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A REIALACAD~MIA DE B o ~ e s  LLETRES té per cos- L turri iriaugiirar els cursos acadkrriics amb la 
celehració de l'cucaristia. Les misses tenen 

lloc a la veina església dels sants Just i Pastor, l'úl. 
tirna de lcs esglésies barceloriines hastides en estil 
gotic pur  catali, cnfarfagada amh un altar major 
neoclissic, amb el qual gent dc la primera meilat 
del segle passat volgué contrarestar la puresa ori- 
ginal de l'arquitectura. 1.a nau, espaiosa i bella 
d'aqiiest temple, és el lloc on han estat escoltades 
les Iiomilies d'aquest recull. 

La funció litúrgica sol ésser celebrada el segon 
dijous -algiina vegada el tercer- del mes d'octubre. 
La missa és, per norma, la votiva de I'Esperit Sant. Si 
durant el curs acadkrriic aritecedent. ha mort algun 
dels academics nurneraris, aleshnres la missa és la de 
difunts, i els noms dels acadkmics finats, també els 



dels corresporients, si s'escau, i els d'altres difiiiits 
que hagin tingiit uria relació rriolt especial amh cls 
academics presents, són csmeiitats eri el díptic cor- 
resporierib en l'anifora. Des de fa iins anys la coral 
gregoriana dirigida pel Sr. Joan hfaria AragoiiEs i 
Rebollar ha  convertit en solemnes misses cantades 
les que abans eren merament resades. Aquestes, de 
primer, eren celebrades en Ilatí (excepte les lectures, 
quc ereii i coritinuen essent en catala); dcsprés, en 
el darrer decenni, fou adoptat el catali, pero Ics pe- 
ces musicals execiitades perla  recordada coral con- 
tir~uen einprant el 1lat.í d'antífones gregorianes. 

Algunes coincidencies han ri-iotivat que les mis- 
ses votives de 1'Esperit Sant hagiressin de cedir da- 
vant d'uns altres f0rmularis litúrgics obligats o pre- 
ferits. Així, al comencariient del curs 1988-1989, la 
missa fou d'un martir, ja que es tractava dc comme- 
morar sant Fraiicesc Cil de lkier ic ,  religiós de l'or- 
de de predicadors, el qual, en la primera ineitat del 
segle xviii, va ésser membre riurrierari de I'AcadG- 
mia, qnari aquesta era dita "Academia sense nom". 
Dcsprks fou rriissioner i morí mirtir. Beatificat per 
sant i'iils S, el canonitzi Joan Paii 1.1 el rg de juny de 
I'any 1988. E l  alesl.iores President de I'Acadkrnia, Dr. 
Martí dc Riquer, i el Secretari Dr. Ei~dald Sola havi- 
en estat preserits, a Roma, a l'acte cle la canoiiització. 



Una altra excepció tingué lloc el 18 d'octiibre del 
1990. T,a missa no  pogu6 ésser la votiva de I'Esperit 
Sant, sinó la del dia, la de sant I.luc. La celebraci6 
aniversiria de l'evangclistn té categoria de jhsrum; 
aixb fa que, aquest dia, les misses celebrades siguin 
les del sant. 

Quan I'any 1983 vaig irigressar a I'Academia com 
a iilembre numerari hi tenia les funcions de cape- 
IIa I'acad&niic Morisenyor .lean Tusquets. Prissats els 
noranta anyso el Dr. 'hsquets dernani rriolt polida- 
ment a1 cos acadEmic que €os tiriguda en considera- 
ci6 la seva cdat tan avanqada, la qilal I'excusava d'as- 
sistir a I'Academia eri eiidavant. Alesliares vaig és- 
ser pregat de subs~itnir  Mons. liisquels eri la cclc- 
bració de la missa inailgilral dels cursos acadkmics, 
cosa que vaig acceptar amb molt de gust i qiic he 
anat exercirita partir de I'any 1986, si no  ho recoido 
malament, exccpte I'any 1997, eri qiik cm trobava 
fora de Catali.~nja. 

De l'homilia primera que vaig pronunciar, la de 
I'any 1986, no  cn tinc el texl; fou improvisada sobre 
uns apunts qne no  vaig conservar. Kccordo només 
queI.ii descrivia i interpretava la vingiirla de 1'Es- 
peiit Sant  e n  f'orma de  Ilerigües de f'oc sobre els 
apbstols reiinits durant la prirriera Pcntccosta cris- 
tiana. Els textos de les horiiilies scgiients els troba- 



reu reunits en aquest vol un^. Eri la primera sessió 
del curs 2000-2001, amb el siiport del President de 
l'hcadkmia de Bories Lletres, Dr. Eduard Ripoll, 
I'academic Dr. IIudald Sola, del qual lamentem el 
recerit lraspis (3 de febrer del 2001) va f'er la pro- 
posta que Fossin publicats aqiicsts textos i aixb fou 
acceptat. Seiise aquesta proposta jo no  sé si m'hau- 
ria atrevit a fer irriprirnir les homilies en qüestió, 
que he concebiit scmpre com uns discursos breus 
i serizills, desprovistos de qualsevol pretensió de 
p~sblicitat. 

Després d'agrair al Dr. Sola i als acadkrnics l'ho- 
nor que em feieri, vaig advertir-los qiie les predi- 
ques havien estat pensades pe ra  les celebracioris-li- 
túrgiques de que he parlat i que, tot i voler dsser 
senzilles, jo les havia revestit d'ilnes Cormes adeqiia- 
des als acadkmics a qui anavcn destinades, altra- 
ment, aqisests serriions haurien tingut uri contingiit 
i, sohretot, irncs formes més apropiades per a un 
públic més ample. Quan dic aixb, penso particular- 
ment  en l'homilia sobre "Els fruits de  I'Esperit 
Sant", pronunciada el 19 d'octuhre tle I'any zooo i en 
els altres discursos on jo rri'he pogut permetre fer, 
per exemple, unes refcreiicies al text original de la 
Sagrada Escriptura, referkricies ben comprcnsihles 
a oienls erudits. 



Segons el que he dit anteriorment, les homilies, 
exceple uria (la dedicada a la rriemoria de  sant  
Fraricesc Gil de Federic), s'agrupcn cntorn dels cori- 
ceptes bisics: el de la rnort cristiana i el de l'ohra 
santificadora que atrihuim a I'Esperit Saril. De 1'Es- 
perit Sant tracta també el sermó del 18 d'octiibre 
del ICJCJO, é s a  dir, el dia de san1 Lluc:; de fet; l'evan- 
gelista Lliic, aiitor tambt dels Izcts dels Apbstols, 6s 
eii el canon del Nou Testament iin dels escriptors 
que parla més de 1'Esperit Sant. 

La constincia dels temes fa que entre els dife- 
rcnts sermons hi  hagi llocs repetits, i altcracions de 
conceptes i potser tanihé d'expressions. D'una ho- 
milia a l'altra hi ha la distancia d'un any i ,  per altra 
barida, el predicador no  comptava amh que les se- 
ves prediques serien publicades. Qiie el lector 1io 
comprerigui i viilgui excusar. les rcpeticions. 

Eritre elles n'hi ha alguncs que poden rriolestar 
més que Ics altres. La principal d'enlre elles 6s 
loallusió qilc faig, en les Iiomilics de les rnisses dc di- 
Curits, a iina rúbrica del ritual de les exGquies, iina 
que prcscriu que sigui aprofitada l'ocasió bpt i ina ,  
per ccrt- de la predicació en uns sufragis, no  per a 
parlar de la persona difunta, sinó pe ra  tractar de la 
riostra esperanca e n  el mes enl l i  de  la rnort. I'in 
efectc, la morro quan 6s una realitat present, tangi- 



ble, comniou els cois i els pot disposar, com mai, a 
escoltar bé els ensenyaments de la Kevelació relatius 
a allb que la teologia anoniena 4 s  novíssinis~, Cs a 

dir, les iiltimes veritats de I'exist&ncia terrenal i les de 
la vida eterna. Sempre que es fitri scil;.ngis per a di- 
iiints tenim una ocasió cscelleilt per a tals i3eflexions. 
L'aLlusió a la rúbrica esmentada en1 scrvia pei a Ter 
entendre de be11 antuvi que I'oient del disciirs pas- 
toral no  havia d'esperar cap panegíric dels difiints 
per als quals cele h r i~~er i i  la rriissa exequial o tle su- 
fragi. Aquest advertiment calia fer-lo oidiniriannient, 
sobretol perque a les rnisses pe ra  acadernics difunts 
hi són corividades llurs families. En la piepai,ació 
d'aquesta puhlicació vaig pensar que haiiria pogut 
suprimir, almcnys en algiirics honiilies, la i*efcrbiicia 
a la rúbrica en qiiestió. No ho he fet per tal tle con- 
servar pur el test original del sernló, la coherbncia 
textual del qual quedava perjudicada o trencada 
per siipressions en aqiiest seritit. Que limibé en aixb 
viilgili &ser condescendent el lector ben&vol. 

A la benevolencia i comprcnsió del qual també 
apello per una altca raó. Considero que les iiistruc- 
cions i cxhortacions pastorals són pei a &ser escol- 
tarles en el marc sagrat del culte, dins I'ainbierit ar- 
quitecthnic que correspon a la litúrgia, qiian el pre- 
dicado~; cloqiient o no, procura tlonar a la seva dic- 



ció l'entonació degucla, per discreta que sigui. Idle- 
git eri privat, el discurs ja rio 6s el mateix. Passa üom 
arnh lcs peces musicals: una cosa és escoltar-les di- 
rectament, quari són cxecutatles per una orquestra 
o per u n  solista, i iina altra és quari hom vol fruir de 
I'audició de les niateixes peces, posseides en coriser- 
vacióo pcr niitjans eleclronics. Per aixo hi Ira oradors 
que no  són propensos a deixar irnprimir Ics seves 
oracions, si no els hi ho demanen. 

Com que les homilies havieri d'bsser breus, i per 
a1ti.a banda els conceptes relatius a la mort i la gri-  
cia de I'Espcrit Sant, ial com apareixeri en la Ileve- 
lació, són d'una graridiosit~t cnrpreriedora, he de re- 
conkixer que les coses que en dic no passen gaires 
vegades d'ésser meres insinuacions, idees nornés 
apiintades: poc dcscnrntllades. ilixb li passa moll so- 
vint al predicador, el qual sap, pero, que els oients 
han doesCorqai=se, després del qiie han seritit (si és 
que hari escoltat), en ariar conipletant o aprofiindint 
en allb que han rehut per la paraula del prcdicador. 

Ara que tinc els lextos aplcgats m'adono millor 
dels pensamcnts que rri'han giiiat en la preparació 
d'aquestes honiilies eritorn dels conceptes dc  la 
mor1 i de l'acció santificadora de I'Esperit Sant. Són 
els que rcsunieixo a coritiniiació, i que el lector. s i  li 
plau, pot aprofiindir pel scii compte. 



La mort, aquesta realitat tan tangible, quc tcrmiria 
i determina tant la nostra vida,apareix amb molta 
Creqükncia en la Revelació i hi ociipa uri lloc cle pri- 
mera irnportincia. Des del moment rliie se'ns hi 
diu, en la Revelació, que Déu rio lavol, la mort (Sa- 
viesa r ,  r3), aquesla resulta iin misteri, i encara que 
ha d'ésser considerada com una llei riatural en tot 
ésser vivent, en L'home la Revelació la presenta coni 
una coilseqükncia del pecat. Amb tot, cncara que 
l'home sigui rriortal no esti  deslinat a desaparkixer 
en la mart. Coritemplem la propia mort futura amb 
dolor, plorem la dels altres amb tristesa. Més enca- 
ra: considerem la mort com la suprerria humiliació 
de la persona humana, com la seva dcgradació extre- 
ma. És, segoris I'Escriptiira, una maledicció que so- 
lament la mort de nostre Seriyor Jesucrist podia 
convertir cn una benedicció. En efecte, I'encarnació 
delverb de DEu, en el qual'hi ha la vida (Joan, I ,  4), 
era ordenada cap a la niort del Crist i cap a la scva 
resiirrecció. En Crist descobrim que hi ha una dife- 
rencia essencial entre la vida nati~ral i la sobrenatii- 
ral, que 6s anomenada eterna (1 Joan 5, zo i en altres 
llocs del Noulestament). 1 sabem qiie pel transit de 
la mort arrihem a la vida veritable, en la qual l'home 
obtt  la seva plenitiid humana. Un cop glorificats se- 
rem hornes en el sentit perfecte d'aquest concepte. 



