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ria Magdalena i a les dones i les apari-
cions als Apòstols.
  El que visqueren amb Jesús abans 
de la Pasqua i l’experiència pasqual 
convertiren definitivament els deixe-
bles en Apòstols, en testimonis valents 
del Senyor. La vida nova de Jesús es 
reflecteix en el canvi experimentat en 
els seus deixebles: passen del des-
ànim a l’esperança, de la tristesa al 
goig, de la dispersió a la comunitat, 
de la covardia a la valentia. Quelcom 
succeí en el contacte que tingueren 
amb Jesús ressuscitat, vencedor de 
la mort.
  La resurrecció de Crist és la victòria 
de la vida sobre la mort. Amb ell neix 
un món nou. I aquí es troba el fona-
ment de la nostra esperança i el sentit 
de tots els esforços per assolir el bé, 
l’amor, la justícia, la pau, la reconcilia-
ció. El cristianisme té com a fonament 
la fe confiada en Déu, que ens ha do-
nat el seu Fill i ens ha promès la vida 
eterna. La convicció que ha ressus-
citat el Crist com a primícia del món 
nou i com a «primogènit entre molts 
germans» ens permet esperar contra 
tota esperança, enmig de totes les 
foscors i dificultats. I ens invita a viu-
re la joia de la fe perquè, com ens ha 
dit el papa Francesc, «no visquem 
una Quaresma sense 
Pasqua». 
  Desitjo a tothom una 
santa i joiosa Pasqua 
de resurrecció!

La resurrecció de Jesús és la festa de 
les festes! És el nucli del cristianis me. 
Sense la resurrecció de Jesús tot es 
desploma. La resurrecció és la res -
posta donada per Déu Pare a la vi da, 
missatge, condemna i mort de Jesús.
  Al cap de pocs dies d’haver estat 
cru cificat Jesús, s’anuncia allò que és 
sorprenent per a tothom. Els evangelis 
ens presenten la resurrecció com un 
esdeveniment que va sorprendre els 
Apòstols. Així, quan les dones els por-
ten la notícia de la resurrecció de Je-
sús, els Apòstols es prenen les seves 
paraules com un desvari i no se les 
creuen. Les aparicions de Jesús res-
suscitat i el sepulcre buit porten a ex-
clamar amb joia als Apòstols: «És veri-
tat, el Senyor ha ressuscitat!»
  El sentit ple de l’esdeveniment de 
la resurrecció de Jesús només és ac-
cessible a través de la fe. L’afirma-
ció «Jesús ha ressuscitat d’entre els 
morts» és l’expressió d’un acte de fe 
que inclou dins de si mateix un judici 
raonable de credibilitat.
  La resurrecció de Crist implica la 
continuïtat de la persona, com apa-
reix en les trobades de Jesús amb 
els Apòstols, mostrant les seves feri-
des, oferint-se perquè les puguin to-
car, menjant amb ells. El misteri està 
en el fet que aquell que fou crucificat 
ara és viu, ha ressuscitat. Les petja-
des de la resurrecció de Jesús en la 
història són, seguint els evangelis, 
tres: el sepulcre buit, l’aparició a Ma-

Pasqua, 
la festa de 
les festes
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 6.  Dilluns (litúrgia de les ho-
res: pròpia) [Ac 2,14.22-32 / 
Sl 15 / Mt 28,8-15]. Sant Mar-
cel·lí, màrtir; sant Sixt I, papa 
(romà, 115-125) i màrtir; sant 
Guillem, abat.

 7.  Dimarts [Ac 2,36-41 / Sl 
32 / Jn 20,11-18]. Sant Joan 
Baptista de La Salle (Reims, 
1651 - Rouen, 1719), prevere, 
fund. Gns. Esco les Cristianes 
(FSC). Sant Epifa ni, bisbe; sant 
Germà, monjo.

 8.  Dimecres [Ac 3,1-10 / Sl 
104 / Lc 24,13-35]. Sant Joan 
d’Organyà, monjo premons tra-
tès; santa Macària, verge.

 9.  Dijous [Ac 3,11-26 / Sl 
8 / Lc 24,35-48]. Santa Maria 
de Cleofàs, parenta de la Verge 
Maria; sant Marcel, bisbe.

10.  Divendres [Ac 4,1-12 / 
Sl 117 / Jn 21,1-14]. Sant Eze-
quiel, profeta (s. VI aC); sant Di-
mes, el bon lladre; sant Teren-
ci, màrtir.

