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DONA I EVANGELI  

 

Introducció 

Germans i germanes, En primer lloc, vull expressar-vos un ampli i complit gràcies, per sa 

vostra convidada i confiança posada en mi. Creieu-me, he acceptat perquè jo, aquesta 

confiança, també la tinc posada en vosaltres, em sento part integrant del grup i en 

comunió, comunicació i pregària plena amb tots. 

El tema que m'heu demanat, Dona i Evangeli, m'ha agradat molt, perquè visc de ple una 

vida per l'Evangeli, com la millor manera de viure i de ser dona. Com puc, i puc poc, 

intento fer de Jesús el centre de la meva vida, i tot ho visc referit a Ell. La seva humanitat 

encoratja la meva, la seva manera de "passar fent el bé" dona sentit al meu ser i 

procedir, la seva llibertat, la meva llibertat, el seu amor, el meu amor, el seu perdó, la 

meva reconciliació i festa. Com diu Joan de la Creu "Amada en el amado transformada". 

Déu ens porta en un procés de transformació fins al final. 

No podré deixar de reflectir que, com a dona adherida a Jesús i d'Església, moltes coses 

les visc en conflicte. El sí a Jesús, ser i fer Església, són realitats clares en mi, però la 

controvèrsia amb el sistema eclesial també és patent i no poques vegades dissident, no 

som una ortodoxa. Però miro Jesús i em descansa veure que Ell tampoc va ser un 

ortodox. També Ell va mantenir una actitud controvertida davant el poder del sanedrí i 

autoritats jueves, va xocar frontalment amb tot el sistema establert i li va valer la mort 

a la creu. Segueixo Jesús perquè la seva persona i vida em convenç, perquè va obrir un 

camí de llibertat, amor i confiança que em posa seguretat. Perquè m'ha sostingut en 

les meves morts i m'ha ressuscitat. Per açò i per moltes coses més, jo vull ser testimoni 

de Jesús, vivint amb Ell i els germans una vida per l'Evangeli. I amb aquest preàmbul 

començo ja el tema. 

Dona i Evangeli  

Crec que aquestes dues realitats - Dona i Evangeli - estan profundament connectades, 

perquè, si hi ha algú que no va abandonar mai Jesús van ser ses dones. Elles, des del 

naixement fins a la creu i resurrecció, són ses que van intuir amb més agudesa la novetat 

de vida que Ell oferia. Al costat de Jesús es van sentir acollides, curades, perdonades, 

estimades, interpel·lades, fins a fer-se seguidores incondicionals d'un home que no les 

condemnava ni les discriminava, es van trobar estimades, respectades i afavorides per 

Ell. Aquesta fou la atracció que van sentir cap a Jesús. 

Però no vull incidir molt en la qüestió "la dona", prefereixo englobar-la en el terme 

“humanitat”, juntament amb “seguidors i seguidores de Jesús”, com inclusió de tots i 

totes, perquè en Jesús, tots i totes, vam rebre la plena justícia del Regne, i l'exclusió no 
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ve per Jesús, sinó només pels homes de el sistema patriarcal que, en lloc de mirar 

l'Evangeli, comencen a mirar més els interessos de poder, domini i control, que la 

possibilitat d'expansió del Regne de Déu per mitjà de ses dones. 

Quan començà la institucionalització eclesial, per als homes, aviat va ser intolerable que 

la dona tingués ses mateixes possibilitats de paraula, de llocs i acció que ells. Així, i 

durant el segle segon, comença ja la discriminació i exclusió. Hi ha una frase concreta en 

1Co 14,34 que diu: "Les dones han de guardar silenci en les reunions de l'església, 

perquè no els està permès parlar. Han d'estar sotmeses als seus marits, com mana la 

llei de Déu. Si volen saber alguna cosa, que l'hi preguntin a ells a casa, perquè no està 

bé que una dona parli en les reunions de l'església". Açò és determinant per veure que, 

ben aviat, sa dona queda exclosa del sistema que s'anava formant. Però vull aclarir que 

aquesta frase, els experts diuen que no és de Pau, sinó una interpolació tardana dels 

"paulinistes", per reforçar ses seves teories patriarcals amb l'autoritat de l'apòstol. Pau 

es va valer de ses dones per crear comunitats, ho feia amb àmplia llibertat, no les va 

excloure. Encara que també va anar cedint a causa dels conflictes que començava a 

causar el protagonisme de ses dones. 

Afegeixo també que no hem de mesurar el seguiment i els serveis a la comunitat eclesial 

des del sexe, home o dona, sinó des de la disponibilitat a exercir els diferents carismes 

que l'Esperit Sant inspira a les persones, sigui home o dona, per al servei . L'important 

és l'atenció a la gent i implantar la veritat, bondat i bellesa d'una vida per l'Evangeli. Lo 

decisiu és que tothom pugui conèixer Jesús i la vida que ens ofereix. "Ja no té 

importància el ser jueu o grec, esclau o lliure, home o dona; perquè units a Crist Jesús, 

tots sou un de sol" (Gl 3,28). Home i dona som humanitat de Crist. I ses dones portem 

segles i mil·lennis, sotmeses a aquesta discriminació, mantinguda per les lleis i jerarquia 

eclesiàstica. Açò no és de Jesús, no de l'Evangeli, no és de Déu. Ser humanitat nova, és 

fomentar la integració de tots, i no ser excloents. La vida del Regne que Jesús porta és 

misericòrdia i justícia de Déu.  

Hem de tenir la valentia d'eliminar tota forma de dominació sobre les altres persones, 

sobre les dones a l'Església, açò és una tasca que la jerarquia eclesiàstica ha d'afrontar 

amb immediatesa. Ja fa tard, i no ho hem de callar. És un pecat que encara no han 

reconegut. 