Déu creador va infondre en el primer Adam l'ale de 
vida, i'espcrit que no terien els altres éssers animats. 
Aquest esperit ha fet l'honie capa$ de rehre I'Espe- 
rit Sant i s'ha corivcrtit en imatge de Udu,  destinat 
a ser semblarit a cll, quan el contenipli tal com és (1 

Joan 3, 2) dcsprés de la rriort. Contrastarit arnh la 
desobedikncia del prirncrhdam, el segori, .lesucrist, 
en un acte de suprema obediericia, rct,orna pur, al 
Pare, I'esperit que el primer Iiavia rebiit de DGu i 
que havia pervertit pel pecat.ilix6 6s el que Jesús va 
fer, en la crcii. 1 és el que cal que faci cada home: 
retornar a Déu l'esperit, en estat de gracia, pels me- 
rits de Crist. M:orir en pecat és la pitjor de les des- 
gracies, perquk dcsprés de la mort ja no  podem 
rncrkixer, quedem fixats en la riostra sort, ja no hi ha 
Iloc al penediment n i  a la coriversió. 171s cristiaiis (i 
cls que no Iio són, pero que s611 giiiats per uria baila 
intenció i una moralitat recta) posseim, ja ara, pcr la 
fe, la vida eterna. Aquesta cns ha estat donada pel 
sagrarnent del baptisrrie, en cl qual herri mort, hem 
estat sepultats i hem ressuscitat amb Crist. Aquest 
gran eniinciat del Nou 'restament, dit i repetit per 
sarit J'aii (Romans 6,1-14; Colossencs 3, 1), cal que si- 
gui entes com una realitat que, per ésser sacramen- 
tal i invisihle, no és nlenys ohjectiva per aixb, i espera 
el seii ple acompliment, la seva rilariifestació (Ro- 



mans 8, 19): la resurrecció integra de I'ésser huma. 
Mentrestant la vida eterna que posseim (la gracia 
elevadora, la presbncia de .Déu lransf'ormadora) rep 
el seu soslenirnent adeqirat, l'ciicarislia, el cos i la 
saiig de Crist, el pa de vida (Joan (5, 59), corisagrat i 
ofert en la celebració sacramental de la mort i de la 
resurecció de Crist. De la nostra unió amh Crist pel 
baptisrrie resulta que la mort física a la Ti del temps 
de cadascii 6s el perfeccioiiamcnt del sacrament de 
l'aigua en que n~orírem en Crist, Cs I'iíltiin sacra- 
merit de la nostra existencia terrena, és la coilfigu- 
ració pleria* amb Crist, el qual rriorí Iier nosaltres. 1 
si ressuscitem sera perqui: Crist 6s la resurrecció i la 
vida (Joan rI,z5). Per a aixo ens prcparern, dins la in -  
certesa del moment de la nostra 6; així ho vol Déu i 
ho  proclama I'Evangcli, per tal que camincm arri b 
liumilital i vigilant, esperarit el gran moment que la 
Rcvelació ens presenta com una arribada del Sei1,yor. 
No sabem ni quan ni com sera; per aixo digueili ja 
ara, en cls rnornents de lucidesa i de serenor: "Pare, 
en les vostres rnans encomano el rrieu esperit" 
(Liuc 23,431. 

Potser algú perisari. pcr qui: tanta iritroducciri 
per a un aplcc tan iriodes~ d'homilics? 



CRIST CLOIiIFICAT 1 L ' E S P G R I ' ~  

- - 
Cur.~ acadirnic 1987-rg88 

:La Reial Acadkriiia de 13ones Lletres no  ha hiigut dc 
doldre's de la rnort de cap dels seus membres nu-  
meraiis eri aqncsts dos últirns ciirsos; per aixn inau- 
giirem aquest nou curs rio amb una riiissa de sufra- 
gis pera  clifiints, sinó, scgons el costum, amb la mis- 
sa voliva dc  I'13sperit Sant. Invocar. d'arluesta niarie- 
ril tari solemne 1'Esperit Sant ha estat, i és encara, iin 
Ús rihlal niolt cornú, practica1 abans d'empreridrc iina 
tasca imporlarit, sobi.etol si la tasca 6s de caricter 
iritellectual. i2ix6 6s hen corriprc~isihle, ja quc si bé 
anonienemVerb (Logos) la segona persoria de IaTri- 
nitnt i considercni Jesucrist com el clui ~ L I U  a terme 
la revelakió del Pare (Crist Cs la imatge del Dé11 invi- 
sible: Colosseilcs r ;  15), és 1'Espcrit Sarit a qiii atri- 
Ibiiim la corriilnicació íntirria als cristians de la saviesa 
del 'Pare, saviesa que és el mateix Verh, segons sant 



I'au (r  Corinlis 1, 24). Parlem ara d'una atribució, no- 
més, a I'Esperit Sant,perqni. la teologia ens enseriya 
que les operacions divinesL'ad extra" són comunes a 
les tres persones. L'atrihució esnlcntada ~é els seus 
fonamcnts bíblics. liecordem un exemple que és 
clissic, el qire proporciona el llibre de la Sa~~iesa qiian 
diii; en la vcrsió de 1aVuIgat.a: que és l'emprada per 
la 1itúrgia:"Spiritus ciomini repleuit orhem tcirarurn, 
e t  hoc quod continct orilnia scientiam habet uncis" 
( 1 , ~ )  ("... i ell, que sosté I'ui-iivers, entén allb que honi 
diu", seria la ~ a d u c c i ó  literal, o hé "té coneixeriient 
de tota paralila"). En el contcxt irnmediatamcnt ari- 
terior diu el text sagrat: "La savicsa 6s iin esperit que 
estima l'home, pero no deixa inipunes els Ilavis del 
blasfem, perque Déu 6s testirnoni de les seves inti- 
rriitats (ronyons), és observador vera$ del seu cor, i 
serit allo que diu la seva Ilengua" (i,6). Déu, en la seva 
naturalesa espiritual que sols 6s iri tetlig&ncia i volun- 
tat, ens ha creat a imatge seva cn allo que tanibé te- 
nim d'espiritual, i 6s per aixb qiie tanbé  pot haver- 
hi una corriuriicació personal amb I'esperit pur que 
és Déii, escrutador omnipreserit dels nostres cors (es- 
perits) i que eris fa partícips de la scva saviesa (cnte- 
nem: de la seva veritat essericial o intelligencia). 

En cl Nou Testamcnt el rnateix nostre Senyoi 
Jesucrist atribueix a I'Esperit Sani: una furició com- 



plementaria en l'adoctririanient practicat per ell, 
Jesucrist, en rioni del Pare, i adverteix que l'acció 
ins~ructiva dc I'Esperit Sant, com tota altra acció 
seva, és inseparable de la del f i l l  i de la (le1 Pare. 
"Moltcs coses tinc encara per dir-vos, pero no  po- 
drieu ara portar tanta cosa. Quan vingui ell: I'llspe- 
rit de  la veritat, us guiarifins a la veritat sencera, ja 
que no  parlari pel propi compte, sinó que d i r i  allb 
que sent dir, i us anunciara alLb que ha de siicceir. 
Ell em glorificara, perque re'hri d'allb que és meu i 
us ho anunciara.Tot el que té el Pare és meu;per aixb 
us hc dit: Rebra d'allb que 6s nieu i us ho anuriciari" 
(.lean 1 6 , ~ ~ - 1 5 ) .  No 6s aquest l'únic iioc oil .lcsiís ano- 
mena el Paraclit "Esperit de la veritat" (vegeu enca- 
ra Joan 15,26). 

En la s o a  manifestació durant la primera Pente- 
cosla cristiana, I'Esperit aparegu6 en la fgrma de Ileri- 
gües de foc. Tenim, amb aixb, una connexió arnh el 
Verh, la Paraula. "Se'ls aparegiieren unes llerigücs 
corn de foc, que es sobre cada iIn d'ells.Tots queda- 
ren plens de 1'Esperit Sant i es posaren a parlar cn 
altres Ilengues, segons I'l<sperit Sant els concedia 
d'expressar-se" (Ikts 2, 3-4). 

Amb la descripció d'aquest esdeveriimcnt pente- 
costal, l'autor del Lli brc dels Fets delsi~pbstols, Lluc, 
vol declarar que s'havia acomplert la promesa fcta pel 



Senyor i anunciada ja al'AnticTestament: la tl'envi- 
ar I'Esperit Sant (cf: Joel3; 1-5) .  1,'evaiigelista Joan té 
una frase curiosa, gairebé intrigant. En el capítol 7 
(versets 37 a 39) del seu Evarigeli diu: "C'últim dia de 
la festa (delsTabernacles), cl més suleniiie, Jesús, dret, 
va enclai~~ar: Si  algú té set, que vingui il irii, i que 
begui el qiii cregui en mi; com diu I'1':scriptura. Del 
seu si brollarail riiis d'aig~ia viva.Aixo ho dcia refe- 
rint-se a 1':Esperit que  havicri de  rehre els qili 
creiessin en ell". :l a continuació ve la frase ciiriosa a 
c[u6 eni referia: "Perqu6 ericara no Iii Iiavia I'Espe- 
rit, ja que Jesús encara no havia eslat glorificar". El 
text de la \Tulgala ha cregut: havcr d'ateriiiar allo quc 
té d'absolut I'cspressib d'aquesta darrcia frase, i tra- 
cliieix: "Spiritus nondiirn erat datus quia tcsus 
nondilin fuerat glorficatils". Pero el inot "datus" iio 
corrcspori a l'original grec, en el cliial llegim només: 
"encara iio hi hairia Esperit", i no: no havia estat do- 
nat encara I'Esperit. 

Que vol dir "rio hi havia encara Esperit" o "l°F:s- 
perit"? Certanient, eri el discurs de l'últim sopar 
Jesús pioniet6 lavirigiicla de I'Espeiit despi.6~ de la 
seva glorficació, o sigui, de la seva mort i de la seva 
resurrecció. [,es paraules "encara no h i  havia Espe- 
rit" no poden referir-se a l'existencia del Paraclit que 
procedeix eternanient clel Pare, la tercera persona de 



la'írinitat en el nostre llenguatge teolhgic, sinó que 
han d'aLludir a la realitat espiritual o divina, de que 
parla l'evarigelista .lean a la seva manera i l'apbslol Pau 
igiialment a la seva, coincidinl perb tots dos en el 
matcix concepte, anorrieriat per clls "pneunia" i que 
expressa la presencia sobrenatural de Déu mateix eri 
els nostres esperits. Eri la tenninologia d'aqucsta pre- 
sencia o inhahitació tarnbé Jesucrist. 6s anomenat 
"pncuman.Aixío per exemple, sant Pau escriu: "El pri- 
mer horne, Adam, esdevingué (egérrelo) eri iriima vi- 
veril; el darrcr Adam, en esperitvivificant" (eis pneu- 
ma zohpoioun) (1 Coriritis 15,45), que iaVulgata I r a -  

dueix amb grari precisió: "Factus est primus Iiomo 
Adam ir1 animani viventem, riouissirrii~s Adam in 
spirilurri uiuificantem".Aixb derriana una cxplicació, 
que iritentarí: fer hreument. 

