'actualització del rentament de peus. El veiem, de manera diàfana, als hospitals, en
les atencions i afectes del personal sanitari envers les persones malaltes. El veiem a
les  residències  de  persones  grans,  en  tot  el  que  es  fa,  a  voltes  sense  els  mitjans
necessaris, per preservar la seva salut. El veiem als centres de menors, als centres de
persones discapacitades, que, aquests dies, mantenen els seus serveis, amb el sacrifici
dels educadors/es i vetlladors/es. El veiem en el servei arriscat de les persones que
atenen serveis essencials com l'alimentació,  la neteja,  la  farmàcia,  la  seguretat,  el
transport...  El  veiem  a  les  llars,  amb  l'esforç  dels  pares  i  mares  per  atendre  i
acompanyar els seus fills i filles, en aquest temps difícil de confinament. El veiem en
els  infants  i  joves  que,  es  fan  conscients  de  la  dificultat  del  moment  actual,  i
col·laboren en tot el que poden per al bé de la família. El veiem en tants voluntaris i
voluntàries que procuren servir els veïns més necessitats. El veiem en incomptables
iniciatives de professionals que, des de casa, miren de continuar fent un servei a la
societat. El veiem... 

«Bon dia, Vida!». Sí, saludem la vida, la que ara se'ns manifesta tan fràgil. La vida
que hem rebut i  que agraïm. La vida de tots els éssers amb els quals compartim
l'existència i, amb els quals, ens uneix un lligam, tan profund!, que potser havíem
oblidat. Saludar la vida ens porta a agrair aquelles persones que han tingut i tenen
cura de nosaltres  (ens han rentat  els  peus);  ens anima a prendre cura dels  altres,
especialment dels qui més ho necessiten, i de l'entorn (recordeu la darrera trobada a
Llinars, quanta brossa vam treure de la riera?). 

Vet  aquí,  doncs,  que l'evangeli,  el  que estem vivint  avui  i  el  lema de la  Pasqua,
conflueixen en: TENIR CURA DE LA VIDA. Perquè això és el que ens surt del cor.
Perquè, com Jesús, estimem la vida i no volem que res ni ningú es perdi. Perquè, com
Jesús, nosaltres també som fills i filles del Déu que és AMOR. Perquè, com Jesús,
també creiem que el Pare ha posat les coses a les nostres mans, a fi que en tinguem
cura. Perquè estimem Jesús i el seu Regne.  

D'aquests  dies  de  confinament,  potser  en  podem  sortir  reforçats,  personalment  i
social,  en  el  nostre  desig  de  TENIR  CURA DE  LA VIDA.  Tota  crisi  és  una
oportunitat. Què podem aprendre aquests dies que ens ajudi a tenir més cura de
la vida? Pensem-hi i compartim les nostres reflexions en l'espai que trobareu a la
pàgina  web.  Si  voleu,  podeu  veure  el  vídeo  https://www.youtube.com/watch?
v=O6VgrlSGyZc  on hi trobareu una  reflexió d'en Leonardo Boff, que segueix essent
ben actual (Una nueva humanidad para una nueva tierra). També podeu escoltar una
cançó del cantautor argentí Atahualpa Yupanqui, Tierra querida, de la qual en Boff en
fa  referència  https://lyricstranslate.com/es/atahualpa-yupanqui-tierra-querida-
lyrics.html . 
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