11.  Dissabte [Ac 4,13-21 / Sl 
117 / Mc 16,9-15]. Sant Esta-
nislau, bisbe de Cracòvia i màr-
tir (1079); sant Isaac, monjo.

12.  † Diumenge vinent, II de 
Pasqua o de la Divina Misericòr-
dia (litúrgia de les hores: 2a set-
mana) [Ac 4,32-35 / Sl 117 / 
1Jn 5,1-6 / Jn 20,19-31]. El 
Bon Pastor i la Mare del Diví 
Pas tor. Sant Juli I, 
papa (romà, 337-
352); sant Damià, 
bisbe; santa Vísia, 
verge i màrtir.

MARIA CRUZ SANZ

ENTREVISTA

Repte 
fascinant

M. Cruz Sanz és «una catalana de Va-
lladolid». Religiosa filipense missionera 
d’ensenyament, fa 12 anys va arribar 
a Sant Andreu de la Barca per fer-se 
càrrec de la llar d’infants que les ger-
manes porten a la població des de fa 
105 anys i també col·labora amb la 
parròquia del poble acompa nyant di-
versos grups de joves. El contrast en-
tre els joves de Palència —on vivia—, 
«fills de família i cultura cristia nes», i 
els d’aquí, «d’una societat més freda 
i laïcista», «és abismal: tot un repte».

És fàcil engrescar els joves?
La primera dificultat és tenir joves a 
qui engrescar. Hem de fer un canvi de 
xip, anar nosaltres a la recerca d’ells 
allà on són i estar disposats a perdre 
molt de temps. Un cop hi són, engres-
car-los és un altre repte. Déu els que-
da lluny, l’Església no els diu res. Pe-
rò cal animar-se, perquè és possible i 
és meravellós estar amb ells.

I perquè participin a les romeries?
Si han viscut l’experiència a casa, és 
fàcil. Els grups no poden ser cèl·lules 
aïllades, han d’estar integrades al si 
d’una comunitat, perquè si se sen-
ten part integrant d’aquesta família 
no serà difícil fer camí junts i anar de 
romeria. Tot i això, una romeria d’a-
dults ha de ser adaptada en gran part 
si hi ha joves.

Quin itinerari proposes?
Presentar Jesús com la finestra per 
descobrir qui és Déu; acollir la seva 
Paraula, que esdevé el mirall on con-
frontar la pròpia vida; treballar el co-
neixement personal, la necessitat 
d’ajudar i de demanar ajuda; obrir-se 
al món amb ulls crítics i amb el desig 
de transformar-lo. I tot, amb l’estil de 
Felip Neri: amb mirada creient, ale-
gria, senzillesa i molta confiança en 
l’Esperit Sant.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

Recés amb un grup d’universitaris. 
Després d’un dia dedicat a meditar i 
pregar entorn el misteri de la passió, 
mort i resurrecció de Jesús, un jove 
co menta: «Després del silenci de la 
creu es comprèn, humanament par-
lant, el desànim dels deixebles, la se va 
desorientació, que abandonin el se-
guiment, el canvi de direcció en el ca-
mí de la vida tot cercant seguretats». 
Una de les noies afegeix: «Això també 
ho vivim nosaltres, molts dels meus 
amics i amigues, i penso que tam bé 
persones grans, quan sembla que Déu 
no hi és al nostre entorn, quan l’apa-
rença és que ningú no el necessita, 
quan ningú en parla.» 
  Aquest era també el sentir dels dei-
xebles i seguidors de Jesús després 
de la seva mort a la creu. Amagar-se, 
ocultar la seva relació amb el Mestre, 
deixar Jerusalem enrere... No és es-
trany que el fet es produeixi també en 
determinades situacions i moments 
entre els qui, generació rere genera-
ció, s’han sentit i se senten cridats i 
moguts al seguiment del Mestre. «Nos -
altres esperàvem que Ell seria el qui 
hauria alliberat Israel» (Lc 24,21).
  Al silenci de la creu segueix la bona 
notícia de les dones, el seu crit quan 
expliquen que Jesús no és al sepul-