Ses dones, com els homes, no només han d’ocupar llocs de responsabilitat, sinó també 

la plena igualtat, i poder accedir a la possibilitat del diaconat i presbiterat, ja que s'ha 

demostrat que no hi ha raons teològiques per no exercir aquest serveis, com un més 

dins l'Església. 

En la societat del temps de Jesús, la dona era un ésser relegat a la custòdia dels pares i, 

un cop casada, quedaven sotmeses al marit. La vida pública no li estava permesa, i la 
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seva submissió estava condicionada fins en la forma de vestir. Era obligatori el vel al cap 

i la cara coberta per no ser vista. Als dotze anys era considerada major i apte per casar-

se. El marit podia tenir altres dones i demanar el divorci, ella era dona d'un sol marit i 

sense dret a demanar divorci. Si no tenia fills, el marit podia divorciar-se i prendre una 

altra dona. Segons la Llei, tot jueu havia de pujar a Jerusalem, però per a ses dones no 

era necessari. Tanmateix, els evangelis relaten que Jesús va pujar a Jerusalem 

acompanyat per ses dones i deixebles homes, junts. Els fillets aprenien a llegir la Torà, 

ses filletes no. En el Temple hi havia un lloc reservat i separat per ses dones i només 

escoltaven la litúrgia, sense participació. I a sobre, estaven etiquetades de xafarderes i 

mentideres. 

No obstant açò, Jesús no va fer cas d'aquestes normes i es va deixar acompanyar per les 

dones. La seva relació amb elles va ser d'oberta naturalitat, dialogava amb elles, les 

guaria, les perdonava, entrava a casa seva a allotjar-se. Recriminà als homes la seva 

actitud sobre el divorci i va deixar clar que el pitjor adulteri és la perversió de el cor. 

Totes aquestes coses indignaven a ses autoritats religioses,  i es posaren contra Jesús 

pel seu atreviment i per qüestionar les lleis. 

És molt significativa l'amistat de Jesús amb Maria Magdalena. La seva relació amb ella 

reflecteix un especial afecte, delicadesa i finor de tracte. Ella serà la que iniciarà la vida 

nova de Jesús ressuscitat. Mentre els deixebles van fugir després de l'arrest, per por 

dels jueus, ses dones van seguir els esdeveniments de prop, no el van deixar sol. L'amor 

porta a ses dones a situar-se al peu de la creu. L'amor les té vigilants per anar ben dematí 

al sepulcre i trobar-lo buit. Sorgeix l'espant. Què han fet amb el cos?, on l'han posat? A 

l'entrada del sepulcre hi ha foscor, buit i desconcert. Maria plora, gemega i espera. Quan 

creu veure a l'hortolà, li pregunta si se l'ha enduit. Ell li diu: "Maria!", ella s’espanta, el 

reconeix i exclama: “Rabboni! Mestre”. Als peus del Ressuscitat el vol capturar, però 

Jesús li diu: "Deixa’m estar", es a dir: acull l'amor humà-diví, que l'amor eixampli el poc 

que has aconseguit i vist de mi. Ses engrunes que has tastat, volen ser pa que ompli la 

necessitat. "Deixa’m estar", perquè puguis contemplar Déu i puguis així transformar el 

món amb mi. No fugis del món, no li tinguis por, no em busquis fora d'ell. Jo visc immers 

en ell, jo estimo aquest món, jo he vingut per amor a redimir-lo, cerquem en el món, ho 

aconseguiràs quan em trobis en els germans i aprenguis a veure, en tot i tot-hom, a 

mi. 

Cridar Jesús pel seu nom a una dona, és donar-li identitat, dignitat, reconeixement. En 

el nom de Maria estan inscrits els nostres noms, els noms de tota la humanitat. Els fills i 

filles de Déu hem estat enviats a fer expansiu el missatge de la salvació als  confins de la 

terra. I Neix la missió. Hem vist al Ressuscitat i hem cregut en Ell. No es tracta de veure, 

tocar i palpar físicament. La vida de fe te ulls interiors, una altra mirada, un altra llum, 

una altra manera de veure i entendre. El Ressuscitat és la vida nova que tot ho il·lumina, 
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tot serà diferent, la humanitat anirà d'alliberament en alliberament, una llibertat 

imparable que a tots posa ales. La fe de l'Església neix del Crits ressuscitat que s'ha 

aparegut. La fe en el Ressuscitat és afirmació de la nostra pròpia resurrecció. Hem 

ressuscitat amb Ell, la fossa ha quedat buida per sempre, Jesús ens ha tret dels nostres 

sepulcres de mort. Per davant és la llum del Ressuscitat. Ja ningú morirà. Som els fills i 

filles de la Llum i la Vida, i Jesús ens ha assegut amb Ell al costat del Pare, tot està 

complert. Aquestes veritats de fe, són ja realitat aquí i ara. El cel ha començat aquí, a la 

nostra terra. Som els alliberats, ningú està per damunt de ningú. Tots rebem l’hàlit del 

Esperit Sant que ens omple de Déu mateix. Ha començat el temps de la comunitat i 

fraternitat que ens iguala a tots. 

Les dones al llarg de la història de l'Església 

A cop d’ull, veiem que Jesús, a més del grup dels Dotze, es deixa acompanyar per ses 

dones. Després de la resurrecció, comença la missió, i amb els apòstols, ses dones són 

testimoni principal de l'anunci. En el llibre dels Fets dels apòstols, veiem la presència de 

dones com Prisca i Àquila, Lidia Trifena, Trifosa, Perside. Febe i Júnia, al davant de 

comunitats. Es reunien a ses cases, se instruïen, resaven i menjaven el sopar del Senyor. 

