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La creu de Cambodja inicia la Quaresma
La Sagrada Família acull els joves de la diòcesi per celebrar l’acte de «Sent la
Creu», enguany amb el testimoni de les víctimes de mines antipersones
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La creu de Cambodja ha donat pas a l’inici de la Quaresma. La basílica de la Sagrada Família
va acollir els joves feligresos per celebrar l’acte de «Sent la Creu». Comença un període de
reﬂexió i penitència que acabarà amb l’arribada de la pasqua. Quatre setmanes que han
començat amb l’adoració d’u 旻Ȁ㔴瀁 d’ 愀 椀氀Ⰰ攀渀愀t amb ⠀愀洀戩
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del jesuïta asturià Enrique Figaredo, SJ, prefecte apostòlic de Battambang. El conegut com
«bisbe de les cadires de rodes» ens va dedicar una petita estona per apropar-nos el seu
testimoni.

El testimoni de Mons. Enrique Figaredo, SJ
Les paraules de Mons. Figaredo ens han permès veure realitat del país asiàtic. Ens ha
explicat l’origen de les cadires Mekong. No només unes cadires de fusta, fetes pels mateixos
habitants de Cambodja. També una nova oportunitat per retrobar la il·lusió perduda amb
l’esclat d’una bomba. Gràcies a aquestes cadires de rodes, els cambodjans van poder tornar
a somriure. Mons. Figaredo fa 34 anys que es dedica a la missió, una feina constant. Un
treball de 24 hores que comporta dedicar cos i ànima a un projecte que ha acabat essent la
seva vida.

La pèrdua, una oportunitat de vida
La creu de Cambodja representa a «Crist sense cama». Una referència directa al mal que han
fet les mines antipersones. “El Crist mutilat ens parla d’un crist trencat per la falta d’amor.
També ens parla del patiment humà i diví”. Així explica Mons. Figaredo la seva visió sobre la
Creu de Cambodja. Una creu que gràcies a molta feina ha portat a transformar la pèrdua en
una oportunitat. Per tant, l’acte ha posat en relleu la pèrdua com una oportunitat de vida i
llum.
Finalment, tots els joves assistents han pogut adorar aquesta creu. Una adoració que ha
servit per entregar les seves pèrdues i, així, sanar les seves ferides.
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