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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS IV
FITXA 1

QUÈ ÉS UN SAGRAMENT
“Els símbols són la llengua de l’invisible parlada en el visible”  

(G. Von Lefort)

“El llenguatge dels signes és, al meu parer,
 l’única llengua estrangera que tothom hauria d’aprendre” 

(E. Fromm)

“Tot allò que era visible en el nostre Salvador,
 ha passat als seus sagraments” 

(Lleó el Gran)

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Què diries tu què és un sagrament?

El llenguatge dels signes 
Quan jo era petit i anava a escola, un dia em trobaren xerrant fora de temps i..., em castigaren. Molt 
normal. Jo vaig protestar. També molt natural: “Només havia fet senyes al meu veí, sense dir ni piu”, 
vaig dir. Una excusa desesperada. Aleshores, el mestre em digué: “Escriuràs cent vegades: hi ha tres 
classes de llenguatge: oral, escrit i mímic”. Em va costar entendre què volia dir “mímic”, però més tard 
la pena em fou profitosa. Em va fer entendre una lliçó fonamental per a la vida: que la comunicació 
va més enllà de la paraula i que hi ha un llenguatge important dels gests. Més encara, que la paraula 
escrita i la mímica, tot llenguatge, tenen una cosa en comú molt important: funcionen a base de signes, 
a base d’elements convencionals (sonors, escrits en el cas de la paraula; gestuals en el cas de la 
mímica), tàcitament consensuats, visibles, comprensibles sense explicacions i per això eficaços: ens 
transporten més enllà d’ells mateixos i ens introdueixen en el món del significat. 

Més encara: a les reunions internacionals on es troben moltes persones que no parlen un mateix 
idioma, de cada vegada és més normal expressar allò que es vol fer saber a tothom per mitjà no de 
paraules, sinó de signes: un rostre amb un dit que es tapa la boca, vol dir “aquí no es parla; silenci”; 
un ventall sobre la porta d’un bany diu que és reservat per a les senyores; i si hi ha un capell, per als 
homes... Podríem seguir. No és necessari.

Hi ha coses que podem veure i tocar; altres són invisibles als ulls 
Amb el temps vaig haver també d’aprendre un altra lliçó: hi havia coses que no es veien, ni es podien 
palpar. Però que acabaven per ser tan importants, o més, que aquelles que es poden veure i tocar. Per 
exemple, la certesa que els meus pares m’estimaven; la possibilitat de viatjar molt lluny sense moure’m 
de l’habitació; l’avi que havia mort i que jo recordava tan sovint i amb tan viva recança; els meus sen-
timents, intensos, que no sabia d’on venien ni on anaven, però que eren allà, per fer-me un al·lot feliç 
o desgraciat... Jo em movia en un món que podia contemplar, controlar, descriure, dir amb paraules 
conegudes i acceptades per tots; i, a la vegada, en un altre món que només es podia insinuar, del qual 
no era fàcil parlar... Un món que es desplegava a base d’imatges, metàfores, gests: amb signes. El sig-
ne, doncs, esdevenia un pont entre dos mons, els connectava, els unia. Permetia que es relacionassin 
i que jo prengués consciència de la seva realitat. 
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Dos exemples per fer-nos entendre
Posaré dos exemples que poden ajudar a comprendre el que estic intentant explicar.

El primer, la màgia dels nombres. 
Per experiència vaig comprovar que hi havia una diferència abismal si al meu butlletí de notes el mestre 
havia traçat una ratxeta i un rotllet (el nombre 10) o, en canvi, n’havia pintada una altra que s’assemblava 
a una cadira (el nombre 4). El primer suposava satisfacció per a la gent que més m’interessava (els 
meus pares, per exemple, i els meus amics) i el segon, en el millor dels casos, creava una expressió 
seriosa a la seva faç; en el pitjor, generava una correcció. 

Vet aquí què vol dir “la màgia del signe”: la capacitat de crear novetat. 

Vet-ne aquí el contingut: determinades formes ben materials (voleu res més material que un dibuixet 
sobre el paper? O un so? O un gest?) introdueixen en la vida realitats impalpables, invisibles, inefables, 
però que conten molt a l’hora d’estar contents o entristits; a l’hora d’explicar les coses per aprendre’n 
el nom vertader. 