Pau cita també a Lidia, Nimfa, Evòdia i Síntique. Consta que hi va haver entre elles 

diaconesses i profetes. 

Al llarg de la història, ses dones han sigut presència vital en la transmissió de la fe a ses 

generacions noves, a ses cases amb els fills, amics i veïns. Practiquen ses obres de caritat, 

assistint als necessitats. No obstant açò, dins de l'Església, tant ses dones com el poble 

de Déu, van quedar relegats a una simple assistència de compliments sacramentals, 

ritus, catequesi, sense implicació en llocs de govern, perquè tot va anar passant a ses 

mans dels homes que, entre religiosos, capellans i monjos, lo clerical va créixer com un 

gran exèrcit, quedant ses dones i el laïcat al marge de tot, sota un imperi cada vegada 

més poderós i controlador. 

Durant la Edat Mitja, va ser impressionant la gran obra de ses beguines. Aquestes dones 

seglars, van ser capaces d'organitzar-se i adquirir una autonomia pròpia que es va 

expandir per tot Europa, arribant a ser més d'un milió. Aquesta autonomia era un reclam 

per ses joves del seu temps, perquè els permetia una llibertat que no tenien a ses seves 

cases, ni en la societat. Tant els edificis com ses tasques humanitàries empreses per ses 

beguines, va ser tot iniciativa d'elles. Cuidaven els malalts i als pobres i ensenyaven a 

escriure i llegir als infants. La seva activitat era una autèntica misericòrdia cristiana. Va 

ser lloc també de trobada d'alguns clergues que s'acollien a la seva formació 

intel·lectual, com també a la comunicació i acompanyament espiritual. Treballaven per 

guanyar-se la vida, fomentaven la formació i la vida de pregària. Algunes foren molt 

cultes. Admirable és l'obra de Margarita Porete, amb el seu llibre “El espejo de las almas 
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simples”, un autèntic llibre de mística, fet que la va portar a morir a la foguera, 

condemnada per les autoritats eclesiàstiques. 

I com sempre ha passat al llarg de la historia amb tota obra empresa per ses dones, aviat 

va ser controlada per sa jerarquia eclesiàstica, que no mirava amb bons ulls aquella 

propagació i autonomia que tenien i que anava en augment. Finalment van ser sotmeses 

per les autoritats que les dispersaren i les tancaren en els convents. 

En la vida monàstica i contemplativa, moltes van ser ses que van destacar en la promoció 

de ses dones potenciant lo intel·lectual, l'art, la vida comunitària, sa feina, l’estudi. Gran 

exemple va ser Hildegarda de Bigen, escriptora de llibres de medicina i de mística. Clara 

d’Assis, que va destaca per ser sa primera dona que va escriure una Regla per conservar 

l'obra del seu germà i amic Francesc d’Assis. Els escrits de Santa Teresa de Jesús, primera 

dona que va fundar una ordre de frares. 

Com a mostra de sa força d'imposició i domini per part de sa jerarquia damunt ses dones, 

és sa clausura de ses monges de vida monàstica-contemplativa. Ses reixes no va ser 

iniciativa de ses dones, va ser imposició de la jerarquia. Ses reixes, diguem-ho clar, no 

formen part del carisma que l'Esperit Sant ha inspirat als fundadors. Va ser un 

proteccionisme imposat a ses dones, sempre tractades i mirades amb recel, com carn 

de pecat. Que a dir de santa Teresa: “No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia 

que sois justo juez y no como los jueces del mundo, que –como son hijos de Adán, y en 

fin todos varones- no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa”. I afegeix la 

Santa en aquest mateix paràgraf: “veo los tiempos de manera que no es razón desechar 

ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres”. Tot açò de ses reixes va sorgir ja 

en temps de Bonifaci VIII, en l'Edat Mitjana, que va abonar el terreny per portar-la, amb 

el pas el temps, a rigors extrems, sense comptar mai amb ses dones que l'havien de 

viure. A nosaltres se'ns ha imposat acatar i callar, subordinació passiva. Bé s'ha dit i 

reconegut que aquestes normes, mai haurien aconseguit imposar-les als homes monjos.   

Ses reixes i el vel son dos realidades imposades. Sobre el vel, diu R. Aguirre: “El velo es 
lo que esconde, protege, oculta, hace públicamente invisible. Se ha asociado siempre 
en las antiguas culturas orientales con el silencio, anonimato y modestia, que 
corresponden a las mujeres. En la cultura cristiana han sido sobre todo las monjas 
quienes han personificado esta imagen de la mujer. Aun hoy “tomar el velo” sirve para 
expresar la entrada en la vida religiosa. En tiempos muy diferentes, movimientos de 
mujeres han visto en el velo el símbolo de lo que se opone a su desarrollo como 
persona. Las religiosas que han llevado tanto tiempo el velo de forma silenciosa y 
sumisa, cuestionan ahora el hábito y la forma de vestir. Y cuentan con la oposición, 
bien patriarcal por cierto, de superiores eclesiásticos varones. No son pequeñeces, 
pues tienen gran valor simbólico y, en el fondo -entre otras cosas-, plantean el derecho 
de la mujer a su autodeterminación y emancipación”.  
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Queda clar que, al llarg de la història, ses dones, per difícil que ho van tenir, van insistir 

i persistir en promocionar-se. Avui, al segle XXI, l'exclusió de la dona a l'Església no queda 

atenuada pels llocs de responsabilitat que el Papa Francesc ha anat concedint. Només 

el ple reconeixement d'igualtat entre home i dona com a fills i filles de Déu, farà justícia 

als dos mil anys de silenci imposat i exclusió injustificada cap a ses dones. No 

reconèixer i acceptar la crida vocacional  de ses dones al sacerdoci a favor de ses 

persones, és un pecat contra les inspiracions de l'Esperit Sant, que és el qui crida i envia. 

