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Benvolgudes autoritats, germans, amics i amigues, senyores i senyors. Primer de tot em permetran 
que comenci, com a bon germà de La Salle, recordant una nostra tradició. I és que tota la nostra acció 
i missió ha d’estar amarada de Déu; és per això que comencem dient “Recordem que som a la santa 
presència de Déu. Adorem-lo!”.

Ara que seguim en la presència de Déu, ja puc 
agrair la cordial invitació de l’Associació La Salle, 
i especialment del seu vocal de Pastoral, en Jo-
sep Ciurana. Aquí estem en temps de Quaresma 
i preparant-nos per a la processó del Divendres 
Sant. Això diria algú. Però no, i espero que no em 
diguin anatema i que sóc un heretge, però hem de 
recordar que en temps de Quaresma ens prepa-
rem per a la Pasqua.

Les associacions i confraries es preparen tant du-
rant tot l’any perquè arribi la processó de Diven-
dres Sant que de vegades, de vegades, sembla que 
ens oblidem que la festa més important dels cris-
tians és la Pasqua. La resurrecció de Jesús, Nostre 
Senyor. I permeteu-me una picada d’ull al meu 
pare… la resurrecció de Jesús, el Crist del Bon 
Amor.

INTRODUCCIÓ

És per això que aquesta conferència quaresmal té 
per títol “L’esperança i l’alegria de l’Evangeli és a 
les nostres mans”.

La resurrecció ens porta l’esperança del Regne de 
Déu i l’alegria desbordant de la vida i de l’Evangeli 

viscut amb Jesús el Crist, el Messies esperat. I aquesta esperança i aquesta alegria l’hem de comunicar 
als altres. Els cristians som testimonis. Testimonis del que hem vist i hem sentit. El nostre deure i la 
nostra obligació és repartir esperança i alegria al món. Dir que el Senyor està viu, que el trobem al 
nostre costat. El seu Esperit ens dóna força en les dificultats i ens anima a transformar el món i posar 
un pessic del seu Amor.

Ara que hem fet la introducció a la conferència quaresmal, mirem d’estructurar-la. Primer una icona 
de l’Evangeli. Anar a la font, els deixebles d’Emmaús. Llavors, com a segon apartat, l’esperança. El lema 
del curs per a totes les escoles i obres de La Salle a Espanya i Portugal és “L’esperança és a les nostres 
mans”. Així que seguirem les aportacions que ens diem els lasal•lians per a aquest curs referides al 
valor de l’esperança i per què és a les nostres mans. Algunes reflexions les hem pres de l’encíclica Spe 
Salvi del nostre benvolgut papa emèrit Benet XVI. Després l’alegria de l’Evangeli. Seguiré el programa 
pastoral de l’exhortació apostòlica del nostre ben estimat papa Francesc, Evangelii Gaudium (traduïda 
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com La joia de l’Evangeli). També recordarem el missatge del sant pare Francesc amb motiu de la pre-
sent Quaresma 2015. Per últim, unes conclusions finals.

LA ICONA DELS DEIXEBLES D’EMMAÚS

Recordem el relat dels deixebles d’Emmaús a Lc 24,13-35. Llavors, subratllem ara alguns aspectes 
d’aquesta cita. Quan algú em demana “què és la nova evangelització”, jo penso en la icona dels deixebles 
d’Emmaús. Si penso com a professor cristià, és el que crec que hauria de fer i el que hem de fer com a 
testimonis cristians per anunciar a Jesús, en les aules i arreu. Primer posar-nos al costat. Si ens mirem 
els altres per sobre o si ens deixem portar pels altres, no tenim les actituds de Jesús. Estar al costat, 
caminar amb.

Després, Jesús fa la tècnica del mirall. Deixar que les persones es desfoguin, que es deixin anar, escoltar, 
partir de la persona, no d’allà on jo vull que estigui, ni on vull portar-la, sinó des d’on és. I fer-li adonar 
d’on és. De vegades hi ha alumnes o joves que busquen orientació. I tenen molts de pardals al cap. I 
està bé que tinguem somnis i il•lusions perquè aquestes ens fan avançar i ens motiven. Però hem de 
comptar també amb les nostres virtuts i els nostres límits. La tècnica del mirall no fa sinó fer adonar-se 
la persona del seu punt de partida.