De fet, el 10 o el 4 eren intents de mesurar una cosa tan intangible com és la intel·ligència, el grau 
d’aprenentatge de les lliçons, l’esforç esmerçat a adquirir la saviesa i la ciència necessàries, la bondat 
de la meva actitud... 

En conclusió, el signe: qualque cosa que crea allò que hom li ha encomanat posar enmig de la vida.

El segon exemple: el ram que regalam a la nostra mare el dia del seu sant. Una petita garba de flors, 
que la botànica defineix sense problema, amb exactitud científica, i els dóna un nom que les distingeix 
de qualsevol altra, tan flor com elles. Però que, a partir del moment en què s’ha convertit en regal, 
esdevé mediació (atenció a aquesta paraula: la tornarem a trobar sovint en els textos que segueixen. 
Vol dir: allò que serveix de canal a una altra cosa/experiència; allò que fa possible una realitat; la seva 
condició). En aquest cas, el ram esdevé mediació de la tendresa que per la nostra mare sentim. Cada 
flor, totes les flors plegades, segueixen essent el que són: resultat de l’evolució de la naturalesa, en la 
seva materialitat; a la nostra mare, la poden commoure fins a les llàgrimes. Gràcies a l’actitud que ens 
mou a fer-li un regal, el ram s’ha tornat qualque cosa que transcendeix les flors: que va més enllà de 
les flors, però impossible de ser expressat sense les flors. El ram ha dit l’inefable i ho ha dit de manera 
comprensible i significativa per a la nostra mare i per a nosaltres. Ha esdevingut un signe.

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
 Pensa signes sensibles o gests que ens evoquin realitats invisibles 

(per exemple, una besada)
 Fixa’t de quants de signes i gests ens servim per a comunicar-nos
 Quins són els signes o gests més sagrats per a tu?

LA PERSONA HUMANA: UN JO EN RELACIÓ
Per què les coses són així? 
Per què una cosa, un gest, una acció tenen la capacitat de convertir-se en signes...?

Perquè nosaltres, en la nostra més fonda essència, som relació. Som un jo en relació: allò que queda 
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en nosaltres del nostre diàleg amb la circumstància. Ens feim i som fets. Per tant, necessitam instru-
ments que facin possible la relació: que ens obrin a la realitat, que ens aportin informació, que ens 
empenyin a la comunicació, a l’intercanvi, a la comunió d’amor. Relació amb nosaltres mateixos, amb 
els altres, amb tot allò altre que forma l’univers, i amb el seu fonament: Déu. Aquest instrumental ens és 
proporcionat per la nostra forma de ser humana, fins al punt de poder dir que la persona es distingeix 
de la pedra, de la planta i de l’animal per la seva manera específica de relacionar-se amb la resta de 
realitats existents. Les plantes, tenen la seva; els animals, també... Nosaltres tenim la nostra.

LA BÍBLIA ENS DIU QUE SOM FANG PASTAT AMB ALÈ DIVÍ
La Bíblia, el nostre llibre de ruta, ens diu que nosaltres, en aquest nivell, som terra pastada d’alè diví. 
Més tard ens dirà: d’esperit. Però l’experiència original que dóna peu al text del llibre del Gènesi és 
aquesta: la persona humana és un animal vivent particular i especial perquè és matèria mesclada amb 
esperit. Subjecte de crear coses i de descobrir l’ànima d’aquestes coses. De fer eines útils i obres d’art 
inútils..., però absolutament necessàries. De dir allò que és, allò que podria ser i allò que no serà mai, 
però que ens agradaria molt que fos..., perquè és bo i bell. Sobretot, capaç de rebre amor i donar amor: 
capaç d’estimar. 

Vet aquí, doncs, allò que som: carn i vent; esperit i fang; terra i alè diví; ànima i cos. Do rebut 
i entrega del nostre do. Som així i som això. I així ens desplegam i ens comunicam. I en cada 
cosa que deim o feim, deixam l’empremta de la nostra forma de ser: una matèria que s’obri a 
l’esperit; un esperit que introdueix en la matèria el món del misteri i el fa humà: experimentable 
per a nosaltres. 

        PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
 Què t’evoca o et suggereix el text anterior destacat en negreta? Comenta-ho.