cre, i llavors aquells seguidors espo-
ruguits recuperen el coratge quan po-
den afirmar que l’han vist ressuscitat. 
Han tingut una experiència personal 
de trobament amb el Crist que canvia 
la seva vida, que dóna un nou impuls 
al grup. Només aquesta experiència 
intensa i personal pot explicar l’inexpli-
cable: com, superant pors i dificultats, 
senten la necessitat irreprimible de 
fer saber a tothom que Jesús és viu! 
  Avui encetem el temps de Pasqua. 
Ens correspon a nosaltres de desco-
brir Jesús, el Crist, vivent entre nosal-
tres. Obrim-nos a l’esperança perquè 
el bé és, malgrat tot, més fort que el 
mal. Retrobem la pau enmig de tanta 
violència; redescobrim el sentit pro-
fund de la nostra vida i de la crida que 
ens fa el Senyor; lluitem sense defa-
llir per les causes justes, petites o 
grans, fidels a la veritat que allibera; 
acollim sense passar comptes, tor-
nant a perdonar una vegada i altra... 
Continuem estimant malgrat la sole-
dat, recuperant el camí de la benau-
rança, el camí de la normalitat de la 
Pasqua. «Però ara aneu a dir als seus 
deixebles i a Pere: “Ell va davant vos-
tre a Galilea; allà el veureu, tal com us 
va dir”» (Mc 16,7). Ell va davant nos tre, 
seguim-ne el pas! 

Seguim-ne el pas!
ENRIC PUIG JOFRA, SJ

Secretari general de la FECC
GLOSSA

« ¡Con alegría 
festiva!»

—« ¡Sé que mi Redentor vive!», grita-
ba Job, en su dolor esperanzado.

—« ¡El Rey del universo nos resucita-
rá!» Era el grito de triunfo de cada 
uno de los siete hermanos Maca-
beos antes de morir mártires. 

—« Muchos de los que duermen en el 
polvo despertarán: unos para la 
vida eterna, otros para ignominia 
perpetua», leemos en el profe ta 
Da niel.

—« ¿Por qué buscáis entre los muer-
tos al que vive?», dijo el ángel a las 
mujeres en el sepulcro vacío en el 
que había sido enterrado Jesús.

  Los que han sufrido injusticias, han 
padecido en el cuerpo o en el espíritu 
enfermedades o la muerte de familia-
res, entienden que hoy es un gran día. 
Celebramos, festejamos la Resurrec-
ción de Jesús, promesa para quie-

nes han sufrido con Cristo, que tam-
bién resucitarán para la vida eterna. 
  San Pedro Damián decía de san 
Romualdo que su principal caracte-
rística era «su festiva alegría». Y en-
señaba:

«1.  Que si había tristeza en el cora-
zón, la alegría —por amor— ha-
bía de manifestarse en el rostro. 

 2.  Apenas alguien llame a tu puerta, 
desaparezca de tu rostro la tris-
teza. 

 3.  Aclárese —mejore— la expresión 
de tu rostro. 

 4.  Sal a su encuentro, sonriente, se-
reno y lleno de paz. 

 5.  Que la boca, tu frente y los ojos 
brillen de alegría.

  ¡Con alegría festiva!» 

  ¡Qué gran lección para todos!

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU



XII Concert 
per al Txad 
a benefici de 
l’Hospital 
de Goundi
Diumenge 19 d’abril (19 h), a l’Audito-
ri de Barcelona (c/ Lepant, 150). Ven-
da d’entrades: Taquilles de l’Auditori, 
www.auditori.cat / t. 932 479 306 (ext. 
1), Isabel t. 627 932 573. Organitza: 
www.misionydesarrolloparagoundi.com
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LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

El autorretrato 
de Miguel Ángel

Miguel Ángel pintó una de las joyas 
del arte universal: la Capilla Sixtina. 
El Juicio Final es una manifestación 
de su genialidad. Pero hay que estar 

atentos a un detalle. Uno de los per-
sonajes es san Bartolomé, el cual, 
como suele ser costumbre entre los 
mártires, sostiene un elemento que 

evoca las torturas que sufrió: su piel 
desollada. Ahora bien, el rostro de es-
te cuerpo de piel torturada no es el 
del santo, sino el del pintor. Es el au-
torretrato de Miguel Ángel.
  Este ejemplo del mundo del arte 
nos permite reflexionar sobre la ma-
nera en que Dios se nos manifies-
ta. Podemos conocerlo a través de 
su obra, la Creación; pero también 
ha querido dejar una huella explícita 
de su presencia en el mundo: la Eu-
caristía. Es como un autorretrato de 
Dios que nos revela sus rasgos prin-
cipales. Es creación, pero, a la vez, 
es el rostro del Creador.
  La Eucaristía es expresión de amor, 
es donación, es entrega. La Eucaris-
tía es materia para recordarnos que 
Dios no rechaza lo físico enaltecien-
do lo espiritual. La Eucaristía es pan, 
fruto de la tierra y del trabajo del hom-

bre. El creador cuenta con la criatura 
para manifestarse en la creación. La 
Eucaristía es el autorretrato de Dios.  

