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Principi i fonament: l’experiència de la resurrecció  

de Jesús, el Senyor. 
 
«En els llibres sagrats el Pare del cel, ple d’amor, surt a rebre els seus fills i parla 

amb ells [...] I en aquesta Paraula de Déu hi ha tanta força que esdevé el sosteniment 

de l’Església i el seu vigor fortalesa de la fe, aliment de l’ànima, font pura i perenne de 

vida espiritual per als fills de l’Església...» 

 
Concili Vaticà II: Constitució Dogmàtica sobre la Revelació Divina, 

Dei Verbum. Núm. 21. 

 

És possible que la Bíblia, i més encara si coincidim a donar-li noms com 

ara: Paraula de Déu, Revelació, comunicació i oferiment que Déu ens ha 

volgut fer de si mateix (de la seva pròpia forma de ser), “Pare del cel que, 

ple d’amor, surt a rebre els seus fills i parla amb ells (Cf. Lc 15, 11-32)”, etc. 

sigui quelcom que desborda els límits de les opinions que, poc a poc, ens 

hem anat fent sobre ella, que sigui més, per ventura molt més, d´allò que 

tots nosaltres hem après fins ara, i de tot el que podem arribar a intuir. 

 

D’entrada, podem reconèixer sense massa esqueixos la nostra ignorància, i 

fins i tot un cert grau de negligència a l’hora de seguir fidelment, en aquest 

terreny, les recomanacions de l’Església
1
, perquè aquesta eventual insufi-

ciència dels nostres plantejaments inicials, més que no de la inexactitud o 

de la migradesa de les informacions que disposam, i més enllà de les 

nostres capacitats o actituds, depèn de la naturalesa mateixa d’aquesta 

realitat l’interès per la qual ens ha reunit. Vull dir, és clar, la Bíblia, però 

no únicament el text de la Bíblia, sinó, sobretot, la relació entre l’Escrip-

tura i les nostres vivències (el món en que vivim i hem viscut) com a per-

sones i com a cristians. És tot aquest conjunt allò que voldríem assenyalar 

aquí amb la paraula realitat. 

 

La Paraula de Déu és una realitat viscuda...! 

 

Una realitat, no un producte de la nostra imaginació, no un desig, no res, 

en definitiva, que puguem confondre amb nosaltres mateixos: les coses són 

                                                 
1 Continua el Concili: «que tots els sacerdots i els que, com a diaques o catequistes, són dedicats legíti-

mament al ministeri de la Paraula, s’adhereixin ben bé a l’Escriptura per mitjà de la lectura sagrada 

constant i d’un estudi seriós [...] El Sant Concili també exhorta amb vehemència tots els fidels i, en 

particular, els religiosos a aprendre el coneixement de Jesucrist (Fl 3, 8) en la lectura freqüent de les 

divines Escriptures [...] Recordin tots que l’oració ha d’acompanyar la lectura de la Sagrada Bíblia, a fi 

que esdevengui conversa entre Déu i l’home [...] Que corri, doncs, la Paraula de Déu i que s’acrediti 

(2Tes 3, 1) per la lectua i l’estudi dels Llibres Sagrats, i que el tresor de la Revelació encomanat a l’Es-

glésia, ompli més i més els cors dels homes. I així com la vida de l’Església creix per la freqüentació del 

misteri eucarístic, així mateix és lícit esperar nou impuls de vida espiritual de la creixent veneració de la 

Paraula de Déu, que roman per sempre...» (D.V. 25 i 26) 
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així com són i no com a nosaltres ens agradaria que fossin, i la Bíblia no 

pretén, en primer terme, afalagar les orelles de ningú: diu el que diu i no 

just allò que a nosaltres ens interessaria que digués.  

 

Però no una realitat ignorada, distant i allunyada, d’aquelles que no ens 

afecten o que ens afecten molt poc, indiferent, sinó una realitat que vol ser 

percebuda, coneguda (i re-coneguda), interpretada, reflexionada, apresa, 

assumida, integrada. Una realitat que se’ns ofereix, que vol incidir sobre la 

nostra manera de ser i d’actuar, i que ens pot fer canviar. Una realitat in-

quietant que demana ser investigada per arribar a saber en què consisteix, 

què significa, què suposa i quines conseqüències té. Una veritat...! Una 

experiència...! Una relació...! Gairebé com de persona a persona, carac-

teritzada sobretot pel seu dinamisme, un recorregut, un moviment cap 

endavant: creixement, progrés, maduració... un camí...! 