UN DÉU QUE S’ENCARNA
És ara el moment de parlar d’un dels nuclis fonamentals de la nostra fe cristiana, que afirmam en el 
Credo: l’Encarnació. Vol dir moltes coses, però la que ens interessa aquí és que Déu no vol que dei-
xem de ser allò que som, homes i dones del nostre temps, per arribar a ser allò que Ell espera i desitja 
que arribem a ser: fills seus en plenitud. Sinó que és sempre a partir d’allò que som (matèria i esperit; 
ànima i cos; història i eternitat) que a poc a poc i sempre respectant la nostra llibertat Ell ens condueix 
a la plenitud: “Déu es va fer home (es va encarnar) perquè els homes poguessin arribar a ser déus 
(capaços d’estimar sense límits com Déu ho és)”. Una bella frase de sant Ambròs que descriu a la 
vegada la il·lusió de Déu sobre la humanitat i el projecte de felicitat nostra. 

LA PRIMERA ENCARNACIÓ ÉS LA PARAULA
La primera Encarnació és en el llenguatge: des dels primers versets del llibre del Gènesi, es diu 
que Déu crea amb la seva Paraula. Però es tracta d’una Paraula que es dirigeix a nosaltres amb la 
voluntat que sigui entesa, compresa i que ho sigui sense un esforç que ens superi. Déu corre el risc 
des dels inicis de dirigir-se a nosaltres amb les nostres paraules. Ell es manifesta des de la nostra 
experiència humana, limitada, fragmentària. I és a partir d’aquestes paraules humanes que Déu ens 
diu allò que ens vol dir per apropar-nos a Ell i fer-nos tastar la seva Vida i el seu Amor. Per donar-se Ell 
mateix sense reserves. Ho ha volgut així perquè el llenguatge, quan és realment poètic, esdevé diví: 
crea allò que diu, empeny a cercar allò que no coneixem perquè ens supera, obri per a nosaltres el 
territori del misteri, de tot allò que no ens atrevim a dir-nos perquè ho consideram massa bell, massa 
bo, massa gran per a la nostra mesura humana... És aquí que ens vol conduir el nostre Déu: és el 
nostre Paradís aquí a la terra, paràbola i imatge d’allò que serà per a sempre nostre “quan Ell serà tot 
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en tots”, en l’eternitat. No debades, la primera cosa que encomana a Adam en el Paradís, en fer-lo estret 
col·laborador seu a l’hora de la creació, serà encomanar a la persona humana que doni nom a les coses: 
a redós de Déu, amb els ulls posats en Déu, la humanitat aprèn el vertader nom de les coses, les pot 
dir i així obrir espais d’amor i de llibertat arreu on pugui florir la flor de la fraternitat, de la justícia, de la 
llibertat. El caos, convertit en jardí.

 ESCOLTA I PREGA
Gn 2,4-20
Jo 1,1-18

NECESSITAM UNES EINES PER A ARRIBAR A SER ALLÒ QUE SOM EN LA IL·LUSIÓ DE DÉU
Vet aquí, doncs, les eines essencials que ens dóna la nostra naturalesa humana amb les quals podem 
emprendre i portar a bon terme la tasca de viure en el món i arribar a ser allò que som en el desig de Déu: 
la paraula, el llenguatge, el gest, el signe, el símbol, la poesia: l’acció creativa i creadora que construeix 
l’amor. Altres tantes eines que ens posen en contacte amb la realitat on habiten la bondat, la veritat i 
la bellesa: on habita Déu. I ens fan, per la seva gràcia, col·laboradors seus en la transformació de la 
societat en la direcció del Regne.

La fe es rep, es construeix i s’expressa també amb aquestes eines. Perquè la fe és també relació: una 
relació lliure entre el Déu de la llibertat i nosaltres, els fills cridats a ser lliures en plenitud. Sabem la 
importància de la paraula a l’hora de viure l’experiència de Déu ara i aquí. També el gest, el signe i el 
símbol, al servei de la fe, són altres tants moments decisius de la relació amb Déu. La fe els anomena 
sagraments. Una paraula que ve del llatí “sacrum” i que vol expressar la relació amb l’àmbit sagrat. No-
saltres diríem: del món de Déu.

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Fixa’t que la gramàtica de l’experiència de Déu 

i de la fe és la nostra gramàtica humana... 

Ja en l’Antic Testament, els israelites fan ús dels signes i dels símbols per expressar la seva relació amb 
el Déu de l’Aliança. L’arca, el temple, el sacrifici, per exemple, o la circumcisió. Jesús de Natzaret, en 
fundar la seva Església, la va voler dotar dels instruments necessaris per tal que pogués ser portadora 
de la salvació. I posàs la persona en relació directa i eficaç amb el Déu Trinitat. 