Açò, ja no té justificació ni espera. Una desobediència responsable -per part de ses 

dones- pot ser prendre el "robatori" que ens ha estat "robat" per mil·lennis, que és la 

nostra realitat sacerdotal, i començar en petits grups a ser celebradores de eucaristia 

compartida. El que és propi de tot batejat s’ha d'aplicar àmpliament i no ser reduït a una 

“elit” privilegiada i apartada de només homes. Ja no. I ara, quan sembla que volen 

negociar amb nosaltres el lloc de la dona a l’església, és important que no ens deixem 

“vendre per un plat de llenties”. ¡Anem per el tot en el reconeixement de la igualtat! 

Ja no és temps de mitjanies. 

Atrevir-nos a desafiar el sistema és saber dir NO ÉS NO. No es tracta de fer una Església 

gueto, és obrir una possibilitat nova, que porta segles empresonada. Obrir ses portes a 

Crist, és avui, obrir ses portes a ses dones amb rostre del Jesús encarnat-crucificat-

ressuscitat. Obrir aquest camí nou i caminar-exercint ses nostres conviccions interiors, 

il·luminades per l'Esperit Sant, és profecia, repte i tasca a realitzar. I no tenir por de 

ningú, no renunciar a nosaltres mateixes, en el Déu que ens viu: “No tremolis davant 

d'ells: si no, seré jo qui et farà tremolar” (Jr 1,17). Enfront dels poders totalitaris, la 

justícia de Déu acaba imposant-se amb caràcter alliberador, salvador i humanitzador. 

Déu ja ha escoltat el nostre gemec i surt a alliberar-nos. És temps d'esperança. Tot poder 

faraònic serà desmuntat. I assumir també que, tot alliberament, porta un recorregut: a 

travessar el desert. La desolació es tornarà alegria i festa. Sortir de Egipte, Moisés i el 

poble, fou un recorregut que durà anys. Però no tornaren endarrere. ¡No hi tornarem! 

Evangelis i cristianisme 

Jesús va ser un ciutadà de poble, un simple laic, no va ser un intel·lectual, ni un 

professional de la Llei, ni un sacerdot. Jesús va ser mestre en la dinàmica del amor, la 

misericòrdia i el perdó. No va conèixer els evangelis, no va escriure res sobre si mateix, 

ni sobre la seva predicació. Però Ell és l'Evangeli, la Bona Nova del Regne de Déu. És 

més, Jesús és tot el Regne de Déu, viscut en plenitud humana. Jesús és la humanitat de 

Déu entre nosaltres i el model d'ésser humà, de viure humanament en aquest món, 

habitat per la humanitat. Jesús no va venir a implantar una doctrina. A la intempèrie de 

la vida, va obrir un camí de vida alliberadora per a tothom, una fraternitat i solidaritat 

que supera tota dominació d'uns sobre els altres. I un camí que també porta a la creu: 
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"Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seva creu i em 

segueixi" (Mt 16,24). 

El millor regal que Déu ha fet a la humanitat és Jesús. En Ell, Déu s'ha donat a si mateix, 

s'ha rebaixat a la condició humana perquè els humans integrem la nostra humanitat a la 

manera de la humanitat de Crist. La seva humanitat divinitza la nostra. En Jesús, Déu es 

revela encarnat, palpable, fràgil, menester-os, humil i pobre, s'ha ficat de ple en el nostre 

fang per curar ses nostres ferides. Tot el que podem saber de Déu ho trobem en la vida, 

paraules, accions, mort i resurrecció de Jesús. De Déu només podem saber i conèixer 

per lo que Jesús ens revela de si mateix. Ell ens el presenta com: “Abba, Pare”. Però 

Déu, sempre i en tots els temps de la història, serà l’indicible, mai el podrem copsar en 

els nostres esquemes de coneixement i comprensió. Déu ens excedeix. Només Jesús és 

qui el fa assequible i proper, a l’abast de la nostra comprensió.  

Els evangelis són la font més fiable que tenim per conèixer al Jesús històric. Són quatre 

evangelis, i cada un d'ells recull la tradició oral del Jesús humà. Els tres primers, Marc, 

Mateu i Lluc, els coneixem com els sinòptics, per la semblança i copiar-se entre ells. Joan 

és el més tardà i diferent en estil i llenguatge. El conjunt dels quatre evangelis, presenta 

la visió que les diferents comunitats tenen de Jesús, com el veuen, com capten i viuen el 

seu missatge. És a dir, la figura de Jesús no és uniforme, és tan plural com comunitats 

es van formant i dient d'Ell. D'alguna manera, cada Evangeli és la resposta que Jesús va 

formular als seus deixebles: "I vosaltres, qui dieu que soc jo?”. Podem dir que, també 

avui, aquesta pregunta segueix sent essencial per a cada creient i per a tota l'Església. 

De la relació personal que cada un de nosaltres establim amb Jesús, sorgeix la resposta 

personalitzada del Tu a tu amb Ell. La  relació és vital per aprendre a viure amb llibertat, 

deixant-nos guiar per l'Esperit i per la seva Paraula. Del conjunt de l'àmbit personal, 

sorgeix el comunitari. Jesús és més ric des de la comunitat que de lo particular de 

cadascú. El conjunt de la comunitat l’engrandeix. Les dues realitats són 

complementàries, perquè res som sense els altres. Jesús vol que tots siguem un: 

"Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en 

nosaltres, perquè el món cregui que tu m'has enviat. " (Jn 17,21). Avui, que diem 

nosaltres qui és Jesús? 