Soler i Conangla expliquen en el seu llibre No són contes, és la vida! el següent:

“L’escultor Jacques Lipchitz va viure durant els anys de joventut a París, on va establir una bona amistat 
amb Soutine, Modigliani i Chagall. Un dia, un dels seus amics li va manifestar que no se sentia gaire a 
gust amb la llum que obtenia en les seves obres i que se n’anava al Marroc per cercar-ne una de diferent.

Al cap d’un temps de pintar allà, l’amic reconeixia que tampoc no li agradava la llum que mostraven 
els seus olis marroquins. Lipchitz li recordà:

–No oblidis mai que la llum que l’artista plasma en els quadres prové del seu interior i no del que hi ha 
a fora.”

En L’art de saber escoltar, Francesc Torralba ens diu que escoltar aporta claredat a l’hora de parlar, do 
de consell, docilitat, amabilitat, delicadesa i coneixement d’un mateix. Donar un bon consell, afirma 
Torralba, no significa projectar-se en l’altre o fer saber a l’altre el que nosaltres faríem en la seva situa-
ció. Es tracta d’ajudar-lo a aclarir què és millor per a ell i no per a nosaltres en aquell suposat context. 
Cada persona és un món i la tasca d’aconsellar pressuposa l’oblit d’un mateix i la total identificació amb 
el món de l’altre.

I més endavant, el coneixement d’un mateix exigeix una certa actitud d’atenció i de disponibilitat 
envers un mateix. No podem estar constantment instal•lats en la façana de la pròpia casa esguardant 
el que passa al carrer. Cal, de tant en tant, tancar la finestra que dóna a l’exterior i recórrer la pròpia 
casa, caminar per totes les estances, acaronar els objectes que s’hi atresoren, parar l’atenció en el que 
realment cou.

L’ESPERANÇA ÉS A LES NOSTRES MANS

El lema del nou curs per a La Salle ens convida a aprofundir en el valor de l’esperança. En aquests mo-
ments la societat actual està marcada per dos elements teòricament inseparables: la crisi econòmica i la 
desesperança. Aristòtil apuntava tres-cents anys abans de Crist que “l’esperança és el somni de l’home 



despert”. Un home que no creu en el dia de demà, en el fet que el futur serà millor, que les coses poden 
canviar, que els seus somnis es poden fer realitat, no lluita, no treballa, es resigna i es deixa vèncer. I 
una societat així està perduda.

Un text de Rudyard Kipling diu que “l’èxit comença amb la voluntat”.

Si penses que estàs vençut, ho estàs.
Si penses que no t’atreveixes, no ho faràs.
Si penses que no pots, no ho aconseguiràs.
Perquè en el món trobaràs
que l’èxit comença amb la voluntat de l’home.
Tot rau en l’estat mental.
Perquè moltes curses s’han perdut
abans de posar-se al punt de sortida,
i molts covards han fracassat
abans d’haver començat la feina.
Pensa en gran i els teus fets creixeran.
Pensa en petit i quedaràs enrere.
Pensa que pots i podràs.
Tot rau en l’estat mental.
Si penses que vas al davant, hi vas.
Has de pensar bé per aixecar-te.
Has d’estar segur de tu mateix,
abans d’intentar guanyar un premi.
La batalla de la vida no sempre la guanya
l’home més fort, o el més lleuger,
perquè tard o d’hora, l’home que guanya
és aquell que creu que pot fer-ho.

Per a aquells més negatius, una advertència: l’esperança no és creure en utopies, en realitats tan irreals 
que puguin esdevenir absurdes. L’esperança no és cosa de bojos que viuen instal•lats en la irrealitat o 
de persones ingènues. L’esperança ens permet pensar en futur mentre netegem l’horitzó de falsos pa-
ranys, és a dir, mentre construïm el present. L’esperança no és fingir que no existeixen els problemes, 
és realment la forma més exacta de cercar les solucions. És la confiança de saber que aquests no són 
eterns, que les ferides es curaran, i les dificultats se superaran. És tenir fe, és una font de fortalesa i 
renovació absoluta del nostre interior, la que ens guiarà des de la foscor cap a la llum.

