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La successió dels anys ens marca un ritme 
constant. Cada any conté les mateixes o 
semblants cites: cada any celebrem els mateixos 
aniversaris, les mateixes jornades, les mateixes 
festes… Ho considerem alguna cosa natural, 
doncs així funciona la naturalesa, amb els seus 
cicles anuals de les estacions, les fases de la 
lluna, o les trajectòries dels cossos celestes. La 
litúrgia de l’Església assumeix aquest fet, 
proposant el cicle vital de l’Any Litúrgic, en el qual 
es reviuen els esdeveniments essencials de la fe, 
ajustats als temps de l’any natural. Aquests 
esdeveniments van succeir en Jesucrist fa dos mil 
anys, però es reviuen, s’actualitzen, cadascun en 
el seu temps oportú. Per a Sant Agustín la Veritat 
que va descobrir i il·luminar tota la seva vida era 
“sempre antiga i sempre nova”. 

És en aquest sentit com entenem que la crida a 
“començar sempre” constitueix un element central 
de la nostra vida de fe. I el que venim reflexionant 
sobre la possibilitat i necessitat de començar 
sempre, cal dir-ho igualment de la celebració de 
l’Any Litúrgic. Ja vivíem una expectació renovada 
en advent: llavors, sense oblidar el moment 
històric complicat pel que passem, miràvem de 
viure l’esperança que nia al cor de tot ésser humà 
i que vèiem concreta i precisa en l’espera 
messiànica del Poble d’Israel, fins al seu 
compliment en Crist. Ara iniciem el camí de la 
quaresma. I ho fem amb la mateixa intenció 
d’incorporar a la nostra vivència litúrgica tot allò 
que ens toca viure avui. Trobarem, a més, que el 
camí quaresmal també és d’esperança, encara 
que amb uns accents i unes característiques molt 
peculiars. 

En efecte, les preguntes que ara ens formulem 
són: posant els peus a terra, com viure avui el 
camí quaresmal? En concret, reconeixent i 
assumint la present crisi econòmica i social i, 
mirant la situació personal per la qual cadascun 
travessem, ¿què significa viure la quaresma? 
Aquest temps litúrgic ens aporta un bé específic 
al nostre propòsit de viure esperançadament 
aquests moments de la nostra història? En 

concret, els grans missatges i les celebracions 
essencials de la quaresma, quina incidència 
tenen en el que dia a dia estem vivint (potser 
“sofrint”)? 

Ja des del començament, convé recordar algunes 
actituds que en general s’han d’aplicar a tot quant 
vivim en l’àmbit de la fe. 

- La necessitat de solucions als problemes i 
la seva recerca esforçada, entra dins del 
que anomenem “vida cristiana”. Però la 
vida cristiana en general, i la litúrgia en 
particular, no pretén “solucionar la vida”; en 
aquest sentit, “no és quelcom útil”. El que 
més li interessa a la fe i a la seva 
celebració, és “com afrontem la necessitat, 
les mancances, la recerca, els èxits i els 
fracassos. En definitiva, li interessa més les 
persones que els resultats. Doncs el que 
podríem dir “la solució” a tot només 
esdevindrà en el cel. 

- Cada vegada que iniciem una experiència, 
un procés o un camí cristià, com per 
exemple la quaresma, hem d’estar oberts a 
l’inesperat. Fins i tot al que hom considera 
impossible. A l’escriptor i amic Jorge Sans 
Vila li agrada citar a Heràclit: “si no 
s’espera l’inesperable, l’inesperable no 
esdevé”. I allò que no entra dins dels 
nostres càlculs, pot ser des d’una “solució” 
pràctica a un problema, fins al 
descobriment d’una veritat lluminosa. 

- A més, suposant que caminem amb 
disponibilitat i abandó, sempre es verificarà 
un avenç, un progrés, un creixement, 
segons un mateix model: avancem de 
naixement en naixement o, com deia Sant 
Pau, de glòria en glòria (cf. 2Co 3,18). 

Podríem afegir, “de llibertat en llibertat”, “de 
claredat en claredat”, “de victòria en victòria”, “de 
resurrecció en resurrecció”, “d’amor en amor”. 
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RESSÒ DE LA PARAULA 

Camí sempre antic i sempre nou 


