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EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ
“Quan l’entrenador envia al camp un jugador, li posa la mà a l’espatlla
 i li dóna els darrers consells; és semblant el sentit de la confirmació:

 ens són imposades les mans i podem entrar al camp de la vida. 
Gràcies a l’Esperit Sant sabem allò que hem de fer, 

Ell ens ha donat motivacions en abundància, 
les seves paraules d’encoratjament ressonen en les nostres orelles. 

Sentim el seu ajut, no trairem la seva confiança i escollirem sempre jugar per ell. 
No hem de fer altra cosa que escoltar-lo” (You Cat 203).

Què vol dir “confirmació”
Confirmació: una paraula que com tantes altres en la nostra llengua ve del llatí. Segons els diccionaris, 
significa: 
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“acció de confirmar, ratificació, corroboració; allò que confirma i prova. Part del 
discurs que conté les proves d’allò que l’orador es proposa demostrar. Document 
que renova el contingut jurídic d’un acte anterior per tal de fer-lo de nou vigent. 

La confirmació de les nostres esperances; la confirmació d’un privilegi; he rebut la 
confirmació de la seva mort; una notícia que no ha tingut confirmació” 

(Diccionari de la Llengua Catalana IEC).

Els seus sinònims són: corroboració; ratificació; refermança; sanció (acta pel qual l’autoritzat correspo-
nent ratifica una llei); autenticació; revalidació; reforçament, enfortiment.

Introdueix en el discurs un doble significat: 

 - treballa sobre qualque cosa que ja existeix prèviament (presència de la partícula inicial re-); 
 - afegeix un plus de força o de legitimació o de realitat en vista d’una acció que es preveu dificultosa. 

El significat del sagrament de la Confirmació
Mirem més de prop, doncs, què passa amb la paraula Confirmació entesa com a sagrament.

La nostra tradició cristiana n’assumeix el sentit que acabam d’exposar. Però l’enriqueix de tal manera 
que designa un dels tres sagraments de la iniciació (juntament amb el Baptisme i l’Eucaristia). És 
el sagrament que porta a la plenitud, enforteix, ratifica i completa allò que ha obrat en nosaltres el 
Baptisme. El batejat s’enrobusteix amb el do de l’Esperit Sant, arrela amb major profunditat en la 
realitat de la filiació divina, s’uneix més íntimament a l’Església i rep una capacitació més intensa 
per a ser testimoni de Jesús Ressuscitat en el món. És aquesta última dimensió del sagrament de la 
Confirmació que li dóna especificitat i el distingeix del Baptisme. 
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Baptisme i Confirmació: una relació de plenitud
No hem de pensar que el primer dels sagraments sigui parcial en els seus efectes o necessiti una ulte-
rior compleció. Senzillament resulta que la vida és prou rica, complexa i sovint difícil i això fa convenient 
una atenció més gran a l’aspecte dinàmic de la filiació divina. 

Quan Jesús s’acomiada dels seus amics, en el moment solemne de l’Ascensió, els diu: “amb l’Esperit 
Sant que vindrà a vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tota Judea i 
Samaria, fins a l’extrem de la terra” (Ac 1,8). 

Paraules que certament ens emocionen, perquè és per la seva veritat que nosaltres ara estam llegint 
aquestes pàgines i hem vingut fins aquí per aprendre a fer allò que Jesús encomanava als seus amics: 
avui, nosaltres!

Per la Confirmació rebem la capacitat d’“anar a tots els pobles i fer-los deixebles meus” (Mt 28,19), 
d’“estar amb Ell, per enviar-los a predicar, amb poder per alliberar del mal” (Mc 3, 14b-15). És aquesta 
força i aquest encàrrec que possibilita en nosaltres el sagrament de la Confirmació.

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Què significa per a tu ser testimoni de Crist en el món?

Com tradueixes el mandat de Jesús als seus deixebles en la teva vida?