Però què distingeix l’esperança cristiana? Segons el nostre papa emèrit Benet XVI a Spe Salvi: “l’esperança 
cristiana és diferent de totes les altres perquè ofereix la unió amb Déu a través de Jesucrist”.

“Nosaltres necessitem tenir esperances –més grans o més petites– que dia a dia ens mantinguin en 
camí. Però sense la gran esperança, que ha de superar tota la resta, aquelles no basten. Aquesta gran 
esperança només pot ser Déu, que abraça l’univers i que ens pot proposar i donar el que per nosaltres 
mateixos no podem aconseguir. Només el seu amor ens dóna la possibilitat de perseverar dia a dia amb 
tota sobrietat, sense perdre l’impuls de l’esperança, en un món que per la seva naturalesa és imperfecte. 
I, al mateix temps, el seu amor és per a nosaltres la garantia que hi ha allò que només arribem a intuir 
vagament i que, no obstant, esperem en el més íntim del nostre ésser: la vida que és «realment» vida.”

És individualista l’esperança cristiana? En la nostra època s’ha desencadenat una crítica cada vegada 



més dura contra l’esperança cristiana, caracteritzant-la com una forma d’abandonar el món a la seva 
misèria i emparar-se en una salvació eterna exclusivament privada”. Però la realitat és totalment al 
contrari, tots els aspectes de la fe cristiana, inclosa l’esperança, són compartits amb els altres creients 
mitjançant la nostra comunió amb Crist Jesús.

El papa Benet ens diu en l’encíclica: “Les nostres existències estan en profunda comunió entre si, entre-
llaçades les unes amb les altres a través de múltiples interaccions. Ningú viu sol. Cap peca sol. Ningú 
se salva sol. En la meva vida entra contínuament la dels altres: en el que penso, dic, m’ocupo o faig. I 
viceversa”.

Hi ha persones que posen la seva esperança en els béns materials. Altres persones posen la seva espe-
rança en el progrés. Però, com podem cultivar l’esperança? El Papa indica quatre llocs per aprendre i 
cultivar l’esperança. El primer és la pregària: “Quan ja ningú m’escolta, Déu encara m’escolta”. Als joves 
els dic que Déu sempre té cobertura.

Després de l’oració està l’actuar. “Tota actuació seriosa i recta de l’home és esperança en acció. […] 
L’esperança en sentit cristià és sempre esperança per als altres. I és esperança activa, amb la qual lluitem 
[…] perquè el món arribi a ser una mica més lluminós i humà”.

En tercer lloc, el Papa indica el patiment com a lloc d’aprenentatge de l’esperança. “Convé certament 
fer tot el possible per disminuir el patiment”, però “el que guareix l’home no és esquivar el sofriment 
[…] sinó la capacitat d’acceptar la tribulació, madurar en ella i trobar-hi un sentit mitjançant la unió 
amb Crist, que ha sofert amb amor infinit. […] és també fonamental, saber patir amb els altres, accep-
tar els qui pateixen”.

En termes sociològics, podem parlar de la resiliència: “La resiliència és la capacitat d’una persona o 
un grup per superar grans dificultats i créixer a través o en presència d’aquestes dificultats de manera 
positiva”. La resiliència aglutina tres dimensions, una de resistència, una altra de construcció o recons-
trucció de vida, i una tercera de sublimació o del pas d’una realitat difícil a una altra de molt bona. Per 
exemple, en una entrevista que van fer al sociòleg Stefan Vanistendael, principal teòric del concepte de 
resiliència, en va dir el següent: “el testimoniatge d’una persona que assegura, després d’una malaltia 
greu, que la malaltia l’ha convertit en més bona persona”.

Finalment, un altre lloc és el Judici com a “lloc” d’aprenentatge i exercici de l’esperança. […] Hi ha la 
resurrecció de la carn. Hi ha una justícia. El Papa fa una nova lectura d’aquest Judici. És impossible que 
“la injustícia de la història sigui l’última paraula”. I afirma finalment en aquest apartat: “com a cristians, 
mai hauríem de preguntar només: Com puc salvar-me jo mateix? Hauríem de preguntar també: Què 
puc fer perquè altres se salvin i perquè sorgeixi també per a ells l’estrella de l’esperança? Llavors hauré 
fet el màxim també per a la meva salvació personal”.