JOSEP OTÓN La mística de la Palabra. Editorial Sal Terrae
 del Grupo de Comunicación Loyola

ACTUALITAT

Missa amb els voluntaris 
de Càritas Diocesana de 
Barcelona i amb altres 
entitats de pastoral social

Eucaristia d’acció de gràcies per a tots els voluntaris i voluntàries de Cà-
ritas i d’altres entitats de pastoral social de la diòcesi, a la basílica de la 
Sagrada Família, el diumenge 19 d’abril, a les 17 h. Per accedir a la Sagra-
da Família cal una invitació gratuïta que es podrà recollir la setmana del 
13 al 17 d’abril al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231), 
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Més informació: voluntariat@caritasbcn.org

Visita pastoral a l’arxiprestat 
del Guinardó

Dins dels actes de la visita pastoral a l’arxiprestat del Guinardó, el cardenal 
Martínez Sistach ha presidit una Eucaristia i ha visitat diverses obres. El dissab-
te 7 de març visità el Centre d’Esplai La Gralla, que celebrava el 25è aniversa-
ri. Al final de la missa els monitors de l’esplai van lliurar al cardenal arquebis-
be, ben conegut com a antic resident en el barri, un fulard, que ell es va posar 
i amb el qual es va fer una foto record amb els joves i monitors i monitores 
del Centre.
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XCamins de Vida 
Manaments de nou

MN. XAVIER MORLANS
Professor de la FTC

7è manament a la llum de Jesucrist
«Llavors els justos li respondran:
— Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que 

tenies set, i et donàrem beure? ¿Quan et vam veure foraster, i et 
vam acollir; o que anaves despullat, i et vam vestir? ¿Quan et vam 
veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure’t?

El rei els respondrà: 
— Us ho asseguro: Tot allò que fèieu a un d’a quests germans meus 

més petits, a mi m’ho fèieu.» (Mt 25,37-40).

7è manament bíblic
«No robis.» (Ex 20,15)
« El fet de no donar una part del que un té ja és robar. Diu Déu per 
boca del profeta: La terra ha produït els seus fruits i no heu portat 

7a pauta humanista
«Avui hem de dir “no a una economia de l’exclusió i la desigualtat”. 
Aquesta economia mata [...]. No es pot tolerar més que es llenci 
menjar quan hi ha gent que passa gana. Això és desigualtat. Avui 
tot entra dins el joc de la competitivitat i de la llei del més fort, on el 
poderós es menja el més feble [...]. Grans masses de la població es 

veuen excloses i marginades: sense feina, sense horitzons, sense 
sortida [...]. Ja no es tracta simplement del fenomen de l’explo ta-
ció i de l’opressió sinó de quelcom nou: amb l’exclusió queda afecta-
da en la seva mateixa arrel la pertinença a la societat en la qual es 
viu, perquè ja no s’hi està a sota, a la perifèria o sense poder, sinó 
que se n’està a fora. Els exclosos no són explotats sinó rebuigs, so-
brants.» (Papa Francesc, Evangelii Gaudium 53)

el delme; allò robat al pobre ho teniu a casa. Perquè no heu fet les 
ofrenes de costum, heu pres el que correspon al pobre.» (Sant Joan 
Crisòstom)

7è eslògan postmodern
« No et preocupis per la tercera part de ciutadans mandrosos i irres-
ponsables; assistir-los ens empobriria els dos terços restants.»

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: El aliento del Resucitado

Comienzo de la adaptación cinemato-
gráfica de la serie de libros juveniles 
sobre las Crónicas de Narnia del es-
critor y profesor anglo-irlandés C. S. 
Lewis. La intención del relato es pre-
sentar a Aslan, el león creador del 
país de Narnia, como una figura de 
Cris to. En la película se nos cuenta la 
historia de los cua tro hermanos Pe-

vensie (Peter, Susan, Lucy y Edmund) 
en su visita a este país legendario 
donde el mal atenaza a las criaturas. 
Veremos la caída de Edmund y asisti-
remos a la muerte y resurrección de 
Aslan para salvar a Narnia del poder 
de la Bruja Blanca y así recuperar el 
verano. Lo que significará la victoria 
de la bondad sobre el mal.

Para la reflexión y el diálogo:

•  ¿Por qué Edmund sucumbe a la ten-
tación que le ofrece la Bruja Blanca? 
¿Qué significado simbólico tienen 
Edmund y la Bruja Blanca?