En primer lloc la seva Paraula, vertader lloc de trobada de l’individu i de la comunitat amb el Senyor Res-
suscitat. I els sagraments: aquelles accions (paraula, gest, signe) significatives des de la fe perquè rea-
litzen en el temps i en l’espai allò que signifiquen. Ho veurem amb detall en el curs d’aquestes pàgines. 

QUÈ ÉS UN SAGRAMENT
Aquí ens basta per ara recordar la definició de sagrament que aporta el Compendi del Catecisme de 
l’Església Catòlica (224): 

“Els sagraments són signes sensibles i eficaços de la gràcia, instituïts per Crist, 
i confiats a l’Església, a través dels quals se’ns dóna la vida divina”.

Sense els sagraments, la fe seria una pura proposta teòrica que ens hem d’esforçar per entendre i fer 
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nostra, però que afecta només la nostra raó. Però no seria una decisió que afecta tota la persona, que 
és memòria, enteniment i voluntat i no sols intel·ligència i lògica. El sagrament és el pont entre nosaltres 
i Déu; és la mediació del seu Amor envers nosaltres. 

Mirem d’esbrinar-ho una mica més. Es tracta d’accions humanes, realitzades per persones per a les 
altres persones. La seva estructura és per això molt clara: matèria i paraula; una cosa que veim, expli-
cada amb paraules, que sentim, i que ens posa en contacte amb allò que no podem veure, amb Déu; 
gests visibles gràcies als quals els cristians podem experimentar la presència de Déu que sana, perdo-
na, que alimenta, que fortifica i que ens fa capaços d’un amor semblant al seu. Els sagraments són la 
forma escollida per Déu, manifestat en Jesucrist el seu Fill, per comunicar-nos el seu amor sense límits. 
Hi actua la gràcia de Déu.

Nascuts de la vida, immersos en la vida cristiana, tendents a fer la vida cristiana més viva i més visi-
ble, els sagraments acompanyen l’existència del cristià i de la comunitat sencera. Es troben als inicis 
(Baptisme, Confirmació, Eucaristia); en els moments de maduració de la fe i de capacitació per a 
l’estil de vida segons la voluntat de Déu (Penitència, Orde i Matrimoni) i en el moment de la suprema 
trobada amb l’Absolut cercat i estimat tota la vida (Unció dels Malalts). Són anomenats per això sagra-
ments d’iniciació, en tant que comencen l’itinerari del seguiment (Baptisme, Confirmació, Eucaristia); 
sagraments de curació (Penitència, Unció dels Malalts) i de comunió, al servici de la comunió entre les 
persones (Orde, Matrimoni).

El Baptisme uneix íntimament la persona a Crist Ressuscitat; la Confirmació ens dóna més inten-
sament el seu Esperit; la Penitència ens recupera per a la comunió amb el Senyor i la Unció ens fa 
arribar el seu consol i la seva força en el moment difícil de la malaltia o de la mort; en el sagrament del 
Matrimoni, Crist engendra el seu amor en l’amor de la parella i la seva fidelitat en la voluntat humana 
de romandre fidels a aquest amor; amb el sagrament de l’Orde els Sacerdots (Bisbes – Preveres) són 
configurats a Ell de tal manera que poden perdonar els pecats i celebrar l’Eucaristia i els Diaques, exercir 
el ministeri de la caritat al servei de la comunitat cristiana. És el que nosaltres mirarem d’aprofundir i fer 
nostre en les pàgines que segueixen.

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
 Després de llegir, reflexionar i comentar aquestes pàgines, 

ha variat la teva resposta a la primera pregunta que has reflexionat: què és per a tu un sagrament?
 Què ha suposat i què suposa per tu participar en cada un dels sagraments?
 Com heu transmès o com podeu transmetre als fills el valor dels sagraments 

com a expressió de l’amor de Déu?
 I per la vida de la família, què suposa participar junts en els sagraments? 

Com ajuda això a compartir la fe i com fa créixer l’amor de Déu?
 Et fa ganes aprofundir en aquesta línia en la bellesa dels sagraments?

PER A APROFUNDIR
Catecisme de l’Església Catòlica (CEC), núm. 1113-1134.

Catecisme de l’Església Catòlica - Compendi (CECc), núm. 224-232.
Youcat (catecisme dels joves), núm. 166-178.