I aquí recordo les paraules del nostre fundador, sant Joan Baptista de La Salle, que ens diu als lasal•lians 
en la primera de les Meditacions per al Temps de Recés: “Déu no vol només que tots els homes arribin 
al coneixement de la veritat; vol també que tots obtinguin la salvació. I no ho voldria veritablement si 
no els facilités els mitjans i, en el cas dels infants, si no els donava mestres que cooperessin en la realit-
zació d’aquest designi.” (MTR 193.III)

I en la meditació 100 ens adverteix: “Prediqueu amb l’exemple i practiqueu davant dels vostres alum-
nes tot allò que intenteu inculcar-los.” (MD 100.II)



L’ALEGRIA DE L’EVANGELI

En el material general del 
lema lasal•lià de “L’esperança 
és a les nostres mans”, ens 
diem que l’esperança té quatre 
dimensions:

La primera dimensió de 
l’esperança és l’optimisme. 
L’actitud positiva és el primer 
esglaó que cal pujar si es vol 
mantenir viva l’esperança.

La segona dimensió de 
l’esperança és creure que el 
futur és possible. Les utopies, 
lluny de ser inaccessibles, 
són el resultat de seguir pen-
sant que podem aconseguir 
l’impossible.

La tercera dimensió de l’esperança és el treball. Cap esperança es concreta si l’home no hi posa tot de 
la seva part per aconseguir-la. És possible no arribar a tot el que es proposa, però de braços plegats 
s’aconseguirà molt menys.

La quarta dimensió de l’esperança és l’alegria. Quan algú espera aconseguir alguna cosa, l’alegria ho 
inunda i no defalleix encara que les dificultats siguin moltes.

“L’alegria de l’Evangeli omple el cor i la vida sencera dels qui es troben amb Jesús” (EG, 1”. D’aquesta 
manera comença el nostre papa Francesc la seva exhortació apostòlica Evangelii Gaudium. La joia de 
ser cristià. Perquè aquells que intentem seguir Jesús de vegades ens passa que en el dia a dia no ens 
recordem de viure contents.

Com diu Sant Pau als Filipencs, en el capítol 4, versicles 4 a 7: “Viviu sempre contents en el Senyor! 
Ho repeteixo: viviu contents! Que tothom us conegui com a gent de bon tracte. El Senyor és a prop. 
No us inquieteu per res. En tota ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i presenteu a Déu les vostres 
peticions acompanyades d’acció de gràcies. I la pau de Déu, que sobrepassa tot el que podem entendre, 
guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist.”

És per això que continua així en el número 6 de l’Evangelii Gaudium:

“Hi ha cristians l’opció dels quals sembla la d’una Quaresma sense Pasqua. Però reconec que l’alegria 
no es viu de la mateixa manera en totes les etapes i circumstàncies de la vida, de vegades molt dures. 
S’adapta i es transforma, i sempre roman almenys com un brot de llum que neix de la certesa personal 
de ser infinitament estimat, més enllà de tot.

Comprenc les persones que tendeixen a la tristesa per les greus dificultats que han de patir, però a poc 
a poc cal permetre que l’alegria de la fe comenci a despertar-se, com una secreta però ferma confiança, 
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fins i tot enmig de les pitjors angoixes: «Em trobo lluny de la pau, he oblidat el benestar […]. Però 
quelcom porto a la memòria, quelcom que em fa esperar. Que l’amor del Senyor no s’ha acabat, no s’ha 
exhaurit la seva tendresa.”

El temps de Quaresma és un temps per a reconèixer les nostres faltes. Especialment per a reconèixer 
les vegades que ens allunyem del Senyor. Sovint estem en la pressa, en el no-tinc-temps, i la primera 
que pot caure en les nostres relacions quotidianes és la relació amb Déu. Per això, amb una actitud 
sincera podem reconèixer en el número 3, tot fent pregària confiada:

“Senyor, m’he deixat enganyar,
de mil maneres vaig escapar del teu amor,
però aquí em tens una altra vegada
per renovar la meva aliança amb tu.
Et necessito.
Rescata’m novament, Senyor,
accepta’m una vegada més
entre els teus braços redemptors.

[…] Ell ens permet aixecar el cap
i tornar a començar,
amb una tendresa
que mai no ens desil•lusiona
i que sempre pot
tornar-nos l’alegria.”