L’Esperit Sant en la tradició de l’Església Catòlica
Per això, a causa d’aquesta dimensió vital i existencial, la tradició cristiana connecta íntimament el 
sagrament de la Confirmació amb l’Esperit Sant, que algú ha anomenat el Gran Desconegut en la 
vida dels cristians. I això ens dóna l’oportunitat de parlar d’un altre dels nuclis de la nostra fe cristiana: 
la Santíssima Trinitat, una realitat aparentment difícil de copsar, però d’una riquesa immensa quan es 
converteix en experiència, gràcies precisament a la Paraula i als Sagraments. Mirem-ho de més a prop.
 
L’Esperit Sant és una de les tres persones que formen el que, amb paraules més properes a nosaltres, 
diem la família més íntima del Déu-Amor. Un sol Déu (l’Amor sense límits) i tres persones-que-estimen 
i s’estimen (el Pare/ABBA; el Fill; l’Esperit Sant). Talment una cantata a tres veus: una sola cançó; tres 
veus distintes. Podem parlar de la cançó i de cada una de les veus. Cada veu és cada veu i la cançó, 
la cançó. Cada veu és la cançó. I la cançó es desplega en l’harmonia de les veus. Podem dir què és 
cada una de les veus. Així almenys ho perceben els músics, més dotats que la majoria dels mortals, 
per deixar-se prendre pel misteri de la música. Així també ho perceben totes aquelles persones que es 
deixen introduir en el misteri del Déu Trinitat.

Si “Déu és amor” (1Jo 4,8) vol dir que és do: entrega i receptivitat del propi ser als altres. En primer lloc, 
en el si de la Trinitat; després, en la creació i en les persones reunides per formar l’Església. 

Si és Amor sense límits, és do sense límits ni mesura ni retallades.

Aleshores no pot restar presoner d’una relació bipolar, com la que es dóna entre el jo i el tu, com tantes 
vegades ens sol passar a nosaltres, que estimam a la manera humana, limitada. L’amor del Pare i del 
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Fill, perquè és un amor diví: radical, absolut, total, immens, s’obri al Tercer, l’Esperit: a l’altre, que és 
allà des de sempre i per a sempre, amb la seva persona, que s’ofereix a l’amor del Pare i del Fill per tal 
que el seu amor s’expandeixi fins a la totalitat i l’infinit, de manera, radical, eterna i absoluta. 

D’aquesta forma, l’Amor mostra la seva plenitud, de la qual tot amor és una petita espurna. És 
el que la doctrina de l’Església Catòlica anomena el misteri de la Trinitat. A nosaltres ens resulta fàcil 
entendre’n el Pare i el Fill: responen a esquemes habituals en la nostra experiència. Tots sabem què 
és un pare i què és un fill; una mare i els seus nadons. I encara que n’hi pugui haver de xerecs, sabem 
perfectament què és un bon pare / una bona mare i què és un bon fill / una bona filla: aquells que 
s’estimen. I estan disposats a donar la vida l’un per l’altre. La història humana és plena d’exemples en 
aquest sentit.

Però ens resulta més complicat captar la realitat de l’Esperit Sant. Perquè ens obliga a anar més enllà 
de la nostra experiència, dels esquemes establerts per les nostres cultures, de tot allò que podem con-
trolar i reduir a un concepte. Al cap i a la fi, “a Déu ningú no l’ha vist mai” (Jo 1,18). No ho oblidem. Ell 
sempre ens condueix més enllà: és el Totalment Altre, Aquell que se’ns escapa, és l’altra vorera del riu. 
I per això és Déu: perquè no és igual que nosaltres: Aquell que es troba a gust en allò més fràgil, més 
petit i que no pot ser contingut per la immensitat ni l’infinit. 

Per això, ens dinamitza i ens empeny a caminar pel desert vers una terra promesa que no arribam mai 
a abastar. Per això ens ha volgut dir que és Amor. Amb majúscula. Perquè sols l’Amor radical i total és 
la terra promesa, el lloc de la llibertat, de la justícia, de la comunicació i de la comunió. 