 

Ara bé, hi ha realitats que constantment ultrapassen la nostra capacitat de 

comprensió (intel·ligència) i de control (manipulació) que només podem 

arribar a entendre i experimentar de mica en mica (parcialment i progres-

siva), perquè són de tal manera que, com més ens hi aproximam, més se’ns 

presenten immenses i més llunyans els seus límits. Com més ens hi acos-

tam, més enfora es fan de nosaltres. Com més n’arribam a saber, més 

clarament veim que encara és molt més allò que n’ignoram, allò que ens 

falta per descobrir i que se’ns proposa com a repte, com a una nova meta a 

perseguir. 

 

Aquestes realitats transcendents (que sempre són més enllà) reben entre 

nosaltres el nom de misteri. Però el misteri no és res obscur ni tenebrós, 

sinó ben al contrari, l’àmbit lluminós i gojós (tremend, digne de tot res-

pecte i fascinant) de la trobada personal entre nosaltres i Déu, l’Absolut 

Transcendent. La Bíblia, la Paraula de Déu, aquest pont comunitari que 

volem construir plegats entre els continguts del text sagrat i la realitat 

que viu cadascú de nosaltres, i que tots compartim en part, és un ver-

tader misteri...! 

 

Això no obstant, tot esforç per acostar-se a la Bíblia, per comprendre una 

mica més i millor fins a quin punt el missatge que comunica és veritat i per 

què (per quines raons), no només representa un exercici entretengut i sa-

ludable, sinó l´única forma de percebre precisament la seva nota fona-

mental, la seva transcendència, el seu caràcter real i misteriós. Qui es perd 

aquest aspecte de la Bíblia, qui renuncia a la recerca constant, qui es pensa 

que ja sap gairebé tot el que necessita saber-ne, aquest ben bé pot dir que 

no sap res de res, perquè no té idea de l’essencial. Així doncs, serà bo que 
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tots quants som, i junts, ens donem mútuament una nova oportunitat d’ei-

xamplar l’abast del nostre horitzó. 

 

Però no ens deixem atabalar per les paraules. De bones a primeres, tot 

plegat pot parèixer una mica complicat, però tenim molt de temps per anar-

ho aclarint. Anem pas per pas. Quedem-nos, de moment, si voleu, amb la 

idea del camí 
2
. 

 

1.- Un camí té sempre un punt de partida, el lloc des d’on comença, i un 

objectiu, un propòsit, una intenció inicial. Suggerim aquest: explorar el 

nostre món interior, fonamentalment els nostres records 
3
, a la recerca 

d’experiències 
4
 personals (reals) de trobada (relació) amb Jesús, el Res-

suscitat. 

 

Deixau-me explicar una mica més.  

 

La Resurrecció de Jesucrist és el principi i el fonament de la nostra fe i 

del viure cristià. Sant Pau ho diu literalment en la seva primera carta als 

cristians de Corint: si Crist no ha ressuscitat, la nostra predicació és 

buida, i buida és també la vostra fe (1Cor 15,14). 

 

És a partir del moment que prenem consciència certa, que quedam 

íntimament convençuts, que podem afirmar sense enganyar-nos ni enga-

                                                 
2
 Un camí que, segons la mateixa Bíblia (Lc 24, 13-35) comença, per cert, a Jerusalem (paraula que a 

l’Antic Testament designa la Ciutat Santa, el lloc on Déu conviu, se relaciona, amb els homes, i al Nou 

Testament significa la comunitat dels deixebles de Jesús, això és l’Església), per la festa de Pasqua (la 

primera pasqua, la pasqua florida) en el moment que Jesús mor i ressuscita (mor i ressuscita per a 

nosaltres, és a dir, en el nostre baptisme) i acaba a Jerusalem (quan tornam a l’Església), per la festa de 

Pentecostès (segona pasqua, pasqua granada, pasqua madura, en l’inici de la collita dels primers fruits) 

per a rebre el do de l’Esperit Sant... 