El Crist glorificat delennirii desaparkixer de la 
vista dcls homes. Des d'aleshorcs la  nostra relació 
amh Crist té Iloc, estrictament, cn el clima de la fe i 
a un nivel1 espiritual. Els primcrs cristians (els de 
mitjan segle r ,  corn Pau en Ics scvcs primeres cartes 
i ,  sens dubte, tamhé Joan abans d'cscriure el seu 
Evangeli) creien en la viriguda proxima del Salvador, 
6s a dir, en el seu retorn, amh IR consegüent mani- 
f'estació, oherta i definitiva, del rcgne inessiinic. Que 
hi havia que pogués retardar niolt o impedir aques- 



ta manifestació? El [el, pero, que el retorn del Se-  
nyor no  s'efectu6s niotivi iins can+ en la teologia 
pr.in.iitiva. És clar: no  podia haver-hi Iloc a una decep- 
ció, pcrque Déu no erigariya. L'evolució del pensa- 
ment cristii es dcixa notar especialment en l'apostol 
sant Pau, el qual va centrant. I'interCs de la cosa en el 
camp espirilual. El retorn de Jesucrist a la  fi del 
temps va adqiiirint en el1 una importancia relativa. 
No hi ha dubte que Crist retornara inanifestarnent 
a la ti de la historia, pero, de fet, Jesucristjaviu en 
nosaltrcs, estern ja inseri~s en ell. I,a repetidíssima 
fórmula paulina "en Crist" i el que significa és allb 
que ha de determinar la nostra actitiid cristiana per- 
sonal, més que iio pas la tensió de I'expectativa es- 
catologica. 

:Ida condició present del cristii és, dorics, essencial- 
meiiL espiritual. s o n  vida 6s en I'anibient del Pneu- 
ma, en unió atrib el Kyrios, el Crist, qiie sant :Pau t a n -  
bé anomena Prieuma (2 Corintis 3, 171, scnse pero 
identificar-lo arnh 1'Esperit Sant que procedeix del 
Pare i 6s enviat per Jesucrist (cf. Joan r5,26). La inha- 
bitació de Déu en el crislii (cf. Romans 8,rr; r Corin- 
tis 3, ríi; zTiinoteu I, 14; Joan i4,23) és la del Pare, dcl 
fill i de I'Esperit Sarit, encara que la santificació dcls 
creients, pcl seu caricter eminentment espiritual i in- 
visible, sigui atribuida a I'Esperit Sant. 



Així; qiian invoquem I'Esperit Sant  dcmanem 
I'acció santificadora de Uéu, la de tota IaTrinitat san- 
tíssima. I-Iem derrianat particularment, en aquesta ce- 
lebraciú, qilc el Consolador, el Pariclit, ens porti al 
concixcment de tota la veritat. Res 110 pot consolar 
tant I'esperit hiirrii com el coneixement i l'accepta- 
ció de la veritat. 



Com que enguaiiy, gricics a Déu, no ens cal, segoris 
el coslurii, celebrar la missa de difiiii~s; eri silfiagi 
d'alguil acadkmic finat durarit el cilrs passat, ens 
qiicdava la possibilila~ de celebrar la missa votiva ha- 
bit,i~al tle I'Esperi~. Sarit, o hd, com ha estat suggerit, 
la commemoraliva d'iin acatlkmic de la noslra eriti- 
tat, que visqué en el segle rvrri, durant els prirners 
temps de la riostra Academia, i que receritrnent ha 
merescul l'honor silprem dels altars. Erri refereixo a 

sant Fraricesc Gil de Federic. :Eris ha ccmblat ho 
cornbiriar la missa de mirtir; corresponent. a sant 
l?raricesc Gil, adoptant perL c o s a  que raons pasto- 
r a l ~  permetcn ter- lectures bíhliques que fan refe- 
rencia a 1'Espcrit. Sant. 

Pera nosaltres, senyors acadernics, 4s uri honor cs- 
cepcional rlix pnguem celebrar la eucaristia com- 



memorant un sant que Cou rriembre de la nostra Aca- 
derriia. :l'er amor al nostre país recorden1 que entre 
cls cent-disset: cristians que van donar la vida perla  
fe a lndo-xina diirant els seglesxv~rr i xrx, igiialinent 
canouitzats el darrcr rg de jilri,y, s'hi compta u11 altre 
frare predicador catali: sant. Pcre Alrriató, nascut a 
Sant kliil Sa~ser ra~al  Llucanes,bisbat de\ric. 17raPere 
don i  testimoniatge de la seva fe quan, als trcilta-uri 
ariys, va ser decapitat a la mateixa regió deTonqilín, 
l'ariy 1861, amb Jeroni Hermosilla i Valentí Rerrio- 
Ochoa, del rnateix orde dels dominies, carioriitzats 
igualment el passat rg de juriy. És just que tambE fem 
rnerribria d'un altre doniinic: fra Mateo Alonso, natil- 
ral de Nava del Rey (Valladolid), pcrquk va ser com- 
pany cle martiri de sarit Francesc Gil de Federic. 

Mereix la nostra adnliració l'orde dominica, que, 
eri els segles ~ V I I ~  xv111 i x ~ x ,  produí un nombre tan 
gran de rnissioners excel-lents, dotats d'un zel apos- 
tnlic iritrkpid, coronats pel martiri, a I'Extrem Oiient. 
De Catalinlya podem esmentar encara els noms dels 
beats Jacint Orfariell, Domenee de Castellet i Lluís 
Eixarc. Cairché tots els que heni recordat ingressa- 
ren a I'ordc de predicadors quan encara ereri ado- 
lescents; no així lkaricesc Gil de Federic, cl qual iehé 
I'hibit dominica al convent de Santa Cateriiia, de 
Barcelona, essent ja prevere. 



leriia totjust 24 anys quan, el 1729, ingressi a I'Aca- 
demia com a representan1 del seu ordc. En aquel1 
tcmps era un religiós dedicat a I'ensenyamen~. Pot- 
ser el fet de sobresortir en aquest ofici li rrieresqiié 
el lítol d'academic. El seu discurs d'irigrds a IIAcad&- 
mia no  és cap dissertació erudita; és més aviat una 
meditació. Tracti sobre la vida oculta de Jesucrist a 
Natzare~. 

Elc dominics i altres religiosos de la mateixa epo- 
ca se sentien tortament irnpt.~lsats per un ideal mis- 
sioner f'ervent, anirriats pcr assajar l'aventura de la fe 
en les lerres més Ilunyanes, mentre altres aventurers 
exploraven cl que mancava explorar de la terra. 

En  cl gnlp de domiriics que hc citat, hi trobo iina 
característica particular. Els missioners espanyols ja 
disposaven de terres que es trobaven sota el domirii 
espanyol i en les quals havia estat predica1 1'Evange- 
li. Sembla que els frares dominics en qiiestió tcnicn 
iin pojecte especialment incitant. No es tractava tant 
d'anar a proclamar la te cristiana als iridis americans 
(ja hi havia qui ho feia) com d'entrar en contactc am b 
uns pohles asiitics de gran cultura i d'una historia 
rica, pobles lliiires i independenls i ,  per aixb; més 
diiícils de missionar. Parlo de la Xiria, de la lndo-xina, 
del Japó i de Corea. 1 3 s  nostres missioiiers disposa- 
ven d'un trampolímolt apte: la colonia espanyola a 



Filipiries. Sainl-ié per a sant I7raricesc Gil Maniln va 
ésser un Iloc d'eritren'mient, entrcnanierit que d tira 
ciric anys,passats els quds l i  Tou assignat, coin a carrip 
d'activital.apostblica, el regrie de Tonquín, qiic 
correspon geogcificainent a la part septeiltrional de 
['actual Vietnam. Torlqiiín no era i:ei,ra vcrge per al 
nosbe missioner; en cl segle xvii el país ja havia estat 
recorrcgilt per iuissioners francesas i espanyols. El 
regne deTonqiiín,que teniauna historia política agi- 
tada> veia amh rnals ulls 1s inlroniissió dels portad01.s 
de la religio estrangcra. Corri que les niissions no  
podien tenir llocs gaire fixos i Ics corriunitats cristia- 
iles indígenes cren rrial cstablertes, cls rrlissioners ho 
tingiiereii difícil. El pare hancese Gil tingiii. peri, el 
conhort de teriir sempre algú a1 seu costat. 

El fei: d'éssei perseguit foil detei.rriinant en la 
rrianera cle d u r a  teirne la seva conlesa; va ser iin cs- 
tiiilulant pe i  a l'ra I?raiicecc Cil. En la perícopa de  
I'Evaiigeli que hcni llegit en aquesta iiiissa kiem sen- 
tit:"No us preocupen del que haureu de dii:AI'hora 
dc parlar Déu us donara les paraules necessiries, 
perqilk rio sereu vosaltres els qui parlareu, sinó que 
parlari en vosaltres 1'17spcrit del vostre Pare". Proii 
presents degu4 tenir el nostre rnissioner aqilcstes 
paraules que Jesucrist adrcci als seus apostols (Ata- 
teu ro, 20) .  



Per les notícies rlue e n  teriirri, el pare Gil de 
Federic rio era imitador dels missioncis que s'esta- 
bleixeii enmig d'un pohle no crcient i es lirnileri a 
donar un bon exernple de vida.Aixo ja Cio feien allí 
cls budistes. A l  rnissioner cristii li 6s exigit quelcom 
més: la proclamació de la Kevelació. Em plau dir-ho, 
perqui: cree que les riormes que actu.alriient han 
estat donades de no fcr proselitisme entre alties re- 
ligions o corifessions cristianes rio scmpre han estat 
ben eritcscs; em sembla que no són aplicades scin- 
pre d'una manera convcnient i oporturia. Parlar de 
Jléu, que ficil 6s pcr al predicador qiian s'adreca a 
fidels! Altrament ens queda el consol de les paraii- 
les de .lcsiis: "No us preocilpeil del que haureu de 
dir ni de com ho podeu dirn.Tot 6s posar-se afcr-ho, 
a parlar de Déu i del seu regne, "pe1:qtie no  sereu 
vosaltrcs qui parlareu, sinó que par1ar.i en vosaltres 
1'Espcrit del vostre Pare". 

Per les noticies, aparentmenl fidedignes que te- 
nim, fra Francesc Cil predicava anib una llibertat re- 
soluda, no  solament davant la gent, sinó da van^ els tri- 
buna l~  i durant iin empresonarrient qiie dura se1 ariyso 
en unes condicions indescriptihlcs. En efecte, uri pa- 
rell d'anys dcsprés de la seva arribada a Tonq uín va 
ser empresonai:a causa de la seva actuació corri arriis- 
siorier cristii, actuació explícitament prohibida. 



L'ernpresonament acaba arnb la decapitació de sant 
Francesc Gil de Fedcric I'aiiy 1745, quan el mirtir en 
comptava 40 d'edal. 

Havia estat predit pel Senyor: ';Pcr causa de mi us 
portaran als sanedrins, us assotaran en Ics seves si- 
nagogucs i us presentaran a tribunals dels govcrna- 
dors i dels reis, perque doneu testirrioniatge davant. 
d'ells i davant dels estrangers" (Mateii 1o,i7-18); "se- 
reii odiats pel fet de portar el meu nom" (1. c., 22). 

Aquestes prediccions de .lcsucrist illuminen la his- 
toria i dissipen certes perplexitats d a ~ ~ a n t  de fets di- 
f íc i l~ d'explicar. 

Vietnam ha tingut la cristiaridalmés floreixeilt de 
1'Extrem Orient. Els monjos bcnedictins hi tenini 
encara tres monestirs. Ens cligueren que Ioren res- 
pectats. Eri arribari Ics tropes comunistes, eri el curs 
de la gilerr'ra, les autoritats niili~ars van dir que ells res- 
pectaven els qui trehallaveii la terra en comiinitat. En 
el congrés general dels siipcriors benedictins cele- 
brat el setcmbre passat a Roma, els abats i priors val1 
ser informats de la benedicció d'un ahat, receiitmeril 
elegit, d'un d'aqiiests monestirs.A la cerimonia hi as- 
sis~iren cinc mil crislians.Aixo en terreny comunista. 
Més encara, hi assistiren també les auturilats civils que 
Iii foren convidades. Aquestes pero -cal dir-ho tot- 
no concedircn el perrnís per tal que els tres supc- 



riors benedictins vietnamites poguessin p rc i~dre  
part al congrks de Roma.Nl6 que 6s importi~nt; perol 
E s  la persistkncia de la fe cristiana en tants milers de 
vietnamites. La llavor sem hrada pels antics rnissio- 
ners havia arrclat bé i els efectes perseveren vius. 