Però un Amor amb majúscula ho és precisament perquè és sense límits: res no pot aturar el dinamisme 
propi de l’amor: el do sense mesura; res no hi ha ni hi haurà que sigui obstacle perquè aquesta forma 
absoluta de l’Amor assoleixi la seva plenitud: “Ell ens ha estimat primer!”, diu estorat l’autor de la prime-
ra carta de Joan (4,10), en constatar que Déu no ens estima perquè nosaltres som bons, sinó que ens 
estima pel fet que som els seus fills. Amb els nostres límits, misèries, errors i pecats. Saber-se estimat 
d’aquesta manera és el que realment ens fa bons: ens capacita per a ser testimonis d’un Amor més fort 
que la mort!, que amb tanta intensitat i gràcia canta el Càntic dels Càntics.

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Et convid al silenci i a l’adoració... Confitemini Domino, quoniam bonus...

Doncs bé, aquest Amor-per-a-nosaltres i amb-nosaltres, és, després de l’Ascensió de Jesús, l’Esperit 
Sant. La tradició del Nou Testament, en parlar de l’Esperit, fa ús de tres metàfores: diu que l’Esperit 
és aigua, vent i foc.

Act 2,1-13 ens proporciona el text fonamental per entendre l’Esperit i la seva funció en l’Església:

Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven reunits tots junts. De sobte, 
com si es girés una ventada impetuosa, se sentí del cel una remor que omplí 
tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se’ls van aparèixer unes llengües 
com de foc, que es distribuïen i es posaven sobre cada un d’ells. Tots van que-
dar plens de l’Esperit Sant i començaren a parlar en diverses llengües, tal com 
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Lluc ens acaba de dir algunes coses importants:

Que l’Esperit és com el vent: imatge de la llibertat, el sentim i el notam, però no sabem ni d’on ve ni 
on va ni el podem tancar en una capsa.. És lliure..., per definició. Més encara: és alè de vida, aquell 
mateix que el primer llibre de la Bíblia identifica amb la misteriosa força que transforma el caos en cos-
mos..., és per a nosaltres, la vida de la nostra vida: allò que ens manté en el ser, fa possible la nostra 
existència, sosté la petita, immensa biografia de cada un de nosaltres... “On hi ha l’Esperit del Senyor, 
hi ha llibertat”, dirà Pau a la segona Carta als Corintis (3,17).

Que l’Esperit és foc, amb tot el misteri d’aquest element que corprenia els contemporanis de Jesús 
per la seva ambivalència: destructor fins a les arrels en l’incendi del bosc; capaç de treure de nosal-
tres allò millor que portam dintre quan ens asseiem a la vora de la foganya i contant les històries que 
construeixen la nostra amistat... El foc que purifica, encalenteix, dóna vida, cou els aliments, crea els 
nosaltres: és el signe de l’amor que ens empeny a la comunió més fraternal. 

Que l’Esperit posseeix el secret de la comunicació, de la qual brolla la comunió: sense deixar de 
ser cada un allò que és pels seus orígens (Partes, Medes, Elamites...), ni per la seva història (prosèlits, 
jueus...), tots, tots, entenen el mateix missatge alliberador, la mateixa bona nova.

I, allò més important: que crea un estil de vida nou. Tan nou que per a molts serà sinònim d’extravagant 
(“--És que el vi els ha pujat al cap!); per a altres, resultarà curiós, estrany. Però per a alguns, serà la 
gran oportunitat d’entrar en contacte amb la Bona Nova i iniciar el procés del seguiment: (“Germans: 
què hem de fer? Pere els va respondre: convertiu-vos i que cada un de vosaltres es faci batiar en el 
nom de Jesucrist... i així rebreu el do de l’Esperit Sant” Act 2,38-39).  