 
3
 Per tal que ens puguem entendre i compartir (4) els resultats de la nostra recerca és imprescindible que, 

des de bon començament, facem l’esforç de clarificar el nostre llenguatge, tot assenyalant amb cura a 

quines realitats fan referència les paraules que feim servir. Per exemple: record no al·ludeix, quan parlam 

de Resurrecció, només a un contingut de la memòria. Un re-cord no és una pura informació 

amagatzemada en algun indret oblidat del cervell i que en un moment determinat podem rescatar per a 

tornar-ne a ser conscients, sinó això i molt més, quelcom (una experiència del passat) que re-vé al cor (re-

cord, del llatí cor, cordis = cor). Una vivència que revé al present, però que no ens deixa indiferents, 

desperta emocions, sentiments i pensaments que exciten la intel·ligència i la voluntat, genera idees 

clarificadores i intencions i actituds de futur... i disposa a tenir noves experiències... 

 
4
 Ens podríem fer mútuament el favor de no utilitzar mai més la paraula experiència en el sentit vulgar 

que alguns li donen equivalent gairebé a manipulació (en el millor dels casos, manipulació controlada, és 

a dir, experiment). Una experiència no consisteix només a percebre (o manipular) una determinada 

realitat, sinó que inclou també, i sobretot, l’acte de la intel·ligència reflexiva que permet descobrir-ne el 

significat profund. L’experiència és, fonamentalment un acte de la consciència en el qual intervé, i molt, 

la sensibilitat, però també, i no poc, la memòria, la imaginació, el raonament lògic i totes les fases 

superiors del psiquisme humà amb tota la seva riquesa.  
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nyar ningú, que sabem per experiència, que Jesús, el Senyor, viu i es fa 

present (intervé d’una forma perceptible, actua realment) en les nostres 

vides (històries personals), per salvar-nos (del pecat, del mal, de la llei i 

de la mort 
5
, i de tota la seva comparsa: tristor, buidor, dolor, angoixa, 

desconsol, por, desesperació, incapacitat de trobar sentit a la vida, senti-

ment injustificat de culpa, crisi d’identitat, desorientació, depressió...), que 

podem iniciar o consolidar el procés de construcció (creixement i madu-

ració) de la nostra fe; que podem creure la veritat del missatge de Jesús 

i actuar en conseqüència, tot afrontant la vida i els seus problemes amb 

una confiança raonable, gratificant i creixent. 

 

La Resurrecció de Jesús és el fet que origina (el principi) i sustenta (el 

fonament) la fe, l’esperança i la caritat (una determinada forma d’estimar 

que coincideix amb la manera d’estimar i de ser de Déu i de Jesús) que 

compartim, si més no en teoria, tots els membres de l’Església que Ell va 

fundar. 

 

És la resposta cristiana a les preguntes pel sentit de la vida i de la mort que 

tot home i dona adults, pel mateix fet de pensar i d’estimar, pel fet d’haver 

d’assumir amb llibertat i responsabilitat el seu propi projecte personal de 

vida, pel fet d’haver d’afrontar els entrebancs, els problemes i les dificul-

tats, i també, és clar, les alegries i els goigs que comporta tota existència 

humana, tota vida que val la pena viure, no pot evitar de plantejar-se amb 

més o menys inquietud. 

 

La tesi que ens interessarà (això esperam) comprovar és aquesta: el Déu 

viu i vertader; el Déu en qui abans que nosaltres cregueren els apòstols, 

els patriarques, els profetes i els savis de qui parla la Bíblia; el mateix Déu 

en qui tots ells varen confiar, que va ser el centre, la font i la meta de les 

seves esperances; el Déu per qui es varen sentir estimats i a qui varen 

arribar a estimar per damunt de tota altra cosa, de qui ho reberen tot i a qui 

tot ho devien; el Déu que els va donar la vida, que els va transformar en 

homes i dones lliures, persones dignes de tal nom, que els va tenir per fills, 

i els va fer comprendre en què consisteixen la veritat i la justícia; el Déu de 

qui procedien i a qui es delien per tornar; el Déu que es va fer home 

(Encarnació en deim d’això en termes tècnics) en la persona de Jesús; el 

Déu que Jesucrist és i ens fa conèixer, el Déu Amor, la Trinitat Santíssima 

és present, actua, intervé en les nostres vides per salvar-nos, per redre-

çar la direcció de la nostra història personal i col·lectiva en la línia 

d’allò que és bo, hermós i vertader, i per convertir-nos en testimonis 

seus. 