1Vo seria bonic acabar l'liornilia amh una informa- 
ció d'aquesta [nena. Ens queden per rellegir riorriés 
les següerits parailles del fragmerit evangklic que 
herri escoltat: "Un germi trairi el seu germi, i un pare 
el se11 fill perquk el matiri, i els f l l s  cs rebellaran con- 
tra els pares i els rriatarin" (Mateu ro, 21). U r ~ a  rriica 
més endavarit el mateix evangelis~a Mateii diu que 
Jesucrist digiié: "¡Yo he vingut a diir la  pau, sinó I'es- 
pasa" (10,34). El lloc pardlel de sant Lluc fa així: "Us 
pcnseii j u e  he vingiit a dur la pau a la terca? Us as- 
seguro que no. És la divisó qiie he vingut a duro' (Lluc 
12, 51). Que el fet d'ésser cristia pot portar a conse- 
qüencies lrigiques ineliidihles, ho derriostra la his- 
toria dels uiirtirs. l ambé  cns ho ensenya la nostra 
historia persorial. Qi~anta contradiccib, en relació amb 
un mateix, rio comporta ser cristii! La pau de Crist. 
4s el fruit de la seva passió: és el prenii ohtingiit per 
la gran prova que Jcsiis hagué de passar (cf. Llilc 24, 

36). Amb el1 la passa tot cristii, cadascú a la seva ma- 
nera i segoris lcs forces que Déu li coricecleix. D'una 
manera emincnt la passaren els mirtirs. 



De rnirtil.~, eri la histlria, n'hi hauri serripre i ar- 
reu del món, perquh cal que es vagin complint, com 
tins ara, les prediccions tlel Salvador, arqb les parau- 
les del qual s'enforteixen els perseguits. Després de 
les riomhroses exhortacioris que Jesús va fer als scus 
deixehles per juan fossiii pcrseguits i occits, poc 
abans de la seva passió, durant el daiicr sopab els 
digué encara: "Si in'hari perseguit a mi, tanibi. 11s 
perseguiran a vosaltres ... l b t  aix6 us laran per caiisa 
del me11 nom" (Joan 1 5  20-21). 



Refererits a 1'Esperit Sant trobem en el Nou 'ksta- 
merit diics Ilistes: una, dcls dons de I'Espcrit Sailt; 
I'altra, dels fkuits del mateix Esperit. .la sC que en la 
mcntalitat que esti cn voga hi  ha una certa aversió 
pcr les llisles o catilegs en allb que es refereix a l'cs- 
perit i a la vida moral en gencral. Observo, malgrat 
tot, que la SagradaEscriptura ofereix una gran quan- 
titat de llistes d'aquesta índole. Per a l~ ra  banda, les 
classificacions dels coriceptes i llurs repartiments en 
series és cosa molt humana, propia de tots els temps, 
perqui: ordenar idees i fer-ne Ilistes 4s clarificador i 
ajuda la niembriil. Per als qiii coneixem el costum que 
teriien cls antics (els cstoics, per exeinplc) de clas- 
sificar Ics virtuts (i els vicis, naturalrneilt),les Ilistes a 
propbsit. de I'Esperit Sant, i altres que apareixen eri 
la Bíhlia, no  poderi ser sorpreiierits rii han de ser mo- 



lestes. No ho  seran si, cn examinar-les dc prop, ens 
adonem que els elements qiic integren les Ilistcs ve- 
nen a ser, sovint, aspectes diferents d'uria unitat con- 
ceptual (lavirtut 6s una, deiinició quc ja és precristi- 
ana); cn algiins casos, les eriurrieracions de les llistes, 
quan reprcscnten conceptes diversos, tenen una ho- 
mogeneitat o tendeixeri a un sol fi. La homilia que 
els estic adrecant prctén deriiostrar quc eri les Ilis- 
tes pneuniatolbgiques de que tractem la homogerie- 
itat es funda en quelcom més que en les virtuts hu-  
manes o naturals. Si aconseguim enteridre-ho una 
mica m6s del queja  entciierri, sera una joia, i la joia 
és un h i t  de 1'Esperit Sant. 

Repassem breurrierit la llista que ens ha ofert la 
primera lectura d'aqiresta missa. Els dons de 1'1Tspe- 
rit hi son eri nombre de nou: 

1) Hi ha el do de la saviesa: hóyog aoviag, que la 
versió litiírgica catalana tradireix perUel do d'uria pa- 
raula profunda". És coneixer els rnisteris de Déu. 

2) La ciencia: hóyog yvhoswg el "do de desglossar 
les veritats, o sigui #explicar la Kcvelació. 

3) La fe: xio~rg. 
4) El do de donar la salut als malalls: ~ a p l o p a r a  

iupátwv que la Vulgata tradueia per "gratia sanita- 
tum". 

5) El do dc  fcr riiiraclcs. Év~pyflpaza Guvapswv 



"opcratio uirtutum": una forc;a (espiritual) extraordi- 
naria, prodigiosa, o de fer prodigis. 

6) La profecia: npocpq~eia. 
7) El discemiment d'esperits: 6 ~ a ~ p I o e ~ ~  m ~ u p ú ~ o v ;  

versió catalana: "el do de dislirigir si iin csperit (sen- 
zillament: un home) és fals o autentic". 

8) Parlar llengiics: yÉvq yhoooóv, "genera lingiia- 
rum": "el do de parlar llenglialges misteriosos". 

9) La interpretació J'aquests llengiiatges: ippqveia 
yhoooóv, o sigui, l'hermenkiitica. 

Si alguns elemcnts d'aquesta llisla ens resiiltcn 
estraiiys; no ho foren per als primers cristians, als 
qiials aqiiests dons vari ser necessaris peral desple- 
gament i consolidació del cristianisme naixent. 

No és l'únic lloc en que sant Pau parla dels doris 
de I'Fsperit, dels esrnentats i d'altres. Pero ara rio ern 
puc entreleriir ressegiiint altres Ilistes (vegeu els ver- 
sets 28 a 30 del mateix capítol 12 de I Corintis; Ro- 
mans 12, 6-8; Lfcsis 4, r r ) .  En carivi, en1 semhla que 
val la perla recordar una allra famosa llista de dons 
de 1'Esperit: la que es troha al comenqamcnt del ca- 
píto111 d'lsaies, a causa de la interpretació messiani- 
ca que ha ohtingur aquest text eii el NouTestament. 
A llonians r5,rz diu sarit Pau: "Apareixcra el rehrot 
de .Icsse, aquell qui s'alqa per governar les nacions". 
A q i ~ c ~ .  rebrot de Jesst. es aquell dc qiii profetitzava 



Isaies qirari deia: "Sortira un tany de la roca de Jessk, 
brotari u11 plaricó de les seves arrels. L'esperit de 
.laIive reposara sobre ell: I'esperit de saviesa i 
d ' int~~ligkncia,  l'esperit de consell i dc forca, i'espe- 
rit de ciencia i de pietat, i t indri les delícies de reve- 
renciar el Senyor". 

I s a ~ e s  presenta, dnncs, aquestes virtuts com a 
dons de 1'1Ssperit: "L'Esperit de .Iahvi: reposara so- 
bre ell". És I'Espcrit que eri el mornentepifinic del 
haptisrne de Jesús aparcgiié i es posa sobre el Crist, 
el Mcssies (cf. Joan r ,  3 2 ) .  151s clernents de la Ilista 
d2Tsai'es crin eri nonrbre de set, nornbre que indica 
pleriitud. És la plenitud de qui: parla I'ev:ingelista 
doan (1,15 s.): "De la seva plenit~id tots noheni rebilt, 
gracia pcr gracia". 

Podeni establir. unes conclusions del que heni dit 
fins ara en cls següents punts: 

I) La Sagrada Escriptura ens parla de dons de 
1'Esperit. Pero aqiiests doris van vinciilats o s'iden- 
tifiquen amb I'ésscr persorial (la persona) de I'Espe- 
rit. I'odríern citar difereilts llocs del Nou Tcstamerlt 
que, assemhlant-se a [sales, pero més esplícitameiit 
encara, ens parlen clel mai:cis Esperit Sant con1 a do. 
El matcixnostre Senyor Jesiicrist Iio a n i  repetint di>- 
rant ~'Últirri Supar. Filosofs no cristiaris (precristians) 
ens parle11 tarnbé de dons clel ccl. Eri citaré només 



un: Corifuci ha dcixat escrit: "Els quatre dons rriajors 
que Tan ha vcssat sobre les persones sivies són be- 
ncvoltincia, arnahilita~, justícia i priidtincia" (aquesta 
quatrena és curiosa perqiii: cns recorda una mica les 
qualre virtiits cardinals).Aquests dons, segoris Coii- 
fuci, són atorgats als savis. Pero, qui és'l:ao que pre- 
mia aiaí la saviesa adquirida per l'csforq hunii? Si és 
que a propbsit deTao podem emprar el pronom per- 
sorial "quin. No sem bla ser pas un Déu personal qiie 
es doni el1 mateix (tornaré de segirida sobre aquest 
aspecte). 

2) En la pnei~matologia híblica els doris de 1'Es- 
perit són dons gratuits. No són considerats des del 
punt dc vista antropologic. No són perfeccinns hu- 
manes; ni són mereixemerits kiiimans, en tant que 
I'homc, per si sol, no  pot rriereixer 1'12sperit Sant: el 
qiial només pot ésser uri do gratuit, sotniesa, la seva 
donació, a unes coridicions: "Si m'estimeu, guarda- 
reu els meus maiiarriets, i jo pregaré el Pare, i us do- 
nara u n  altet. protector qiie resti amb vosallres per 
sempre, loEsperit de la vcritat, que el món no  pot 
rebre, perqui: rio el veu ni el coneix; vosaltres el co- 
neixeu, perqui: es qucdari amh vosaltres i estari en 
\~osal~res" (Joan 14, 15-17). Pero aquesta coridició "si 
m'estirrieu", en la dimensió teologica, ja depkri del 
rriateix Espcrit. 



3) Els dons s'inderitifiqueri zurih el mateix Esperit 
Sant. Aquest és el nostre gran secret, la pedra de toc 
dc lamoral crisliana, allb que diferencia la moral cris- 
tiana de Ics altresfilosofies,allo que ens diu que la nos- 
tra &tica,lanostramanera de fer,és uria manera de ser; 
queja no sóc jo qui faig, sin6 que Déu opera en mi. 

4) Els dons de I'Esperit Sant, o sigui; I'Espcrit 
Sant amb els seus doris ("septiforrnis munere": 1'11s- 
perit septiforme pcls seus dons), ens provenen de la 
pleriitiid de Crist: són dons messiinics (de l'arribada 
del Kcgile eri la plenitud dels temps). De la plenitud 
de Jesuciist redunden en nosallres. Són, per tant, la 
saviesa de Crist, la intelligencia de Crist, la forqa de 
Crist, la cikricia de Crist, la pietat de Crist i la reve- 
rencia qiic el1 teriia erivers el Pare. 

Els hauria volgiit parlar encara de l'altra llista que 
eris presenta sant Paii: la dels fruits de I'Esperit, pero 
rio goso allargar niCs aquesta kiornilia. Els friiits de 
I'Espe'it sant poden constituir el tenia d'una homi- 
lia eri una ocasió futura. Pero almen'js acabem aques- 
ta anib la lectura només de la Ilista que en dória sant 
Pair als Gilates 5, perque la s o a  leetiira, ella sola, ja 
proporcioria joia i serenor: "12Is fruits de 17.Esperit són 
I'amor, el goig, la pau, la paciencia, la fidelitat, la rriari- 
suctiid, la sobrielat". 