Aquest Esperit Sant, sempre segons la tradició del Nou Testament, actua en nosaltres ensenyant la 
veritat, per tal que la puguem fer nostra (Mt 10,20; Jn 14,26; 15,26, 16,13; 1 Co 2,10.13; Ef 3,5; Col 
1,9); parla per mitjà de les Escriptures, fent-les intel·ligibles per a nosaltres (Mt 22,43; 2 Co 3,6); He 
3,7; 9,8; 10,15; 1 Pe 1,11); crea la llibertat en nosaltres i arreu (Rm 8,2; 2 Co 3,17); salva i santifica 
(Rm 15,16; 1 Co 6,11; 2 Tes 2,13; 1 Pe 1,2; 4,6); habita en nosaltres (Jn 14,17; 1 Co 3,16; 6,19; 7,40; 

l’Esperit els concedia d’expressar-se. Residien a Jerusalem jueus piadosos pro-
vinents de totes les nacions que hi ha sota el cel. Quan se sentí aquella remor, 
la gent s’aplegà i van quedar desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar en 
la seva pròpia llengua. Sorpresos i meravellats, deien: 
--¿No són galileus, tots aquests que parlen? Doncs com és que cada un de 
nosaltres els sentim en la nostra llengua materna? Parts, medes i elamites, habi-
tants de Mesopotàmia, de Judea i de Capadòcia, del Pont i de l’Àsia, de Frígia i 
de Pamfília, d’Egipte i de les regions de Líbia tocant a Cirene, i els qui han vingut 
de Roma, tots, tant jueus com prosèlits, cretencs i àrabs, els sentim proclamar 
en les nostres pròpies llengües les grandeses de Déu. 
Sorpresos i desconcertats, es deien els uns als altres: 
--Què vol dir tot això? 
Però d’altres, rient-se’n, deien: 
--És que el vi els ha pujat al cap! 
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Ef 2,22; 1 Pe 2,5; 4,14); és el nostre defensor, en el sentit que ens protegeix del mal (Jn 14,16.26; 15,26; 
16,7); ens guia per mitjà de la seva veu que ressona cor endins de nosaltres (Rm 7,6; 1 Co 2,14-15; 3,1; 
14,37; Ga 5,16-25).

La tradició cristiana posterior ha sistematitzat l’acció de l’Esperit en nosaltres mitjançant la teoria dels 
set dons de l’Esperit, que són altres tantes actituds creadores de l’estil de vida evangèlic: saviesa, en-
teniment, consell, ciència, pietat, fortalesa i temor de Déu. Altres tantes actituds que concreten l’opció 
cristiana davant les diferents situacions que presenta la vida. 

El sagrament de la Confirmació, capacitació per al testimoni de vida cristià
Sens dubte, podem ara entendre molt millor el significat del sagrament de la Confirmació. Retornem al 
text amb què encapçalàvem aquesta reflexió: l’entrenador que ens posa la mà sobre l’espatlla i ens dóna 
les darreres recomanacions per al partit.

És un bon exemple. Perquè ens situa davant de la vida com davant d’un partit que s’ha de jugar. O sia: 
una competició. “La vida sobre la terra és lluita” afirmava ja Job fa molts segles. I no convé oblidar-ho. 
Perquè el Mal existeix, també en majúscula. Omnipresent, es fica arreu i per tot. També jo puc fer mal 
a les persones que estim! I ja se sap: allò que pot passar, alguna vegada passa! Jo he d’anar alerta en 
aquesta lluita. Per no perdre la batalla. Per no cansar-me i desanimar-me. Per no decebre els meus 
companys de lluita. Per assolir la victòria... 

El nostre Ramon Llull diu, en una de les seves obres sobre la figura del cavaller cristià: 

“Mancà en lo món la caritat, lleialtat, justícia i veritat; hi entrà enemistat, 
deslleialtat, injúria i mentida. D’aquí en nasqué error i pertorbació 

en el poble de Déu, que va ser creat per tal que els homes amassin, 
coneguessin, honoressin, servissin i fossin temorosos de Déu”.  