Una altra temptació que tenim que ens fa apartar de l’alegria de l’Evangeli i de l’escalfor de Déu és la 
indiferència. Sovint quan estem malament acudim a la pregària i a la petició. Però quan estem bé, no 
sempre el tenim present.

En el seu missatge de Quaresma d’enguany, el nostre papa Francesc ens adverteix: “La indiferència vers 
el proïsme i vers Déu és una temptació real també per als cristians. Per això necessitem sentir cada 
Quaresma el crit dels profetes que aixequen la seva veu i ens desperten”.

Més endavant d’aquest missatge quaresmal es pregunta: Què podem fer per no deixar-nos absorbir per 
la indiferència davant de les dificultats? Ens diu el Papa:

“En primer lloc, podem pregar en la comunió de l’Església terrenal i celestial. No oblidem la força de 
la pregària de tantes persones.

En segon lloc, podem ajudar amb gestos de caritat, arribant tant a les persones properes com a les 
llunyanes, gràcies als nombrosos organismes de caritat de l’Església. La Quaresma és un temps propici 
per a mostrar interès per l’altre.

I en tercer lloc, el sofriment de l’altre constitueix una crida a la conversió, perquè la necessitat del ger-
mà em recorda la fragilitat de la meva vida, la meva dependència de Déu i dels germans. Si demanem 
humilment la gràcia de Déu i acceptem els límits de les nostres possibilitats, confiarem en les possi-
bilitats infinites que ens reserva l’amor de Déu. I podrem resistir a la temptació que ens fa creure que 
nosaltres sols podem salvar el món i a nosaltres mateixos.”



Tornem a l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium. En el número 275 ens recorda el Sant Pare que la 
desconfiança i el pessimisme poden fer que encreuem els braços:

“Algunes persones no es donen a la missió, perquè creuen que res no pot canviar i llavors per a ells és 
inútil esforçar-se. Pensen així: «Per què em privaré de les meves comoditats i plaers si no veuré cap re-
sultat important?». Amb aquesta actitud es torna impossible ser missioners. Aquesta actitud és preci-
sament una excusa maligna per a quedar-se tancats en la comoditat, la fluixedat, la tristesa insatisfeta, 
el buit egoista. Es tracta d’una actitud autodestructiva perquè «l’home no pot viure sense esperança: la 
seva vida, condemnada a la insignificança, es tornaria insuportable».

Si pensem que les coses no canviaran, recordem que Jesucrist ha triomfat sobre el pecat i la mort i està 
ple de poder. Jesucrist veritablement viu. D’una altra manera, «si Crist no va ressuscitar, la nostra pre-
dicació està buida» (1Co 15,14).

L’Evangeli ens relata que quan els primers deixebles van sortir a predicar, «el Senyor col•laborava amb 
ells i confirmava la Paraula» (Mc 16,20). Això també succeeix avui. Se’ns invita a descobrir-lo, a viure’l. 
Crist ressuscitat i gloriós és la font profunda de la nostra esperança, i no ens faltarà el seu ajut per com-
plir la missió que ens encomana.”

CONCLUSIONS FINALS

Per això us convido a veure una paràbola apòcrifa sense paraules, però amb tot el sentit. Es diu The 
Lightheaded, una cosa com ara Cap de llum o la llum amb un rumb. I així acabem com hem començat, 
en la presència de Déu i amb l’Evangeli del Crist ressuscitat. De l’Evangeli de Mateu:

“Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d’una muntanya, i ningú no 
encén una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui 
són a la casa. Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i 
glorificaran el vostre Pare del cel.”

I prenc la pregària final per intercessió de la Mare de Déu que fa el papa Francesc en l’Evangelii Gau-
dium.

Estrella de la nova evangelització,
ajuda’ns a resplendir
en el testimoni de la comunió,
del servei, de la fe ardent i generosa,
de la justícia i l’amor als pobres,
perquè l’alegria de l’Evangeli
arribi fins als confins de la terra
i cap perifèria es privi de la seva llum.

Mare de l’Evangeli vivent,
font d’alegria per als petits,
prega per nosaltres.
Per Crist, Senyor Nostre.
Amén.

Que visqui Jesús en els nostres cors!  PER SEMPRE!