26-XI-1989 



No ens ha de saber greu que la missa dc la festa de 
sant Lluc hagi pres el lloc de la nostra missa vo~iva 
de I'Esperit Sant. Cliic és l'evangelista de l'llspcrit 
Sant: així ha estat moltjuslarnerit anomcilat i aix6 ens 
permct dedicar aquesla breu humilla a la considera- 
ció de I'Esperit de Déu, tal com el presenta I'evan- 
geli~ta, cosa que el1 fa amb insistencia i d'una mane- 
ra extraordirAria, si comparem el seu Evangeli arnb 
els dels allres sinopt,ics, Marc i Mateu. Recordem, per 
exemple, que Lluc (1, 15) fa anunciar la viiiguda del 
Precursor del Senyor com a portador de 1'Esperit: 
"Sera ple de I'Esperit Sant des de les entranycs de 
la sew marc", digué Gabriel a Zacaries. 13encarnació 
tiel fill dc Uéii, ['entrada de Déu eri la Iiistoria, fet. 
home com nosaltres, és, segons Lluc (1; 35) ,  obra de 
l7.Esperit Sant: "1,'Esperit vindri darriunt teu i cl po- 



der dc I'Altíssim et cobrira amb la seva orribra", di. 
gué elmateix Gahriel a Maria. No és sorprenent, dones, 
que el rriateix evangelista prcseriti igualment con1 a 
obra de I'Esperit San1 la missió de Jesiís, iniciada pú-  
blic'unent després de les temphcions que Jesiís so- 
frí eri el desert; a aqiiesi: cpisodi afegeix I'evaiigelis- 
ta: "Aleshores Jesíis anib el podcr de 1'Esperit torna 
a Galilea i la seva ariomenada corregil6 per tota la re- 
gióo' (4, 14). Entrat a la sinagoga de Natcaret, li dona- 
rcn el volum del profeta Isaics; Jesús el desplega en 
el passatge ori hi ha escrit: "L'csperit del Senyor 
resposa sobre meu, perque el1 m'ha ungit" (Llilc 4, 
18; d'Isaies 6r, r ) .  És en furició d'aquesta unció qiie el 
Crist, el Messies, comenca i duu a terrrie el ceu mis- 
satge joiós, l'ariurici de la Bona Nova, que p o r h  la lli- 
hertat als captius i el recobrament de la vista als cecs. 
Els collaboradors i succesors en aquesta missió se- 
van els apostols, els quals saben que comptaran amb 
la forqa de 1'Esperit Sant, forqa que han de dema- 
nar i que: quari la demanin al Pare, rio els mancari, 
perqiik 6s el mateix Esperit qui ha escollil els apbs- 
tols; ho  di11 Lluc al comenqament del seu Llibre dels 
Fets deis Apbstols: "El primer Ilibrc (escriu relerint- 
se al seii Evangeli), vaig fer-lo sobre totes les coses 
que Jesiis coiiien$i a fec i a ensenyar: firis al dia en 
que, després d'haver donat instri~ccions als aphs~ols 



que per I'Esperit Sarit s'liavia cscollit, b u  enclut al 
cel" (Fets i, r-2). Una mica més avall? en el mateix pri- 
rner capítol del 1,lihre dels Fets, quan Lluc descriu 
el comiat cle .Jesucrist, posa en boca del Senyor 
aquestes paraules: "No 6s cosa vostra de coneixer els 
t e m p m  moments oportuns que el Pare ha fixat ariih 
la seva propia potestat (es refereix a la manifestació 
externa del Regne messiinic); pero amb la vinguda 
de 1''Esperit Sarit damiint vostre rebreu una forca, i 
em sereu tcstirnonis ..., fins als extrerns de la terra" 
(Fets 1, 7-8) .  

Iliu el mateix Lluc, i sernpre només el1 en els llocs 
que hem cilat (que no són tots els que hauríern po- 
gut adduir) qiie fou el dia de la Pentecosta que suc- 
ceí a la resurrcció del Senyor que hi hagué la primera 
rnariifcstació cxterna de la preseiicia de I'Espcrit 
Sarit. Es va manifestar per rnitji d'un vcnt impetiiós 
i d ' i~nes  Ilengües de ioc (Fets z, 1-4). El vcnt i cl seii 
hrogit, no menys que el foc; són,ja a I'AnticTes~ament, 
signes de la presericia especial de Déu. En aquella 
primera Peritecosta cristiana manifestaven la presGn- 
cia de 1'Esperit que dóna vida, I'ale de la vida, i ,  al 
mateix temps, purifica i iLliimina, fuiicions propies 
del vent i del foc. Lcs llcngües de foc, a més, sirnbo- 
litzaven el carisma de  la paraula: la paraula que, eri 
primer lloc, és la lloanqa de  les grandeses de Déu 



(Fets Z , I I ) ;  després, és la predicació dc llEvangeli, un 
Evangeli clestinat a tos els pohles; és per aixn que els 
apbstols parlaren en aquella ocasió les llengiies clels 
diferents pohles. 

l'erb el J.,libre dels k t s  dels Apostols és ple d'al- 
tres rrianifestacions de I'Esperit Saiit que ara no  te- 
nini tenips ni d'enurnerar. Són llocs qiie coiitinua- 
rien explicant-nos que sarit Lluc resumeix en el con- 
cepte d'Esperit Sant el do que fa Déu de si mateix 
als horries en el domini dc la fe: ds Déu tal com es 
dóna als scirs fidels. 

Acabo aquestcs consideracions amb les següents 
rcflexioris. De 1'Evangeli de Lluc d'una manera par- 
ticular, perb tarnbé dels altres escrits del NouTesta- 
ment, és dediicix que Jesucrist, amb la seva glorifi- 
cació eleva I'obra dc la salvació a un pla espiritual. Els 
cristians, bo i vivint encara eii aqueslmón, són éssers 
cspirituals, perqnh Crist viii glorifici?~ en ells, en llur 
csperit. Per a ells 1'Esperit Sant és la pedra de toc. 
És natural que a el1 vagin atribiiides les accions divi- 
nes sobrela vida iriterior dels homes creierits. 

Entre els crcients "riingú no pot confcssar que 
Jesús és el Senyor si iio és sota l'acció de I'Esperil 
Sant" ( r  Cor. rzl 3). PUC dir que Jesús és Déu, pero 
aquesta afirmació, com tot allb que faci, no  tindri 
valor sohrenatnral si no  6s 1':Esperit Sant que ho di- 



gui eri rni i amh mi. No es tracla doncs inicialment 
de ser bons, sinó de teriir I'Espcrit Sant. En altres 
paraules: allo que intercssa 6s que les nostres paniules 
i accioris tingiiin la clualitat sobrenatural qne prové 
de 1'Esperit Sant. 

Diguem, firialrnerit, qilc hem rebut I'Esperit Sant 
pe ra  nosaltres i pcr als altres, com ens fa veure 1'Es- 
criptura Sagrada. Cadascú l'ha rehut per tal que, a la 
scva manera: sigui admiriistrador i comunicador de 
la gracia de Déu. Aixo ho  complirem segons la nie- 
sura de la riostra caritat, de la caritat que, corri diu sant 
Pau,"ha cstatvessada en els nostres cors per I'Espe- 
rit Sant que ens ha estat donat" (liomans 5, 5 ) .  



\IORI\f 1 RESSUSCII  E.M EX CRIST 

Hi ha una rúbrica, relativa a l'homilia, en el ritual de 
difiints, quc di": "És totalrnent exclbs el genere lite- 
rari anomenat elogi fúnehre, que consisteix en una 
exposició retorica i una Iloanca de les virtuts del di- 
filnt" (núm. 47). l h ~ i n a  rúbrica savia. Ida homilia rio 
ha d'ahandoriar mai la seva Curició cssencialmerit 
evangelit~adora i catequetica (riúm. 46); per altsa ban- 
da, en uria missa per a uri difunt I'exhortació té lloc 
en una amhicntació que ha dc  ser aprofilada en bé 
dels prescnts que imploren la misericbrdia divina per 
al difunt.. En la celebració d'unes exkquies sentim 
d'una manera particular que només Déii Es el veri- 
tahle jiitge dels hornes, només El1 corieix c l  nosti-e in- 
terior i només a E11 pertoca "judicar ahans d'hora", 
com diu sant Pau ( I  Cor & 5 ) ,  és a dir, "fins que vingui 
el Senyoi; que illuminari e1 que esta cobert de te- 



nebrcs i manifestara les iritericions dels cors, i ales- 
hores cadascun rebri  de DCu I'elogi que es mereix". 

La rúbrica citada del N tual, pero, acaba a id :  "Aixo 
no vol dir que no  es pugni alludir breument al testi- 
moniatge cristii de la vida del difuril; si aisb consti- 
tueix iin motiu d'ediiicació i d'acció de gricies" (num. 
4 7 ) .  De Set, no  crec que poguem fer un elogi millar, 
ni que hi  hagi un consol i uri motiu d'acció de gr i -  
cies més gran, que poder dir -corri ben bé poderri 
dir-ho en el cas present- que aquel1 per a qui pre- 
guem Iia professat la fe cristiana i en la seva vida ter- 
renal n'ha donat un bon tcstirrioniatge. 

Si ha estat així, i el difunt ha estat una persoria 
i'lustrada pels coneiseirients amh que 1'Esperit Sant 
corona els esSorcos de cornprensió de la fe; tenim el 
consol de saher o de suposar que el d i h n t  ha viscut 
i ha mort confortat amb una intelligbncia de les veri- 
tats de la revelació celatives a la nosira condició fu- 
tiira. He pensat de fer consistir aqueskl homilia cilla 
consideració, breu, de cluatre aspectes d'aquest tcma. 

I. La mort és I'últirn sagrament de la nostra vida. 
¡Yo diihto en usar aquí la paraula"sagrarnent"des dcl 
moment que considero la mort con1 a part iritegiaiit 
del baptisrrie. En el capítol6 de la carta als Aomans, 
el comen<;anient del qiial eris ha servit de primera 
lectura, hern sentit que sant Pau deia: "Hcm estat se- 



pultats arrib el Crist pel baptisme en la mort, per tal 
que, així com el Crist va ressuscitar d'entre els morts 
per la gloria del Pare, aixítanlhé nosaltres porlern uria 
vida nova. Si hern cstat estretanlent uriits a la scm- 
blarica de la seva inort, també ho estarcm a la sem- 
blanca de la seva resurrccció" (6 ,h -5 ) .  Una mica rriés 
endavant afegeix I'ap6stol: "Si hem mort arib el Crist, 
creiern qiic viurem també arnb ell" (6 ,  8). Si no esti- 
giiéssim avesats a aqiiestes paraides, ens sorprendria 
el realisme que expressa el llenguatge de sant Paii. 
Pel baplisrrie hem mort i hem ressuscitat anib el Crist. 
1 eri el baptisme ha comencat en nosaltres u n  pro- 
cés dc mort i de resurreció amb el Crist; aqiiest rrio- 
rir anib el1 tindri el seii iiltim acte en la noslra niort 
nntiiral, ja que ella cns fara totalmeri~ sernhlants a 
aquel1 qui rriorí per nosaltres. 'En aquest seiitit la mort 
és el perfeccionament del hap~isrrie~ I'iiltim sagra- 
merit, perqiii: 6s la configuracib última i total amb 
desucrist. 