Tornant als evangelis, cal tenir clar que, tal com ens han arribat a nosaltres, són el 

resultat d'un llarg procés que no acabaria fins al segle IV. Primer, diferents escrits de 

paraules i fets de Jesús, circulaven entre les comunitats. Els evangelis no eren els únics. 

Segons el professor Antonio Piñero, van arribar a circular 80 evangelis. Aquests escrits 

van ser sotmesos a un llarg procés de discerniment, fins a quedar constituïts com 

canònics els quatre que l’Església va aprovar. Açò també va ser una lluita de poder entre 

les diferents corrents cristianes que s'havien format durant els primers segles. 
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Jesús no va fundar el cristianisme tal com s'ha constituït. El cristianisme és obra 

posterior a Jesús, i fins i tot posterior als apòstols, perquè quan s'escriuen els 

evangelis, la majoria d'ells ja havien mort. És més, els apòstols reben l'impacte 

resurreccional, i aquelles primeres comunitats, totes jueves, van creure que la tornada 

del Messies glorificat seria immediata, i per a res es van molestar a recollir la tradició del 

seu ensenyament. Fins al mateix Pau ho va creure i va esperar aquesta vinguda 

imminent. Només a mesura que passava el temps i Jesús no tornava amb tanta 

immediatesa com l'esperaven, van començar a preocupar-se per anar recollint els 

testimonis orals de aquells que el van conèixer mentre vivia. 

Avui s'afirma que l'Evangeli més antic va ser el de Marc, juntament amb l’escrit conegut 

com la Font Q. Aquestes dues corrents van ser les inspiradores dels evangelis de Mateu 

i Lluc, posteriors a Marc. Es pot dir que Mateu i Lluc son una copia de Marc, amb alguns 

afegits propis. L'Evangeli de Joan data de finals de segle I, pel seu estil va ser una obra 

controvertida que, després de molts debats, finalment va entrar a formar part del cànon. 

En definitiva, els evangelis i tot el que va ser i és Jesús, la seva vida, passió, mort i 

resurrecció, és exemplaritat i signe del que hem de ser, fer i viure els seus seguidors. 

Jesús ha vingut a treure a la llum la nostra veritat de fills i filles de Déu. Tot el que ens 

encadena negativament, Jesús ho ha alliberat. La llibertat com l’amor, és fonamental 

per al cristianisme, per a cada ésser humà i tota la humanitat. Tot passa per Jesús, Ell és 

tota la nostra veritat, hem de viure emmirallats en Ell. La nostra vida ha d'anar 

confrontada amb Jesús i el seu Evangeli, Ell és tot el que em de creure, i la Evangeli tot 

el que hem de viure, és la nostra manera de ser humans. Diu Jesús: “Si us manteniu 

ferms en el que jo us dic, sereu de debò deixebles meus/ Coneixereu la veritat, i la 

veritat us farà lliures”. (Jn 8,31-32). 

Els quatre evangelis són el cor de Déu viscut humanament per Jesús. En una paraula, 

Jesús és l'Evangeli, i la seva preocupació va ser establir el Regne de Déu que amb Ell 

havia arribat a el món. A tots ha estat ofert, tots estem convidats a aquesta festa de Déu 

que ha esclatat enmig de la humanitat. En Jesús, Déu ha vingut a dir-nos que ens estima, 

que som lliures i que ens vol feliços. Els evangelis formen part de l'Escriptura i són 

Paraula de Déu per a nosaltres, són Jesús mateix. L'Evangeli de Joan s'inicia afirmant que 

"Al principi existia la paraula, la paraula estava amb Déu i la paraula era Déu" (Jn 

11,18). Jesús és la paraula existent al costat de Déu i l'Evangeli és el projecte de plenitud 

que Jesús ofereix a tots. Ningú queda exclòs en el pla salvador de Déu. La humanitat és 

mirada a plaer per Déu perquè ens estima. En el cor de Déu tota la humanitat hi està 

acollida.  

La vivència que els deixebles de Jesús -homes i dones-, van tenir amb Ell, va ser 

determinant per canviar ses seves vides. El Jesús històric-crucificat-ressuscitat, marca el 

grup de seguidors, queden configurats en una manera de ser humans en aquest món, 
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d'entendre i viure la vida, una manera de relacionar-se amb els altres i amb la mateixa 

naturalesa. Aquí tot va d’amor. Afirma Pau: "El qui és de Crist és una criatura nova" 

(2Co 5,17). L'amor serà per sempre el distintiu dels seguidors de Crist. Ser cristià 

significa estimar i dir-ho amb la vida i vida compartida. "Coneixeran que sou deixebles 

meus si us estimeu els uns als altres" (Jn 13,35). I nosaltres som seguidors de Jesús 

perquè "Hem conegut l'amor que Déu ens té i hem cregut en Ell" (1Jn 4,16). La paraula 

de Jesús és tot el que el seguidor ha d'escoltar i creure. La nostra vocació és l’amor i el 

perdó. No podem ser uns ressentits davant les situacions de la vida. “Perquè la llei de 

l’Esperit, que dona vida en Crist Jesús, t’ha alliberat de la llei del pecat i de la mort” 

(Rm 8,2). Lo nostre es: “esteu sempre alegre en el Senyor” (Flp 4,4). 