•  ¿Cuáles son las razones de la dis-
posición de Aslan a dejarse matar?

•  ¿Cuál es el sentido de su resurre c-
ción? Valoremos el paralelismo con 
Jesucristo.

•  ¿Cuáles son las consecuencias de 
la resurrección de Aslan? ¿En qué 
tienen que ver con la experiencia de 
los discípulos de Resucitado?

•  De la ficción a la realidad. ¿Es real 
la resurrección de Jesús? ¿Forma 
parte de la historia de la humanidad?

(Orientación para padres y educado-
res: recomendada para todos los públi-
cos pero con algunas escenas de vio-
lencia y tensión dramática.)

PEIO SÁNCHEZCINE�ESPIRITUAL

Crónicas de Narnia
El león, la bruja y el armario 
Director: Andrew Adamson. Año: 2005
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Lectura del libro de los Hechos 
de los apóstoles (Ac 10,34a.37-43)

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
  «Conocéis lo que sucedió en el país de los ju-
díos, cuando Juan predicaba el bautismo, aun-
que la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Je-
sús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y cu-
rando a los oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él. 
  »Nosotros somos testigos de todo lo que hizo 
en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándo-
lo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer 
día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a 
los testigos que él había designado: a nosotros, 
que hemos comido y bebido con él después de 
su resurrección. 
  »Nos encargó predicar al pueblo, dando solem-
ne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez 
de vivos y muertos. El testimonio de los profetas 
es unánime: que los que creen en él reciben, por 
su nombre, el perdón de los pecados.»

Salmo responsorial (117)

R. Este es el día en que actuó el Señor: sea nues-
tra alegría y nuestro gozo.

Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque 
es eterna su misericordia. / Diga la casa de Is-
rael: / eterna es su misericordia. R.

La diestra del Señor es poderosa, / la diestra del 
Señor es excelsa. / No he de morir, viviré / para 
contar las hazañas del Señor. R.

La piedra que desecharon los arquitectos / es 
ahora la piedra angular. / Es el Señor quien lo ha 
hecho, / ha sido un milagro patente. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Colosenses (Col 3,1-4)

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, 
buscad los bienes de allá arriba, donde está Cris-
to, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los 
bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque ha-
béis muerto, y vuestra vida está con Cristo escon-
dida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nues-
tra, entonces también vosotros apareceréis, jun-
tamente con él, en la gloria.

  Lectura del evangelio según san Juan 
(Jn 20,1-9)

El primer día de la semana, María Magdalena fue 
al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscu-
ro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr 
y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípu-
lo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han 
llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde 
lo han puesto.» Salieron Pedro y el otro discípu lo 
camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pe-
ro el otro discípulo corría más que Pedro; se ade-
lantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, 
vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó 
también Simón Pedro detrás de él y entró en el 
sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario 
con que le habían cubierto la cabeza, no por el 
suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio 
aparte. Entonces entró también el otro discípulo, 
el que había llegado primero al sepulcro; vio y 
creyó. Pues hasta entonces no habían enten di-
do la Escritura: que él había de resucitar de entre 
los muertos.

PASQUA�DE�LA�RESURRECCIÓ�DEL�SENYOR

Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 10,34a.37-43)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: 
«Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el 
país dels jueus, començant per la Galilea, després 
que Joan havia predicat a la gent que es fessin 
batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com 
Déu el consagrà ungint-lo amb l’Esperit Sant i amb 
poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant 
la salut a tots els qui estaven sota la dominació 
del diable, perquè Déu era amb ell. Nosaltres som 
testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus 
i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en 
un patíbul. Ara bé: Déu el ressus cità el tercer dia, 
i concedí que s’aparegués, no a tot el poble, sinó 
a uns testimonis que, des d’abans, Déu havia es-
collit, és a dir, a nosaltres, que hem menjat i hem 
begut amb ell després que ell hagué ressuscitat 
d’entre els morts. Ell ens ordenà que prediqués-
sim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha 
destinat a ser jutge de vius i de morts. Tots els 
pro fetes donen testimoni a favor seu anunciant 
que tothom qui creu en ell rep el per dó dels pecats 
gràcies al seu nom.»

Salm responsorial (117)

R. Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, ale-
grem-nos i celebrem-lo.

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, / perdura eter-
nament el seu amor. / Que respongui la casa d’Is-
rael: / perdura eternament el seu amor. R.