                                                 
5
 Sant Pau explica que la Resurrecció de Crist ens allibera precisament d’aquestes quatre coses. Quasi 

millor que no ens em facem problema per ara, si de cas ja en parlaríem més endavant. 
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Vegeu, si no, aquestes afirmacions de sant Pau: “d'ençà que m'han parlat 

de la vostra fe en Jesús, el Senyor, i del vostre amor a tots els del poble 

sant, no em cans de donar gràcies per vosaltres i us tinc presents en les 

meves pregàries. Deman al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare 

gloriós, que us concedeixi el do espiritual de comprendre la seva 

revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell. Li deman que il·lumini la 

mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha 

cridat, quines riqueses de glòria ens té reservades en l'heretat que ell ens 

dóna entre els sants, i quina és la grandesa immensa del seu poder que 

obra en nosaltres, els creients; em refereixo a la força poderosa i eficaç 

amb què va obrar en el Crist, quan el ressuscità d'entre els morts i el féu 

seure a la seva dreta dalt al cel, per damunt de tota potència, autoritat, 

poder i sobirania, i per damunt de qualsevol altre nom que es pugui 

invocar, tant en el món present com en el futur. Déu ho ha posat tot sota 

els seus peus, i a ell, cap de tot, l'ha fet cap de l'Església, que és el seu 

cos, la plenitud d'aquell qui omple totes les coses (Ef 1, 15-23)” 

 

Déu obra en nosaltres amb la mateixa força poderosa i eficaç amb què va 

obrar en el Crist, quan el ressuscità d’entre els morts i el va fer seure a la 

seva dreta en el cel... si això és veritat, quina llàstima si no ens n’ado-

nam...! Jo també preg el Pare gloriós que ens concedeixi el do espiritual 

de comprendre qui és Ell i què fa en nosaltres quan ens convida a prendre 

part en (a tenir l’experiència de) la Pasqua de Jesús...! 

 

2) Necessitarem, és clar, una guia de viatge, que ens faciliti  l’exploració i 

en ajudi a no perdre’ns (mapa i brúixola) Això és la Bíblia...! En aquest 

cas, per començar, el relat de les primeres experiències (originals, apostò-

liques) de trobada amb el Ressuscitat que figuren en el capítol 24 de 

l’Evangeli segons sant Lluc. 

 

Els evangelistes, Mateu, Marc, Lluc i Joan, en els darrers capítols de les 

seves obres, ens han deixat escrit el relat (narracions literàries plenes de 

símbols i figures que cal saber desxifrar correctament) de les primeres 

experiències de la Resurrecció de Jesús, viscudes per homes i dones que 

l’havien conegut en vida i havien gaudit de la seva amistat, l’havien seguit 

durant els anys que va durar la seva predicació del Regne de Déu per tot el 

país d’Israel, i l’havien acompanyat fins a Jerusalem, la capital, on fou 

detingut, condemnat a mort i crucificat. Aquestes experiències dels apòstols 

són particularment importants, encara avui, per a nosaltres que vivim dos 

mil anys després. Ho són per diversos motius: 
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a.- Van ser les primeres... 

 

b.- Varen produir un canvi radical en la manera d’actuar d’aquells homes i 

dones, varen desfermar en ells una activitat missionera vertaderament 

impressionant, un afany tan gran de donar a conèixer la Bona Notícia 

(Evangeli) que ells havien viscut (vertaderament el Senyor ha ressuscitat... 

Lc 24,34), que els va empènyer a anunciar la fe en Jesucrist fins i tot en un 

ambient social fortament hostil (com ara), pagà (com ara), jugant-s’hi la 

pell i, en molts casos, donant la vida per aquell en qui creien (martiri). És 

gràcies a aquest testimoni apostòlic que el missatge i la figura de Jesucrist 

han arribat fins a nosaltres. 

 

c.- Però, sobretot, perquè ens serveixen com a paradigma (model, pauta, 

guió) a partir del qual nosaltres podem aprendre a detectar, reconèixer 

i assumir conscientment les nostres pròpies experiències de Resur-

recció. 