Hans Küng, defineix amb precisió i bellesa el que és ser cristià, diu: “No es cristiano el 

hombre que nada más procura vivir humanamente, o socialmente, o hasta 

religiosamente. Cristiano es, ante todo, y solamente, el que procura vivir su 

humanidad, socialidad y religiosidad a partir de Cristo”. I afegeix: “Lo distintivo del 

cristiano es Cristo mismo”. I viure referits a Crist significa seguir-lo, imitar-lo en totes 

ses coses i deixar-nos configurar amb Ell. El camí a seguir és Crist: “Jo soc el camí, la 

veritat i la vida” (Jn 14,6). El cristianisme és més una realitat carismàtica-profètica que 

una institució eclesiàstica, que carrega la vida de l'Església de normes, preceptes, lleis, 

decrets, prohibicions. Una estretor que ofega l'aire de l'Esperit i asfíxia lo carismàtic. 

Gràcia i llibertat van unides, és lo que allibera, no les lleis humanes. El cristià ha de viure 

confrontat amb Jesús i l’Evangeli, res més! A l’Església ha de brillar lo carismàtic i la 

frescor del Ressuscitat. Desafiar el sistema és una responsabilitat profètica. 

La vida de fe de l'Església ha d'encendre un foc sobre la terra, que faci sentir el gust 

per Crist i el seu Evangeli. Gust per la llibertat de fills i filles de Déu, per la unitat en una 

gran pluralitat de tota la cristiandat, no només lo catòlic, sinó tots els que confessen que 

Jesús és el Senyor, un cristianisme que viu de Crist i el seu Evangeli. I en la nostra taula 

del sopar, guardar sempre un lloc per als homes i dones que vulguin seure amb nosaltres 

per assaborir, ni que sigui per un moment, el nostre pa i vi de la fraternitat. Saber estar 

en comunió amb tots els éssers humans, sigui quin sigui el seu credo. Lo determinant 

de ser cristià és l’amor que crea la reconciliació i comunió amb tota la humanitat, amb 

tota la creació. Home i dona formem l'ésser i personalitat de Crist, sense distinció de 

gènere. 

Del seguiment a la trobada 

A mesura que seguim Jesús i experimentem que se'ns dona a conèixer, d'alguna manera, 

sentim que també nosaltres som carn de la seva carn i sang de la seva sang. És a dir, la 

relació vinculant ens posa semblança, ens encarna amb l'encarnació de Jesús i com Pau 

podem afirmar: "Visc jo, però no jo, és Crist qui viu en mi" (Gal 2,20). I si Jesús ha donat 

la vida per tots, nosaltres tenim també la gosadia de voler donar la vida pels germans. 
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Açò és una actitud de confiança en Déu, que ens referma en la fe i en la caritat. Donar 

la vida, ¿volem donar-la de veritat ?, en què consisteix el nostre "donar-nos" als altres?, 

com ho fem efectiu? 

La comunitat cristiana es reuneix al voltant de la taula per celebrar el pa i la paraula. Del 

seguiment, passem a celebrar la trobada amb Crist enmig de nosaltres. Celebrar i ser 

celebradors! Jesús ens convoca al voltant de la taula de la festa. No en un temple. El que 

Jesús inicia és una cosa nova. Ja no són sacrificis d'animals sobre altars. És la taula per 

un sopar, una celebració per a tots, en la que Jesús mateix és el menjar i beguda 

servida. Jesús se significa i ens significa amb Ell: "aquest és el meu cos", "aquesta és la 

meva sang"; "Feu això en memòria meva". Els qui som seguidors de Jesús rebem la seva 

mateixa vida, passem a ser carn i sang de Crist. El pa i el vi són signe que significa la 

nostra carn i sang unida a la de Jesús oferint-se per que el món cregui i visqui. Som 

continuadors d'aquest oferiment a la humanitat. Com Jesús, som el pa que alimenta 

la vida i vi que celebra la festa de Regne de Déu. Som els fills i filles de la festa de Regne 

i som eucarístics. L'Eucaristia és fonamentalment identitat amb Crist. D'aquesta 

consciència d'identitat eucarística ha de brollar la novetat. Crist i la humanitat passen a 

formar una sola carn i sang. Som pa i vi com esperança de fe i vida. 

Vull dir amb açò que som eucaristia, perquè el Crist que ens viu a dins, ens fa el que 

Ell és: pa de vida. Sí, ho afirmo, som eucaristia, pa de vida que, a l'igual que va fer Jesús, 

ens partim i repartim donant el més i millor de nosaltres mateixos per als altres. La 

comunitat que es reuneix per celebrar al voltant de la taula el pa i la paraula, és tota ella 

sacerdoci de Crist oferint-se al Pare i a la humanitat. Tots som celebradors, perquè tots 

som pa de Déu. Açò no sols és un dret, ¡és identitat!  

El Déu en qui creiem, no necessita intercessors entre Ell i nosaltres, com succeïa amb els 

sacerdots de la de l'Antiga Aliança, sacrificant animals oferts a Déu pels pecats del poble. 

Aquí i ara, som sacerdoci de Crist, Ell és l'únic sacerdot i nosaltres ho som amb Ell, per 

participació i gràcia seva: "D'aquesta manera, Déu farà de vosaltres, com de pedres 

vives, un temple espiritual, un sacerdoci sant que per mitjà de Jesucrist ofereixi 

víctimes espirituals, agradables a Déu " (1Pe 2,5). Si Jesús s'ha significat dient que Ell és 

el nostre pa i la nostra sang, i diu als seus deixebles que facin açò en memòria seva, 

estem davant d'una realitat que és de tots els deixebles, i no privacitat d'una elit 

distintiva. 

Si Crist me viu, i per la fe sé que me viu, jo som eucaristia i celebradora de eucaristia. 