2. En  l'episodi evangklic de la resurrccció de Llit- 
zec, Marta digué a Jesús: "Senyor, si haguessiu estat 
aquí, el mcii germi no  s'hauria mort" (.lean TI, 37). En 
el diileg cntre Jesús i Marta, eri el qual Marta diu: "Ja 
sé que 1,latzer ressusci~ari quaii tothom ressusciti", 
Jesús respnn: "Jo sóc la res~irrecció i la vida" (TI, 24- 

zf>).Aquesta resposia pertany a la skrie d'afirmacions 



categoriqiies que Jesús fa de si mateix i que en 
1':Evangeli de Joan solen comeriqar ariib els mots"Jo 
sóc". 1x1 passalge de sant Pau que heni considerat an- 
teriorment pot ésser uria clau per entendre niillor 
aqiiesta afirmació absoliita de .lesucrist sohre sinia- 
teix. L:apbstol deia: "Si heni niort amb el Crist, cre- 
iem qiic taii~béviurerri an-ib ell" (Romaiis 6,5). l?s iiria 
rriariera de parlar inolt propia de sarit Pau. Per a ell, 
morir; ésser sepultat, ressuscitar, s'esdevé en C r i s ~  o 
amb Crist i 6s ficil de veure (no tan facil d'entendre) 
que aquesta mancra dc parlar. va n-iés enlla de tenir 
uria significació moral. Scgons I'apbstol, pel sagra- 
mcnt  cl cr is t i i  participa de la sort  pcrsorial de 
Jesucrist: "ressiiscitarerri perque Jesucrist ha ressiis- 
citat i perque pel baptisiiic nosalti.es hern estat inse- 
rits en la mor1 de Crist" (6 ,  5 ) .  1% com si diguéssim 
yue la riostra resurrecció no ser.: corn 1111 esdeveni- 
inent completarnent iiou, per dir-ho així, sinó la nos- 
tra c~nf i~ i i r ac ió  total arilb Jesucrist, configirració que 
es va iniciar primerpel sagrarnenl, després s'ani dcs- 
plegant en la vida pcr la gracia. F'erb la iiostra resur- 
recció rio sera una rcsiirrcccjó que irriita la de Crist, 
sin6 que sera el1 matcix. Confeso cliie aixo no és ficil 
d'erplicar ni  d'entendie; pero q i ~ e l c o ~ ~ ~  itutu'im quan 
Jesús iiiu:"Jo siíc la resiirrecció i lavida" (Joan i1,25). 
IiIo és el]; a qui jo he atks pel baptisriie i que he d'aca- 



bar rl'atenyer en el curs dc la historia de rneva Ili bei. 
tat, historia que r6 el seu fi en la mort. 

3 .  Ilem llegit un fragrclerit del discurs del pa de 
vida (.loun 6, 51.358). l i i  trohcm una allra de les afir. 
macions absolutes qiic ti Jesús de si rriatcix: ".lo sóc 
el pa viu :haixat del cel". 1 afegeix: "Qiii menja d'aqriest 
pa viura cternament". Tot el qiie segueix eri el text 
sagrat és una glossa d'aqiiesta afirrnaci6. .Jesiis diu: 
"Us ho dic arrib tota veritat: Si rio rriengeil la carn d d  
fill de I'homc i no heveu la seva sang, no podeu teriir 
vida en vosaltres. Qui inriija la meva earn i bcu la 
nieva sang té vida cterna; i jo el ressiiscitaré el dar- 
rer dia ... Els qui mengen d'aquest pa viuran eterria- 
mer~t". El prcsent "té vida etcrna" recorda la maiic- 
ra de dir de sant Pau, el qilal descriti la realitat de la 
riostra inserció en Crist -inserció en la seva rnort i en 
la seva resurrecció com iina realitat actual, rcalitat 
qiic arribara a la seva perfecció i a la seva manifesta 
ció quari estigiiem plenament corifi giirats ami) el 
Crist després de la mort. Hem sentit qilc Jesús par- 
lava també d'uri temps vcnidor: "Els qili mengen la 
meva carn viurari gricies a mi.. .: i jo els rcssiiscitaré 
el darrer dia". Meiitrestant, en aquesta vicla, tenim 
I'aliment que ens proporciona lairi-irriortalitat: ressus- 
citarem a causa dc I'cucaristia que preiiem. En acluest 
punt poderri precisar encara quelcorn m&. En l'evaii- 



gcli hern sentit que Jesús deia: "Així con1 (kut/~Ós) a 
mi m'ha eriviat el Pare que viil, i jo vise gricies al Pare, 
els qui em mengeri a mi viuran gricies a mi". En al- 
tres &sus Jesús repeteix aquestes comparacioris o 
identificacions amb el Parc. Aquí ve a identificar la 
seva relació essericial amh el Pare amb la relació que 
el1 114 amb els qiii creuen en ell. Si el1 viii gricies al 
Pare que viu, és a dir, que és la vida, i si hi ha uria 
identitat de vida entre el1 i cl Pare, els qui mengen 
Jesucrist viuran gricies a ell, que és la resurreció i la 
vida, i aixo representa per a l'home la introducció a 
la mateixa vida essencial divina, iritroducció que des- 
prés de la mort, acabada la historia de la nostra I l i -  
bertat, sera definit.iva. 

4 .  'lOt el que hem considerat lins ara esta en la 
línia del misteri de l'encarnació, perquk el Verb es 
va fer carn per I L L O I ~ P  pels homes, i nioríper ressus- 
citar, i el pa de l'eucaristia és veritablement la seva 
carn, i el vi la seva sang. Cencarnació, pero, és in- 
dissoluble.  Aixb vol d i r  que  la resiirrecció de  
.lesucrist 6s total o, corn diríem en el llerigua~ge a 
que estem avesats: ho és eri cos i anima. De la m n  
tcixa manera la nostra resurrecció scra una glorifi- 
cació de l'home total: del cos que es desfa i de l'es- 
perit que no  és mortal, pero que espera la gloiifica- 
ció de tot I'ésser hiimi. 



La mort 6 s  palpable: no hi creierri, sinó qilc la to- 
qiiem. En la nostra condició venidora, sí que hi cre- 
iem. Per la fe, corri diu sant Pail (r Tess. 4,13),  "no ig- 
norein la situació dels qui s'han adormit, i no  eris en-  
tristim com fan els altres que no tenen csperanqa". 



l.,\ MOKT C O N S I D E U D A  A LA LLUM DE LA FE 

- - 
h r s  acadirnic rgg3- rgg4 

Tampoc enguariy poderri iriaugiirar cl nou curs aca- 
dernic arrih la missa votiva de I'l2sperit Sant, ja que 
diirant c1 curs passat la mort s'ha eridut uri ciels 110s- 
tres collegues. En aquesta funció exeqilial rccordem 
el difunt amh sirripatia i rio solamcnt amh ilna admi- 
ració pel seu saber, sinó també amh u n  especial 
agrairineril per. i'esforc qiic ell esmerci pel bon fun- 
cioriamerit de l'hcadrmia. T:encomanem a Déu, sa- 
beiit que Déii retrihueix els homes amb uris béris 
que no  podcm imaginar. 

1 ja que cal fer una homilia apropiada a aquesta 
rnissa, aproíii:em les exkquies d'un amic per a fer 
unes rcflexions que ens puguin ser útils. Poderri 
rcconsiderar que la inoi-t és un terme vers el qual ca- 
mincm inexorahlement. No poder11 Jeixar de peri- 
sar-hi. Aqiiest pensament confereix a la noska vida 



un gran sentit de responsabilitat. Ens recorda les pa- 
raules pronuriciades per Jesús segons 1'12vangcli de 
Joan (9; 4) :  "Sfentre f s  de dia he de fer les obres del 
qui m'ha enviat; ve la nit quan ningii no pot ti,cba- 
llar". En  altres pacaules: lavida present 6s un temps 
limitat de prova en que Dfu  eris posa pesque po- 
guenl caminar nieritnriamcnt cap a ell. Pera alguris 
aquesl camí halira estat més dificil que per a altres. 
Pero per molt costosa que hagi estat la cursa, els ho- 
mes, en general, no solcm considerar la mort com un 
deslliurament: estiniem aquesta vida i ciis hi afcrrem 
rrialgrat tul, i aixb 6s natural. Perb els qui tenim pcr 
giiia i compariya la fe cristiana caminem cap al terme 
del nostre tcinps anlh una seguretat: la de creure que 
allb que ens sera pres, pero que ens pcrtanF la vida, 
ens sera retornar. Perb la vida, no la recupararem de 
la mateixa manera que l'haurerri perduda. Perque 
dins el gran crnbolcall de la nostravida natural es va 
desplegant, com dins iina crisalida, un rnisteri: el fet 
de viure i morir, des del baptisnie, lavida i la mort de 
nostre Senyor Jesucrist. 1 si en cl haptisme l'kiorrie 
ha estat Tet partícip tle la mort de Crist, la mort del 
cris~ia sera l'últim sagranient de la seva vida: sera la 
reproducció, en ell, d'nna manera total i definitiva, 
de la mort de nostre Senyor .lesiicrist en la crcu i 
d'allb que aquesta mort representa. 



Dc la recuperació de la riostra vida d'una manera 
perfecta i total els cristians en tenim unes gararities 
en la fe. Ida primcra és la predicció i la promesa que 
ens en va fer el mateix Jesucrisl. Quan Marta li di- 
guE: "Si haguessiu estat aquí, Llitzcr, el meu germi, 
no  s'hauria rriort", .lesiis li respongué: "Jo sóc la 
resurecció i la vida; qui creu en mi, encara que mori, 
viuri; i tot aquel1 qui viu i creu en mi, no  moriri  
cternament. Ho creus, aixb?" (.lean r r ,  21,25-26). 

La segoria garantia és I'eucaristia. A les vores del 
llac de Cenesaret Jesús digué: "Jo sóc cl pa de la 
vida" (.Ioan 6, 48) Els jueus murmuraven, perquk 
Jesús també havia dit ".lo sóc el pa viu baixat del cel" 
(6,51 s.). Jesús els digué: "Si no  mengeu la carn del 
fill de l'horne i no  beveu la seva sang, rio tindreu la 
vida en vosaltres. Qui menja la rrieva carn i bcu la 
meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitar6 el dar- 
rec dia" (6,53 s.). . . ",4ixí corn jo visc pel Pare, també 
qui em menja amiv iu  perarn i  ... Qiii menja aquest 
pa viilri eterriament" (6, 57 s . ) .  

Crida I'atenció la insistencia sobre aixb en el la- 
mós discurs del capítol sisi. de 1'Evangeli segoris 
Joan, del qual, pcr ser hreus, només he reproduit 
uns extractes. 

Guiats per la  fe, estimulats per I'esperanqa, amb 
aquest vi& m e m  fcnt camívers el Pare que eris atreu 



(cf, Joan 6,44). Rellament el nou Catecisme (rG8r) re- 
corda que el sen tiui de la mort es fa palks a la llum del 
misteri pasqiral de la rriorl i de la resurrecció de 
.Tesucrist, en qui hi ha la nostra iinica esperanp. per- 
que, coni diu sarill'au (2 Cor 5,8),  el cristia que rnor 
en .Iesiicrisi: cmigra del cos i se'n va a viure prop dcl 
Senyor. 

I?er acabar vull afegir iiornks una coilsideració. La 
niorl, niirada riaturalinent, és ti-ista i tt-,igica; conside- 
rada ala Ilum de la fe,pels s~uiuis ha estatunacosa bella 
i fins serenariierit esperada. I'ot doria1.-se que en el 
momcnt eri que morireni eiis domini I'ar~goixa~ o 
potser fins i tot iiria desesperació, cle la qual D6u rio 
erls Cara responsables; o pol donar-se que sigirern 
inconscieri~s en el moment mbs grari de la nostra 
vida: cl nostre t r ins i~ .  Cal acceptai la rnortlaara. En 
els monients de  serenitat espiritual diguem arrib 
desucrist: "Pare, eri les vostres mans cncoi?iano el 
meu espcrit" (Lluc 23,46) .  

Que el difiint qiie recordem, qne en la seva ple- 
na possessió de Déii és riiés prop ilostre qire qiran 
vivia en la terra, ajiidi pcrqiik la rioslra disposició en- 
vers Dé11 sigui bona i sinccra. 