La dreta del Senyor fa proeses, / la dreta del Se-
nyor em glorifica. / No moriré, viuré encara, / per 
contar les proeses del Senyor. R.

La pedra que rebutjaven els constructors / ara co-
rona l’edifici. / És el Senyor qui ho ha fet, / i els 
nostres ulls se’n meravellen. R.

Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians de Colosses (Col 3,1-4)

Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb 
el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el 
Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que 
és de dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres 
vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu 
juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el 
Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apa-
reixereu amb ell plens de glòria.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 20,1-9)

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepul-
cre de matí, quan encara era fosc, i veié que la 
pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre. 
Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre 
deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els 
diu: «S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no 
sabem on l’han posat». Llavors, Pere, amb l’altre 
deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos 
junts, però l’altre deixeble s’avançà i arribà primer 
al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat 
el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrera 
d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié apla-
nat el llençol d’amortallar, però el mocador que li 
havien posat al cap no estava aplanat com el llen-
çol, sinó lligat encara al mateix lloc.
  Llavors entrà també l’altre deixeble que havia 
arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins 
aquell moment encara no havien entès que, se-
gons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar 
d’entre els morts.

L’anunci pasqual ressona avui en l’Església: Crist 
ha ressuscitat d’entre els morts i és el Senyor 
dels vius i dels morts. En la «nit més clara que el 
dia», la paraula omnipotent de Déu, que ha creat 
els cels i la terra i ha format l’home a la seva 
imatge i semblança, crida a una vida immortal 
l’home nou, Jesús de Natzaret, fill de Déu i fill de 
Maria. Pasqua vol dir que la vida no serà destruï-
da. Aquest anunci ha de ressonar arreu del món, 
a través de l’Església que ha nascut de la Pas-
qua del Crist i l’escampa amb la pròpia vida de 
comunió i de servei.
  En la primera lectura, Pere anuncia amb decisió 
al poble el misteri de la resurrecció del Senyor: 
ell i els altres apòstols en són testimonis. L’e-
vangeli d’avui ens narra l’estupor de Maria Mag-
dalena, de Pere i de «l’altre deixeble, aquell que 
Jesús estimava tant» davant el sepulcre buit. En 
el relat se subratlla l’itinerari de fe que van fer 
Maria i els dos deixebles, que no s’imposa com 
una evidència sinó que neix d’uns signes que cal 
desxifrar. Primer, Maria Magdalena va al sepulcre 
de bon matí, «quan encara era fosc». Sembla una 
dona embolcallada per les tenebres de la incre-
dulitat davant el sepulcre buit. Veu Jesús, però el 
confon amb l’hortolà. Només el reconeix quan Je-
sús l’anomena pel seu nom (Jn 20,11-18). El re-
lat de Joan tendeix a relativitzar el veure. No n’hi 
ha prou amb veure el Senyor per reconèixer-lo. 
És ell que ha de revelar-se.
  Mentre Pere mira estupefacte el sepulcre buit, 
l’altre deixeble «a qui Jesús estimava» veu i creu 
immediatament. No té necessitat de Jesús per 
creu re que ha ressuscitat. Ell constata que Jesús 
no està embolcallat en un sudari, sinó que és 
viu. El relat evangèlic acaba així: «Fins aquell mo-
ment encara no havien entès que, segons les Es-
criptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els 
morts». El sepulcre buit era un signe que només 
es podia comprendre a través de la trobada amb 
el Ressuscitat. La resurrecció de Crist, vèrtex del 
misteri  de la fe, és l’objecte de la fe apostòlica i 
de la celebració pasqual.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Amb Crist 
ressuscitem a 
una nova vida
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¡La resurrección de Jesús es la fies-
ta de las fiestas! Es el núcleo del cris-
tianismo. Sin la resurrección de Je-
sús se desploma. La resurrección 
es la respuesta dada por Dios Padre 
a la vida, mensaje, condena y muer-
te de Jesús.
  A los pocos días de haber sido cru-
 cificado Jesús, se anuncia lo que 
es sorprendente para todos. Los 
evangelios nos presentan la resu-
rrección como un acontecimiento 
que sorprendió a los Apóstoles. Así, 
cuando las mujeres les llevan la no-
ticia de la resurrección de Jesús, 

los Apóstoles se toman sus pala-
bras como un desvarío y no se las 
creen. Las apariciones de Jesús re-
suci tado y el sepulcro vacío llevan 
a los Apóstoles a exclamar con ale-
gría: «¡Es verdad, el Señor ha resu-
ci ta do!»
  El sentido pleno del acontecimien-
to de la resurrección de Jesús só-
lo es accesible a través de la fe. La 
afirmación «Jesús ha resucitado de 
entre los muertos» es la expresión 
de un acto de fe que incluye dentro 
de sí mismo un juicio razonable de 
credibilidad.