I ho és cada seguidor, cada deixeble, no depèn de sacerdots oficials, és gràcia oferta a 

tots. Açò ho podem entendre si realment ens sentim identificats amb Crist. La reunió 

d'uns pocs per celebrar aquesta veritat, és eucaristia cristiana. Donar la vida als 

germans amb el nostre servei, amor i companyia, és ser pa que els alimenta i dona vida. 

El que som i tenim ho partim i repartim, com pa de vida, cada un prengui la ració que 



11 
 

de mi -de nosaltres- necessita. Menjar-nos els uns als altres tal qual es va donar a menjar 

Jesús: "Preneu i mengeu, aquesta és la meva carn". Tota la humanitat te que 

contemplar el cristianisme con la llar de la fraternitat i la solidaritat compartida. Sigui 

aquesta la nostra oferta als germans, i a tota la humanitat. 

Reservar açò a uns pocs "oficials de el temple", és simplement estretor de ment, falta 

de caritat i no caminar en veritat, perquè la veritat és que tots som sacerdots de Crist. 

Per açò ses dones reivindica’m poder oferir aquest servei. El que Jesús va fer per 

nosaltres, cal fer-ho per tota la humanitat, sense distinció. I no dic que, qui ho entengui 

només de manera "oficial", així ho visqui i ho faci, cadascú ha de ser coherent amb el 

que creu. Però qui té aquesta llibertat interior, sap que l'Esperit és qui l'inspira. El pa i el 

vi, juntament amb Jesús, som nosaltres en aquest ara i hora de la història, oferint amor 

i perdó a tota la humanitat. Significats amb Ell, som el que Ell és i ens fa, Jesús es fa en 

nosaltres, perquè siguem la seva imatge i semblança, i ens mana que realitzem tot el 

que Ell va fer: estimar, perdonar, ensenyar, alliberar. Som totalitat de Crist, i quan hi ha 

identitat amb Ell ja no tenim por, s’és capaç de rompre tot límit i tota imposició. 

Adherits a Crist i celebradors amb Ell, fem-ho també amb el pa nostre de cada dia, 
guanyat amb la suor del nostre front, i amb el vi de la nostra alegria i festa, no cal pureses 
rares de pa sense llevat o vi només de raïm, perquè Jesús no repara en aliments purs o 
impurs, Ell tot ho fa bo i bell, nou i senzill. Jesús ha transcendit aquestes coses antigues, 
s'ha situat a la normalitat de la vida dels homes i dones de cada moment històric. Jesús 
va trencar tots els esquemes, no va voler amos ni dominadors, sinó que va fer un grup 
d’amics fraterns, volent-nos a tots com servidors dels altres. I va donar exemple rentant 
els peus, com el qui serveix, i ho diu planament: "Jo, estic enmig de vosaltres com el qui 
serveix" (Lc 22,27). I afegeix: "Us he donat exemple perquè també vosaltres feu el 
mateix que jo us he fet" (Jn 13,15). A l'evangeli de Joan no hi ha fracció del pa, l'exemple 
que deixa aquest evangelista és el lavatori dels peus, com a signe d'amor fet servei. Som 
servidors. El poder i les imposicions són anti-evangèlics. La fraternitat és servei ofert 
entre iguals. Si Déu se ha situat als peus de la humanitat, nosaltres també. 
 

L'oració com a trobada relacional 
 
Com a seguidora de Jesús i monja de vida contemplativa, no puc deixar de dir una 
paraula sobre la importància de l'oració personal i comunitària. Ella, l'oració, sorgeix de 
la necessitat de la vida en relació. Jesús mateix ens convida a ser orants, a relacionar-
nos amb Déu: "Tu, quan preguis, entra a la cambra, tanca la porta i prega en secret al 
teu Pare" (Mt 6,6). Ell mateix es retirava al camp i a la muntanya a pregar. I en els 
moments crucials de la seva vida, l'oració serà el fort on agafar-se. En la pregària, Jesús 
posa tota la seva confiança al Pare, es fia d'Ell i s'abandona: “Que no es faci la meva 
voluntat sinó la teva” (Llc 22,42). 
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Em sembla que a l'Església hem fomentat poc dues coses vitals per alimentar la fe, em 
refereixo a l'oració i el gust per l'Escriptura. Ens ha faltat sentit orant d'una banda, i per 
una altra, l'Escriptura ha estat la gran absent per segles i segles, encara que bé és veritat 
que, a partir del Concili Vaticà II, es va realitzar un gran treball per reparar aquesta 
mancança. L'oració s'havia posat en mans dels religiosos i la Bíblia en mans dels 
capellans. Així, l'absència d'aquest aliment en els laics, ens va deixar debilitats i sense 
contingut. Avui ja sabem la importància de ses dues coses i hi ha un veritable interès per 
la formació i lectura assídua de la Paraula. Actualment també estem més sensibilitzats a 
cercar espais de vida interior orant contemplava. A estar tot sols amb Déu sol. 
  
¿Per què la necessitat de l'oració, per què regalar a Déu moments de la nostra persona 
i temps? Perquè ella (la pregària), és il·luminadora de ses nostres realitats més 
amagades. L'oració il·lumina la nostra realitat, ens la posa de front, ens fa de mirall on 
mirar-nos i veure com esteim. Quan volem trobar-nos amb Déu per mitjà de l'oració, 
inevitablement ens trobem amb nosaltres mateixos, som la nostra pròpia pedra 
d’ensopec. Aquesta trobada amb Déu, passa per la trobada personal amb la nostra 
pròpia història, feta d'encerts i conflictes, d'afectes i ruptures, de bondat i agressivitat. 
Passem situacions en què ens trobem davant la por d'haver d'assumir que la 
reconciliació i l'harmonia en nosaltres estan per fer, la pau per establir, el perdó per 
realitzar. És anar assumint la purificació interior, com a camí que ens porta a la 
reconciliació i il·luminació de l'ésser redimit per Jesús. L'oració il·lumina el camí de la 
veritat en la llibertat i per la llibertat. 
 