Una altra vegada la rriissa qiic cclebrem al corneriya- 
rnent del curs acadkinic ha de ser una rriissa de di- 
fiints. La celebreni en sufmgi de la nostra collega i 
ger,maria en la fe I~rancescaVeiidreII,vidua de Josep 
Maria Millis ivallicrosa. Pel se11 gran saher, especial- 
riient com a historiadora de Ics nostres terres a I'Edat 
l\l:itian" la seva figura mereix la nostra admiracib. I V ~  
en1 pcrtnca: a mi; rer-ne I'elogi, ni és aquest el rno- 
mcnt de fer-lo. Erii pcrmcto dir, aixL sí, que cn les 
nostres reunions acadkmiques trubarerri a faltar I 'afa - 

hilitat i la geritilesa que la distingieri. Que basti ara 
dir aixo, perquk he d'obeir la rúbrica s i v i a -  del ri- 
tira1 de diiunts que prescriu que en les Iiornilics per 
als diiurits qucdi cxclbs el genere literari anomenat 
"elogi iúuebrc" (Ritual de les exkquies, iiiímero 47) .  
En aquestes misses el predicador iriteiitari, més aviat, 



concluir els oients cap a una renovació de les actituds 
cristianes davant la realitat de la rnort (núm. 46). 

Amb la rnort l'enigma de la condició humana ar- 
r i l ~  al seu punt culniinarit. Encara que I'horrieja si- 
gui rriortal per naturalesa, la Revelació presenta la 
mort comC'el salari del pecat", pcr usar I'expressió de 
sant Pau (Romans 6,231: és el preu que paga l'liorne 
pel pecat introduit per el1 en el riión. Per als qui mo- 
ren eri la gracia de Crist la mort 6s uria participació 
en la del Seriyor per poder teriir part. així eri la seva 
resurrecció.'Tot i que l'liorne, de bon principi, tenia 
una naturalesa mortal, l16u l'havia des~inat  a no  mo- 

rir. El Llibre de la Saviesa ( 2 , 2 3  s.] ho expressa així: 
"Déu crea I'lionie perque fruís de la incorrupció i el 
E u  imatge de la propia eternitat. Per enveja del dia- 
hlc, pero, la mort entra en cl móri, i la tasten aquclls 
qiii cstan a la seva banda". 

Com a rederriptor del gknerc hirma, Jesús, el Fill 
de Bku, "tasta"> sofrí la mort propia de la condició 
humana pecadora. La va assuinir con1 uri acte de 
sumissió total i Iliure a l'obediencia determinada pel 
Pare, i aquesta obcdikricia de Jesús va transforrriar en 
benedicció la nialedicció de la mort (Romaiis 5,1921) 
(Catecisme de l'l<sglEsia Catolica, núms. 1005 ss.). 

La novetat essencial de la mort cristiana es troba 
en el fet que el cristii esti  ja sacramentalment, dcs 



del baplisrne, mort en Crist per tal de viure iina vida 
nova; la mort física, al final de la vida terrena, 6s la con- 
sumació d'aquest morir sacramcntal amb Crist i per'- 
fecciona la noska incorporació a el1 i a la seva acció 
redemptora.4 m &  de les expressioris corresponents 
de sant Paii que podríem citar per corroborar aixb 
q i x  acabem de dir, .permctcu-me de citas unes pa- 
raules, impressionants, de sant Igriasi d'ilntioqiiia, 
que escrivia: "Pcr a mi  és millor morir en Crist Jesús 
que regnar d'un extrerrr a l'altre de la terra. El cerco, 
a cll que ha mor1 per nosaltres; el desiljo, a el1 que 
ha ressuscilat per nosaltres. La meva partcnqa s'acos- 
b... Deixeu-me rebre la llum pura; quan hi  anibi seré 
uri kiomcn (Carta als Romans 6, r s.). "Quan hi arribi 
seré un home". Per al hishe d'Antioquia la persona 
humana no  aconsegueix la scva perfecció, la pleni- 
tud, sinó després del transit d'aquesta vida a l'altra, 
on atenyem la gloria de Jesucrist, a la iiriatge dcl qual 
hein estat creats. 1311 és I'home per exccLli-ncia. 

Rn el prefaci d'aquesta missa cantaré: "La mort, 
Senyor, no  destrueix la vida dels qui creuen en vós, 
tan sols la ~rarisforma": "7ruis fidelibus, Ilomine, vita 
mutatus, non tollitilr". Fs  una Frase de la que en po- 
dem resseguir la historia. El seu primer testimoni no  
és litúrgic; la trobem per prirrieravcgada en les Ac- 
tes del martiri de sant Sirnforii d'iliiriin, escntes en 



el segle cinque. 17n ellcs llcgini que, en el niornent 
cle la Iliiita supreriia de  Simforia, la scva inare li cri- 
dava: "Siniforii, fill, fill rrieu, lingues present. el DCii 
viu. Resisteix, f i l l .  No hcm de  teriir por d'una mor t  
que  induhtabletrient duii a la vida. Eleva el teu cor. 
fi11. Mira aqiicll que  iegna en el cel.Aviii n o  e t  pre- 
neri la vida, sinó qirc t e  la transformen en queleomi 
dc  rnillor.Aviii, fill, efectuant un cari\.i avantatjós per  
a tú ,  migraras cap a la vida supren~a":  "IVale, nate 
Syrriphoriane, in niente Iiahe deuni vivuni. I\esiiriit: 
constaritiarn, Mi. l'inieie n o n  possumus nioi~tcni,  
quae  s ine  dilhio pe rduc i t  ad vitairi. S u r s u m  cor  
suspende,  lili. Aspice illum. q u i  regnat. iri caelis. 
I-lodie tibi vita non tollitiir; sed rniitatur iii niclius. 
Flodie; nate, ad supernani vitain felici comrnutationc 
migrabis". 

Text enincionarit. hugrnenta allo que  de  liatktic 
tener1 aquestes paraiilcs el iet  que la niare del n-iir- 
tir repeleix constaiimient el vocatiu "fill": "fili, ]late". 
Aqiiesta rilare recorda la dels set  nois niacaheiis, la 
qual, diirarit els turmentc mortals qiie sofrien els seiis 
fills,"sost.ciiint anlb inini  viril cl seu esperil de  dona, 
anava cncoratjarit cadasciin d'ells eri la llengua dels 
seiis pares" i els cridava: "El crcador del món, el qiii 
prepara el riaixarnent dels homes i Es l'origeii de  to- 
tes les coses, us  retornara hondadosari,.ien~ l'ale i la 



vida. Per amor de: les seves Ileis no  us plaiiycii aravo- 
saltres mateixos" (2 Macaheus 7' 29-23), 

Atril,. diles mares, la dels macahcus i la de Sirrifoi.ii, 
recordcn també santa Felicitat, la qual corria cntre 
cls seus fills, igualnient set, com els nois macabeus, i 
els exhortava a resistirfiris a lamort en el martiri que 
sofricn. 

E1 Ileriguatge d'aqilestes dones no  solament ma- 
nifes~a els scntiments d'uries veritahles mares, sirid 
que són testimoniatges d'iina teologia profuridament 
viscilda. Imitarit la fe que cxpressnveri proccdireni ara 
a la celehració de I'eucaristia, que 6s el niemorial de 
la niort dcl Senyor, 6s la proclamació de la seva rc- 
surrecció i és la rriariipiilació de la nostra espeianqa 
d'iina vida que mai cns sera presa, perqiii: Iléu ens 
I 'hai~ri retrr iada transfbrmada, gloriosa, eterna. 



Aqiicsta vegada he escollit corn a perícopa evange- 
lica el passatge relatiu a la mort de Jesús nostre Se-  
nyor en la creu. No recordo haxzer-ho fet en cap altra 
missa de difunts anterior a aquesta. No ha estat sen- 
se dubtar qiic he escollit l'evarigeli qiie he Ilegit. Hi 
Iia paraillcs dels Evangelis que no em plau repetir 
fora dcls moments que són cls seus. Fm refereixo a 
la narració de la iristihició de I'eucaristia i a la de quan 
.Icsiís va expirar: Pensem en la reverencia que s'exi- 
geis als fidels cliiari, en la missa, senten les paraulcs 
de la consagració. Recordem, per altra batida, com el 
Diiinienge de :Rarris i el Divendres  san^, [luan en la 
lectura o cant de la Passió arribem al moruerit de la 
mort de noslre Salvador, ens agenollem i, segoris la 
1-úbrica corresporierit, Cem una pausa, per tal d'ado- 
rar en silenci el rnorrient n16s gran de la his~lr ia ,  q u u  



elVcrli de Déu, igual al Parc,"essen~ con1 era tle con- 
dició divina, rio es volgué guardar g(:losarnent la seoa 
igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-res, prerigué 
la condició d'esclau, i es féu scmblarii als homes, i 
lingut per un horrie qualsevol, s'ahaixi i es f6u ohe- 
dieni fins a la mort, i irila ri.1or.t de creu" (17ilip. z,6-8). 
Déu ha rriorl per als honies. Ddu ha rilort con1 un 
home qi~alsevol. No eris ha de costar dc veiire que, a 
partir d'aixo, la niort dels hornes adquireix iin altre 
sentit. 

Sota el ve1 del nlisteri de la mort (sernpre ens re- 
sulta niisteriosa, la rrrorl] creiem que davant de Déu 
els homes ja no moreii ells tols sols: morcn amli 
Jes~icrist, i la niort és un sagrament: el de la definiti- 
va configiiració de l'home mortal amb Déu irnmor- 
tal. Em sap greu no poder explicar miIloi; en una ho- 
rriilia que ha de ser breil, aixb que acabo dc dir. pero 
més greu em sap encara no saber-ho explicar inillor, 
perquk si la mort natural ja va eiiibolcallada tle mis- 
teri; molt mCs la mort de Jesucrist, qiie és Déu. I'erh 
allb que no  eriteriern, d'una manera o altia ho intuim 
per les paraiiles de la revelació. Tntiiini el car: r ~ ~ l e ~  . sa- 
cramental de la mor1 cristiana. 

Voltlria Lxar-rne ara en un altre aspecte de la mort. 
He escollit com a perícopa evangelica iin fragrrient 
del capitol 23 de sarit :l,luc, perquk ldli~c 6s un evan- 



gelista que parla de la rriort de Jesús d'ilna manera 
~articularment expcessiva. Els Sinhptics (Marc 15,37; 
Mateii q 5 o ;  1,luc i3,46) converien rn dir que Jesiís, 
immediatanient abans de morir, va fer uri gran crit. 
1::evangelista teoleg, Joan, sense precisar coin ho va 
proferir Jesús, posa en els llavis del Senyor aquesta 
última expres~ió:"~rot s'ha acomplert", o"tot ha estat 
dut a terrrie": zsriheorai. Aqirest verb, d'iina manera 
suhlirri, presenta la rriort de Jesús com iln acte d'obe- 
dikricia. En el text de .loan llegirri a continuació: "Lla- 
vors inclina el cap i va lliurar I'esperit" (Joan ~ g ?  30). 
Scgons el piadós evangelista L.luc, el crit de Jesús va 
ser tola una frase, treta rl'iln salni (31,6); diu que Jesiis 
va cridar anib tota la forqa: "l'are, confio el rrieu cs- 
perita lcs vostres rrians" (T,luc 23,461. 

Per designar el lliilramenl de  l'cspei-it, Marc (27, 

50) i Lliic usen el verh 8~Em~uow: ex-spirar; Maicir (9.7, 

50) diu que Jesiis deixa anar I'esperil ( U ( P ~ K E V  7 0  

nvsüpa), nientre que Joari (19, 30) empra l'cxpressib 
"va Iliurar (al Pare) I'esperit" (napE6w~~v rb m~Gpa). La 
versió oficial catalana dels trxtos litúrgics ha preCerit 
"ale'' a "espcrit.". r\I corrienqament del llihre del Gk- 
nesi Ilegini cpe Déii va crear I'honie modelanl-lo 
amb pols d c  la terra i li va infondre I'alE de vida (m00 
Lwfiq, llegim en la versió dels TXX) i l'home es cori- 
vertí eri un dsser viun (Gcnesi 2?  7). Eri Jcsiicrist, el 



nou Adam, lorna a Dé11 l'alk de vida qire de Déu va 
rebre. Rellcgirri les paraulcs de sant Pau: "El primer 
home,Adam,va ser un ésser tcrrerial, pero el darrer 
Adam 6s esperit quc dória vida ... El prirrier homc fet 
de pols prové de la terra, pero el segon home pro- 
vé del cel ... Així cori~ som sernblants a l'home fe1 de 
pols, tarribé serem sernblants a l'horrie que és del 
cel" (r  Cor 15: 45-49). 