  La resurrección de Cristo impli-
ca la continuidad de la persona, co-
mo vemos en los encuentros de 
Jesús con los Apóstoles, mostran-
do sus heridas, ofreciéndose para 
que las puedan tocar, comiendo con 
ellos. El misterio está en el hecho de 
que aquél que fue crucifi cado aho-
ra está vivo, ha resucitado. Las hue-
llas de la resurrección de Jesús en 
la historia son, siguiendo los evan-
gelios, tres: el sepulcro vacío, la apa -
rición a María Magdalena y a las 
mujeres, y las apariciones a los Após-
toles.
  Lo que vivieron con Jesús antes 
de la Pascua y la experiencia pas-
cual convirtieron definitivamente 
a los discípulos en Apóstoles, en 
testigos valientes del Señor. La vi-
da nueva de Jesús se refleja en el 
cambio experimentado en sus dis-
cípulos: pasan del desaliento a la 
esperanza, de la tristeza al gozo, 
de la dispersión a la comunidad, 
de la cobardía a la valentía. Algo 
sucedió en el contacto que tuvie-

ron con Jesús resucitado, vencedor 
de la muerte.
  La resurrección de Cristo es la 
victoria de la vida sobre la muer-
te. Con él nace un mundo nuevo. Y 
aquí se encuentra el fundamento 
de nuestra esperanza y el senti-
do de todos los esfuerzos para al-
canzar el bien, el amor, la justicia, 
la paz, la reconciliación. El cristia-
nismo tiene como fundamento la 
fe confiada en Dios, que nos ha 
dado a su Hijo y nos ha prometido 
la vida eterna. La convicción de que 
ha resucitado a Cristo como primi-
cia del mundo nuevo y como «pri-
mogénito entre muchos hermanos» 
nos permite esperar contra toda 
esperanza, en medio de todas las 
oscuridades y dificultades. Y nos 
invita a vivir la alegría de la fe para 
que, como nos ha dicho el papa Fran-
cisco, «no vivamos una 
Cuaresma sin Pascua».
   ¡Deseo a todos una 
santa y gozosa Pascua 
de resurrección!

Pascua, la fiesta 
de las fiestas

PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

AGENDA�

Actes i 
conferències

Dimecres 8 i 15 d’abril (19.30 h), 
monòlegs, a càrrec de Xavier Mor-
lans, seqüències cinematogràfiques, 
a càrrec de Peio Sánchez, i comenta-
ris musicals, amb Toni Olaf i Marcelo 
Córdoba. A l’església de Santa Anna 
(c/ Santa Anna, 29). Entrada lliure, 
amb aportació voluntària.

Associació Cristianisme al Segle 
XXI. Dissabte 11 d’abril (11 h), con-
ferència «Anàlisi filosòfica del sexis-
me en territori eclesiàstic», a càrrec 
d’Anna Ortín, filòsofa. A la sala d’ac-
tes del CIC (Via Augusta 205, t. 634 
846 987).

Cristians perseguits a l’Iraq. Dijous 
9 d’abril (20 h), Xiskya Valladares, 
religiosa, i Ariadna Blanco, delegada 
d’AIN a Catalunya, compartiran el seu 
testimoni després d’haver visitat al-
guns camps de refugiats de cris tians 
a l’Iraq. A Pompeia Grups (c/ Riera de 
Sant Miquel, 1 bis).

Santuari de la Mare de Déu de l’Aju-
da (c/ Sant Pere Més Baix, 18). Ca-
da primer dimarts de mes (18.30 - 
19.30 h), pregària amb el grup d’ora-
ció del P. Pio de Pietrelcina. El 7 de 
juny (20 h), constitució oficial del nou 
grup amb la celebració d’una euca-
ristia, presidida pel P. Carlos M. La -

borde, responsable dels grups in-
ternacio nals de pregària del P. Pio, de 
San Giovanni Rotondo.