A la fi, ser seguidors de Crist, ens ha de portar a una exigent trobada personal amb Ell, 
des de la realitat orant-contemplativa. Amb Jesús cal relacionar-se, cal tractar-se, 
conèixer-se i igualar-se, deixar que ens transformi amb Ell fins adquirir la ment i 
mentalitat de Crits. Santa Teresa de Jesús defineix així la oración personal: “que no es 
otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces 
tratando a solas con quien sabemos nos ama”. Si no coneixem Jesús des del Tu a tu, no 
entrarem en la dinàmica de l'enamorament. És de vital importància passar del 
seguiment a la trobada i enamorament.  
 
Quan hi ha trobada enamorant, entra en escena la bellesa del Càntic dels Càntics, els 
amants es desitgen, es cerquen, es troben i es diuen l'amor, viuen d'amor, pregar és 
caminar en enamorament. "Que em besi amb els besos de la seva boca / Més dolces 
que el vi són les teves carícies i deliciosos a l'olfacte els teus perfums. Deixem anar 
darrere teu: Correm! ". "Que delicioses són les teves carícies, germaneta, esposa! Són 
les teves carícies més dolces que el vi, i més deliciosos els teus perfums que tota espècia 
aromàtica!". Aquest llibre de l'Antic Testament, ja posa de manifest que la relació de 
Déu amb la humanitat és amorosa.  
 
Ser orants és vocació cristiana de tots, perquè el nostre Déu, a dir de Santa Teresa “no 
está deseando otra cosa sino tener a quien dar” (6 M 4,12). Pregar és disposar-nos a 
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estar amb Jesús i tenir “afición de estar más tiempo con El” (V 9,9). I avui, més que mai, 
estem cridats a ser orants amb totes les religions de la humanitat. L'esperança del nostre 
món ens ve donada per la pregària de tots els creients units, homes i dones de bona 
voluntat que ho esperen tot i només de Déu. Diu Hans Küng: “No habrá paz entre las 
naciones sin paz entre las religiones; ni habrá paz entre las religiones sin diálogo entre 
las religiones; ni habrá diálogo entre estas sin el estudio de sus fundamentos”. Cal anar 
més enllà de l'ecumenisme cristià, cal englobar i abraçar a tots els creients de totes les 
religions que preguen l'amor i l'esperança per a un món en la pau, la justícia i la llibertat. 
I tot açò, sense perdre la nostra identitat cristiana, sinó amb la seguretat que Jesús ens 
acompanya en aquest camí reconciliador amb tot-hom 
 
També vull deixar clar que, en la pregària, no hem d'anar cercant i esperant sensibleries 
gustoses, elevacions de l'esperit, sensacions plaents, tot açò són infantilismes. Santa 
Teresa diu: “Sí, que no está el amor de Dios en tener lágrimas ni estos gustos ni 
ternuras, sino en servir con justicia y con fortaleza de ánima y humildad”. Déu ens pot 
regalar amb aquestes sensacions, és clar que sí, de vegades ho fa si ens veu amb la 
necessitat. No obstant açò, la persona de fe no s'atura en sensibleries, ni li dona 
importància, perquè la fe es fonamenta en la confiança, és un: "sé de qui m'he fiat". La 
disposició interior és anar a l'oració despullats de falsedat, oberts a veure'ns sense por, 
perquè ella vagi il·luminant les fosques dels nostres racons amagats, i veure-les sense 
por, assumint-les amb una mirada serena, benèvola, neta, penetrant i autèntica. La 
pregària ens ajuda a situar-nos davant la vida i els seus conflictes amb actituds noves, 
transformades i transformadores, més evangèliques i bondadoses. Així, a poc a poc, casi 
imperceptiblement, anirà naixent la il·luminació interior, que no és sinó un humil 
caminar en veritat, en justícia, pau i llibertat, en amor cap a nosaltres mateixos i els 
altres. L'oració és gràcia transformadora, ens enforteix en la fe, ens obre a una major 
caritat, en acollida amorosa cap a la creació i els germans, ens fa senzills i humils, ens 
abaixa de tota possible altivesa, ens humanitza a manera de la humanitat de Crist. Ens 
disposa a caminar amb amor y perdó. 
 
I vull destacar també la pregària feta amb l'ajuda de la Paraula. Aquesta és una tradició 
molt antiga, però poc fonamentada en les parròquies. Es pren un text de l'Escriptura, es 
llegeix, es reposa, es pensa, s'escolta, es contempla en silenci i, a poc a poc, l'Esperit 
obra la gràcia d'il·luminar la Paraula en el cor que l'acull amorosament . S'obre una 
claredat en la ment que esdevé comprensió i ens ajuda a aplicar-ho a la vida mateixa. La 
Paraula contemplada esdevé transformadora de vida i aixampladora del ser. 
 
I bé, amb tot lo dit, voldria haver-vos despertat la passió pel Crist, que la vostra 
espiritualitat assadolli la set de Déu en Jesús i el seu Evangeli. Per finalitzar, vull 
dedicar-vos una cita del profeta Osees: "Jo la enamoraré, la portaré a el desert i li 
parlaré al cor". Déu demana de nosaltres atenció interior per parlar-nos al cor 
amorosament. I amb una altra frase de Santa Teresa, que ve bé a el grup: “Ahora 
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comenzamos y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor”. Sou llavor de les 
futures generacions que estan per venir. Coratge i endavant.  
   (Anna Seguí ocd.    10 – octubre – 2021) 

 