Ramon demana als laics del seu temps que s’apuntin al grup dels cavallers cristians, que, a parer seu, 
ha de ser “el més lleial, el més amable, el més savi, el més esforçat, de major noblesa d’ànim, de millor 
tracte i criança... El cavaller sense fe no pot ser home de bons costums; per l’esperança es recordarà de 
Déu en el combat i en totes les dificultats de la vida; li convé la caritat, perquè si no té caritat envers Déu 
i el proïsme, com estimarà Déu, com deurà tenir pietat dels desvalguts, com s’apiadarà dels vençuts”.

Sí. La vida és lluita sobre la terra. I l’estil que correspon al deixeble del Ressuscitat no resulta ni fàcil 
ni senzill: necessitam força, ajut i coratge per portar a terme el compromís contret el dia del nostre 
Baptisme. Vet aquí el significat de la Confirmació. Que ens enriqueix amb l’Esperit; ens capacita per al 
testimoni de la Bona Nova; ens capacita per a donar els fruits que, alhora, hem rebut de l’Esperit present 
en nosaltres.

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Fixa’t que aquesta proposta que feim està lluny d’entendre el sagrament de la Confirmació 

com el nostre sí a Déu, el nostre compromís, confirmar la nostra fe..., 
com s’ha presentat moltes de vegades als adolescents i joves. 

Fixa’t més aviat que cal entendre’l sobretot com el sí de Déu, és regal, és do per a la missió... 
Què et sembla? Comenta-ho.
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La celebració del sagrament de la Confirmació
L’Església expressa tot aquest significat tan ric de la Confirmació en l’acció sacramental per mitjà de la 
qual la confereix als qui la reben. Celebrada habitualment en el si de l’Eucaristia que presideix el Bisbe, 
consta de dos moments essencials:
 
k La imposició de les mans sobre el cap dels candidats, mentre es fa la pregària que implora la bene-
dicció de Déu sobre ells. Un gest molt antic, present en la tradició religiosa de l’Antic Testament i que les 
primeres comunitats cristianes feren seu. Expressa la unió, el contacte entre el Déu que ens estima, que 
es fa present per mitjà del sagrament, i la persona que a partir d’ara posseirà el do de l’Esperit amb més 
plenitud. Se li uneix la pregària que conté les paraules de la forma sacramental.

k La unció amb l’oli sant. El Crisma (d’una paraula grega que significa ungüent, perfum) és una mescla 
d’oli d’oliva i de bàlsam. A la missa del matí del Dijous Sant o del Dimecres Sant horabaixa, que per això es 
diu missa crismal, el Bisbe i tot el seu presbiteri el consagren perquè pugui ser utilitzat en l’administració 
dels sagraments. L’oli és símbol d’alegria, de força i de salut. Els antics creien que, untant-se el cos amb 
bons olis, augmentaven la seva força sobretot en la competició de l’estadi i en els jocs esportius. D’aquí 
que el Crisma sigui un immillorable memorial de l’acció de l’Esperit, que ens enforteix per al testimoni i 
ens capacita per a ser en el món “bona olor del Crist” (2Co 2,15).  

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Et convidam a fer una reforma de vida, com diu sant Ignasi als Exercicis Espirituals. 

Com has de ser testimoni de Crist enmig del món? Com has de ser “cavaller cristià” com diu Ramon Llull? 
Comptant amb la força de l’Esperit... 

Si no has rebut el sagrament de la Confirmació, 
parla’n amb el teu catequista o el teu acompanyant. 

PER A APROFUNDIR
Catecisme de l’Església Catòlica (CEC), núm. 1210-1284

Catecisme de l’Església Catòlica - Compendi (CECc), núm. 251-264
Youcat (catecisme dels joves), núm. 193-202