 

Per exemple, sant Lluc ens explica de quina manera arribaren a descobrir 

que vertaderament Jesús havia ressuscitat les dones que el diumenge de 

matí anaren al sepulcre amb intenció d’ungir el seu cos mort, en el cas de 

dos deixebles que, decebuts (com ara nosaltres a vegades) de com havia 

acabat la història i la vida del seu mestre, se’n tornaven a casa seva, al 

poble d’Emaús, i en el cas, finalment, dels onze apòstols, perquè, tot 

prenent llum de na pintora, nosaltres puguem fer, aquí i ara, en les 

circumstàncies de cadascú, uns descobriments similars. 

 

3) També necessitarem un mètode de lectura de la guia. És necessari 

perquè es tracta de textos literaris (cal saber-ne apreciar la bellesa), 

complexos (cal saber-ne superar la dificultat de comprensió) i escrits ara fa 

una mala fi d’anys (cal saber descobrir i valorar el que tenen d’actuals). 

Usar com a guia textos bíblics exigirà que en facem, al manco, quatre lec-

tures successives. Per una raó molt senzilla, perquè són textos tan densos (i, 

si voleu, tan complicats) que si un els llegeix una sola vegada, per molta 

atenció i bona voluntat que hi posi, no s’entera gairebé de res i fàcilment se 

n’avorreix i es desanima. 

 

a.- La primera lectura té per objecte EL TEXT, i interessa que ens fixem en 

QUÈ DIU...? 
 

b.- La segona lectura és la que pròpiament farem junts a les nostres reu-

nions. Té per objecte EL CONTEXT i la pregunta clau que tractarà 

d’afrontar és QUÈ SIGNIFICA...? QUÈ VOL DIR...? Per aprofundir un 

poc més en l’experiència que l’autor va voler comunicar, haurem de comp-
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tar amb algunes referències bíbliques i donar mà a les claus més importants 

d’interpretació que durant dos mil anys han descobert els cristians a força 

de llegir i rellegir el text.  

 

c.- La tercera lectura és la més important de totes. Tracta de contestar a la 

pregunta QUÈ ENS DIU A NOSALTRES, AVUI...? PER A QUÈ ENS 

SERVEIX...? COM ENS IMPLICA...? EN QUINA MESURA ENS HI 

TROBAM REFLECTITS (ENS EN PODEM SENTIR PROTAGONIS-

TES)...? QUIN VALOR TÉ PER A NOSALTRES...?  

 

d.- La quarta lectura ha de plantejar al text aquest darrer interrogant: QUÈ 

ENS ANIMA A FER...? De quina forma ens serveix com a PRETEXT per 

actuar d’una determinada manera...! 

 

4) I, finalment, tot camí ha de tenir un punt d’arribada, una meta, un cimal 

(culminació) i font de noves recerques...  

 

Ara, permeteu, encara, un consell d’ordre pràctic: la recerca de les pròpies 

experiències de Resurrecció (de trobada-descobriment i presa de cons-

ciència del pas-Pasqua del Ressuscitat per la meva vida, que m’ha alliberat 

de l’esclavatge-dependència que m’oprimia) es pot fer i s’ha de fer en com-

panyia (ens ho dirà el mateix sant Lluc: les dones, els dos deixebles 

d’Emaús, els Onze... totes les experiències de Resurrecció que relata són 

plurals o col·lectives), es pot i s’ha de compartir, però també formen part 

del que sant Agustí anomena el més íntim de mi mateix. Així doncs, tot 

plegat ha d’estar revestit d’un respecte escrupulós, en primer lloc i sobretot 

per la meva pròpia intimitat, i, en segon terme, per la dels altres. La 

manifestació dels meus records de Resurrecció, si arrib a descobrir-ne 

algun, pot fer molt de bé als meus companys i també els en pot fer que jo 

els vagi revelant, si més no, algunes de les passes que vaig fent en la meva 

recerca interior, però sobretot tenen un valor incalculable per a mi mateix, 

de fet són el més valuós que tenc, i ningú no em pot obligar a exhibir 

aquest tresor ni molt menys a exposar-lo de bades ni a tudar-lo, si crec que 

no ha de ser rebut així com toca ni ben aprofitat. Sant Pau diu que portam 

el nostre tresor en gerres de fang (2Cor 4,7) per expressar-ne, precisament, 

tant el valor com la fragilitat. Això és una crida a compartir, sí, però amb 

discreció, i amb molta, molta llibertat, que vol dir molt, molt de respecte...! 