Fiesta de la Divina Misericordia en la 
pquia. de Sant Agustí (pl. Sant Agus-
tí, 2). Domingo 12 de abril, exposi-
ción solemne del Santísimo de 13.30 
a 17.15 h; a las 14 h rezo del Rosa-
rio; 15 h rezo de la «Coronilla»; 17.15 
h bendición de estampas; 17.30 h ve-
neración de la reliquia de Sta. Fausti-
na; i 18 h misa solemne presidida por 
Mons. Sebastiá Taltavull. Confesio-
nes toda la tarde. En esta fiesta la 
Iglesia concede una indulgencia ple-
naria con las condiciones de costum-
bre. Información: ADIM, t. 934 261 
622, c/e: adim.bcn@gmail.com

Adoració eucarística a la Sagrada 
Família. Dijous 9 d’abril, de les 20.15 
h (missa i vespres) fins a les 23 h. 
Hi haurà confessors des de mitja ho-
ra abans. Inscripció torns adoració 
perpètua: apartat de correus, suc. 
44/44063/08014 Barcelona. Per 
a més informació: t. 662 198 630 
(Juan Ribas), www.sagradafamilia-
adoracio.com

Festa de la Divina Misericòrdia i de 
les ànimes petites. Diumenge 12 
d’abril (10.30 - 16 h), a la parròquia de 
l’Esperit Sant (Trav. Gràcia, 401). In-
formació: t. 934 558 326 (Sr. Jaime).

Oratori Sant Felip Neri de Gràcia (c/ 
del Sol, 2). Diumenge 12 d’abril (17 
h), projecció del DVD amb fragments 
de l’òpera Nabucco, de Giuseppe Ver-
di. Aportació voluntària. Informació: 
t. 650 009 755.

Política i religió a Catalunya (s. XIX-
XX). Dimecres 8 d’abril (19 h), «En-
tre el carlisme i el catalanisme polí-
tic», amb Lluís Ferran Toledano (UAB). 
A la Facultat de Geografia i Història 
(c/ Montalegre, 6). Per a més infor-
mació: Fundació Joan Maragall (FJM), 
t. 934 880 888, www.fundaciojoan-
maragall.org

XII Simposi de la Fundació Claret. 
Dissabte 11 d’abril (9.15 - 13.45 h), 
a la Llibreria Claret (c/ Llúria, 5). Pre-
sentació a càrrec del president de la 
fundació, Màxim Muñoz. A les 10 h, 
conferència del P. Bernabé Dalmau: 
«Elements del Concili Provincial Tar-
raconense que ens poden il·luminar 
avui». A les 11.45 h, comunicació del 
bisbe Soler Perdigó: «L’experiència 
personal del Concili Provincial Tar -
ra conense i reflexió sobre la seva ac-
tua  litat». A les 12.15 h, tertúlia-debat 
amb Joan Torra, teòleg, Marcel Joan, 
periodista, i Caterina Verdera, Filla de 
la Caritat. Més informació: t. 933 425 
653.

Llibres
Un llibre del P. 
Riu sobre la clas-
se de religió. La 
polèmica recent 
ha posat la clas-
se de religió en 
l’aparador de l’o-
pinió pública. El 
pare Francesc Riu 
és un salesià expert en qüestions edu-
catives, molt ponderat en les opinions, 

que busca sempre el diàleg i la com-
prensió entre les diverses posicions. 
Ara publica un llibre sobre la finalitat i 
el caràcter de la classe de religió. Es 
titula Aneu a trobar-los (Editorial Ede-
bé). Fa la presentació del llibre Mons. 
Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de 
Tarragona i membre de la Comissió 
Episcopal d’Ensenyament i Cateque-
si de la CEE.

Religió a l’escola 
catalana. Aquest 
llibre es va pre-
sentar el 12 de 
març a l’Arque-
bisbat de Barce-
lona, en un acte 
en el qual van par-
ticipar el Dr. Ra-
mon Corts, dele-
gat d’Ensenyament de l’arxidiòcesi; 
el Sr. Enric Vendrell, director general 
d’Afers Religiosos de la Generalitat 
de Catalunya; i el Dr. Juan J. Guardia 
Hernández, advocat i autor del llibre. 
Publicat per l’editorial Thomson-Reu-
ters (Aranzadi), amb pròleg del Dr. 
Ramon Corts i Blay i amb el recolza-
ment institucional de la Direcció Ge-
neral d’Afers Religiosos de la Genera-
litat, el llibre se centra en el delicat 
procés polític que va donar origen a la 
redacció de l’article 21.2 de l’Esta tut, 
que diu: «Les mares i els pares tenen 
garantit [...] el dret que els assis teix 
per tal que llurs fills i filles rebin la for-
mació religiosa i moral que vagi d’a-
cord amb llurs convic-
cions a les escoles de 
titularitat pública, en les 
quals l’ensenyament és 
laic».