Quan contemplem la mort i el misteri de la resur. 
rerció, per que prcgilem? Estem reuriils aquíno pro- 
piament per a homenatjar un collega riostre difiirit 
~hliquel Tarradell i hlateu], cl saber extraordinari del 
q1ia1 recordem arnb admiració, la presencia del qual 
resultava per a nosaltres una companyia agradable. 
Estem rciiriits per a pregar per ell. Aquests sufragis 
són profitosos pera nosaltres mateixos. Quan Déii va 
irifonrlre I'ale de vida a I'home fet dc farig i modelat 
eri la forma del cos huma, iio solament cl convertí en 
iin ésser viii, racional, lliurc, capa$ de voler i d'esti- 
mar, sinó quc el va fer imatge i semblanca seva 
(Gencsi 1, 26-27). Alguris Pares de 1'Església veuen en 
la imatge la racionalitat de l'home; eri la semblarica, 
hi veuen la participació en la naturalesa divina. Sa- 
bem que quan Dé11 cs manifestara, "serem semblants . - 

a ell, perque el reiirem b l  com és". Són paraiiles de 
l'apnstol sant Joan ( I  Joan 3 , z ) .  L'apbstol continua 



dieiit: "1 tothom qiii té aquesta esperanca en el1 es 
torna p u ~ ;  tal com .lesiicrist 6s pur" (3,3).  La puresa 
de cor 6s la condició perveure Déu, segons el rriateix 
Senyor. En la llista de les Benaurarices (segons Mateii 
5, S), llegim: "Beriaurats els pilrs de cor, perque aquests 
veuran Dku". 



Curs ucucl&nic jggG-1997 

1-la tornat a ser voluntat de Déu que la missa de la 
inauguració del curs acadernic Iiagi de ser la de di- 
furils. Dos coLlcgi~es nostres han mort durant el curs 
prcccdcnt: al conienpment  mor; Joan Ainaud de 
Lasarte, a I'acabament José M:aríaValverde Pacheco. 
Com ja he fet notar en altres horriilies, l'eucaristia ce- 
lebrada en sufragi d'acadernics difurits iio 6s el mo- 
menl de rer-rie l'elogi. E l  mateix ritiial de difiints 
desacorisella al predicador aprofitar I'ocasió de I'ho- 
rnilia per. a fer pancgirics; l'honiilia ha de ser per a 
proporcioriarun be espiritiial als oicnts. Es I'hnra de 
pregar pels nostrcs germans en la fe i de reflexionar 
pera nosaltres matcixos. En usar 1'expressióMgermans 
en la fe", rccorrlo qilc els dos acadhmics difunts ho 
eren de vcritat; gcrmans nostres en la k. És cosa prou 
palesa, i aixb sí q i x  6s un bon elogi c~uc  en aquest 



moment puc fer pei a ells: el més gran. Pero quedem- 
nos en el que lia de ser I'homilia: una ocasió p e r a  
reflexionar tots junts sobre lafi de la nostra tenipo- 
ralitat i sobre el nostre trobarnent amb Déu en 
I'eternitat. 

A I'homilia de l'any passat vaig prendrc con1 a 
tema la rriort de Jesús en la creu, la seva expiració. 
Vaig intentar ferveiire qiic .lesiicrist, el riouhdam (r 
Cor. 15,451, en dir: "Pare, a les vostres mans encoma- 
no  el rrieu esperit" (Lluc 23,46), retornava al Pare, in- 
cnlume, pilr, l'alk de vida, I'esperit que el primer 
Adam va rebre del creador i que no  va saber conser- 
var eri la seva integritat, en la santedat original. En 
aqucsta hoinilia d'avui voldria precisar una mica més 
allo que va quedar dit sobre ar~iiest tenia. Poder11 
preridre coma base de les nostres consideraciosis el 
versicle 23 del capítol cinquk de la primera carta als 
Tessalonissencs, allí on san1 :Pau diu: "Que Déu ma- 
teix, el 1)t.u de la pau, LIS faci del tot sants i guardi 
irreprensiblcs cl vostrc esperit, la voctra anima i el 
vostre cos per qiian rctorni nostre Seriyor Jesucrisl". 

No estem obligats, en el nostre pensar filosofic, a 
acceptar la tricotnmia hcll6nica"csperit, anirna i cos", 
ni que aparegui en la Sagrada Escriptura. Pot &ser 
que sant Pau en faci ús perqisk era una forniulació 
corrent en I'ambient cultural en r4iiE visqué. Sern- 



hlaritmcnt la dicotomia "cos-iriinia" Cs un concepte 
qiie entra en el noslre lleiiguatge cristii, serise, pero, 
que, d'ordinari, hi donem una trascendencia més 
enlli  del sentinient comú. A niés, qiian parlem de 
l'ininia, no  solem distirigir cntrc anima i esperit. 
Contenem habitualnicnt els dos termes i els fern 
unívocs. En canvi,molts dels perisadors cristians an- 
tics sí que solien distirigir-los hé. En general, eri el 
pensamerit cristii hi ha, almenys iniplícita, uria difc- 
renciació, quan es parla de la mor1 de l'anima, enca- 
ra que aqncsta sigui recorieguda com a immortal per 
la scva naturalesa. Si  per mort entenem la separació 
de l'inima del cos corruptihle, l'anima (el"jo",pcr dir- 
ho d'uria altra manera) suhsis~eix d'irna forma i en un 
estat difícils d'entendre, en l'explicació dcls quals ara 
no  ern pilc entretenir. Voldria, en canvi, quedar-rrie 
uiis moments en la cunsideració d'allo que volien dir 
els Pares de loEsglésia qiian parlaven de la mort de 
l'inima. 

Les paraules del Cenesi ( 2 , 7 )  "El seriyor Déu va 
niodelar l'horrie amh pols de la terra, l i  va infondrc 
I'ale de la vida, i l'homc cs va convertir en u n  ésser 
viii" són relacionades per alguns teolegs aritics,i tam- 
hé per altres, anib aqiielles que digué el creador, se- 
gons el mateix llihre del Cenesis: "Fem l'horrie a imat- 
ge nostrai a la riostra scmblanqa" (1,26). EIi ha, diucn, 



iina diferhcia entre imatge i serrihlanca: I'una cor- 
respon a I'hori-ie en el seu estat nariiral; l'allra, a I'ho- 
rrie en estat de gracia, o sigui, fruint del do vatu11 de 
participar sobrenaturalnient de la riaturalesa divina, 
de I'ésser de Déu la1 com el1 4s. Aixi l'honie, a més 
de rebre l'alk vital, l1ariiriiao i ser constitiiit cn anirnal 
vivent, el senyor Déu el va dotar d'una especial prc- 
sencia divina. Els leolegs quc adineteri la tricotomia 
cos-anima-espcrit  solen entendre pcr "esperit" 
aquesta participació gratiiita de la naturalesa divina, 
que I'home no té pel sol i'ct dc scr ariirnal racional. 

Aquesta presencia de Déu en I'home, de Déu tal 
corn 4s i no únicanient. cori-I a creador, pot tcnir una 
intcnsitat diferent en cada home. És una presencia 
que en el Noii Tes~arrient rep molts noins, és desig- 
riada amb diverses espressioils. Sant Paii anorriena 
cl crisi.ii temple dr 1'Esperit Saiit ( r  Cor. 3, 16-17) o 
tcmple del Déu viu (2 Cor. 6> iy), i aiiverteix, con1 Iiem 
sentit en la primera Icctiira, que el cristia, per uri 
conlportamenl indegut, pot anar sufocant aqilcst 
Jlsperic rliví present en ell, fins arribar a extingir-lo: 
aixb seria la mort de I'inima. I:inima racional i lliure 
de I'hornc cantinuaria esserit la imatge de Déu, pero 
I-iauria perdut la seva semblanqa: scria morla. 

Quan I'hoiiie (ildam) peci, la mort eritri en el 
món, diu 1'Escriptiir.a (Cenesi ? , r 7 ;  3,1g; 6,23; Savie- 



sa 1, 13; Romans 5,12 ...). Pcr a I'honie, mortal per la  
seva naturalesa; la niort esdevingiié pel pecat iniat- 
ge de la seva ruina espiritual o de la riiina de tot ell. 
Jesucrist, el nou i\ tlam, riloriiit i rcssiiscitant ha des- 
truit aqilest aspecte de lariiort, ha destruil la rriort (z 
'l'imoteu 1, lo). 

Una últirria rcflcsió: tle que serveixcn Ics pregi- 
ries per als difunts? Podeir1 riosaltrcs mereixer per a 
ells? Ells ja no poden rnereixer, havent-se acabat per 
a ells cl tcmps de prova, la lliini d'aquesta vida (cf h a n  
12, 35-36). '1: rio ohstant I'l7sglésia serripre ha pregat 
pels dit'ur11s. Ja qiic aquesta hornilia ha estat ja prou 
Ilarga, deixem-ne I'explicació per tina altra ocasiíi. 
Déu viilgi~i que aquesla ocasió sigui Iluriyaria. 



Durant el curs passat UCU ha cridat a si diferents 
mcmbres de l'hcadkmia, tant riumeraris com corres- 
ponents. Seguint el nostre costum ofcrim p e r a  ells 
el sant sacrifici al comencarrient del nou curs. Fa ariys 
que rio podcm fer, com eri altre temps, durant anys 
seguits, el que ens fou permks: la celebracií, de la 
missa votiva de 1'Esperit Sant., que oferíerri quan no  
hi  kiavia hagut cap defunció.Ara, en aquesta homilia, 
eni veig obligat a tocar tina altra vegada el tema de la 
rnort o algun purit doctrinal que tingui rclació amb 
ella. He pensat que aqiiesta vegada podia dedicar 
l'homilia a contestar, amb la brevetat imposada, la 
pregunta: quin sentit té aix6 de pregar pels difunts? 
Hi ha una raó de fcr-ho? El problema (si en volem 
dir problema) té una motivació teologica. El pensa- 
ment religiós rnés popular i ja molt tradicional jus- 



tifica la pregiria pels ditiints amb la doctrina sobre 
el purgatori. El riou C(.recisme de (Y!:sg/¿siu Culolica no 
Iia abanclonat la doctrina soh1.e el piirgatori (riurris. 
1031 i 1032). E n  parla com d'uriajustificaciófinal~ que 
te lloc després tle la mort, apellaril a Mateu (12, 31); 
on llegim que hi ha u n  pecat:, la hlasf6rriia contra I'Es- 
perit Sant, que rio seriperdonada ni en aquestavida 
(seglej nien lr,f icrurc~. Cal cecontiixer, no obstaril, que 
I'exegesi d'aquest text no 6s ficil; en tot cas, no pol 
prodiiir cap dogma relatiii a l'existtincia d'un estat 
entremig entre la mort física i ('arribada a la vida de 
la beriauranqa ctcrna. :De fct, hi ha tcolegs que cre- 
ucn que el purgatori, o sigiii, l'estadi "post riiortem" 
(suposat) existent per a la justificació plena pel  als 
pecats que rio rriereixen la coridernriacií, eterna, té u 
pol tenir lloc en aquesta vida: cn el sofriment bcn 
suj>ortat, en les pi:oves ben sirperades. 

Contra I'opinió, per altra hnnda, dels qui neguen 
cls efecles possihles d'una pregiria a favor dels di- 
fiints hi ha un altrc tcxt bíblic que; scns dukjle, és in- 
teressant: 6s el que cns ha servit de Icctilra pririera 
d'aqilesta rriissa, lectura que riu és més que iin Critg- 
ment ciirt de la segona part del capítol 12 del Llibre 
segon dels Macaheus. Aqiiesta segona part és riiassa 
extensa pcrqu6 la poguein Ilcgir ara sencera. Ida re- 
sumiié. 



En el vers 12 (ho hem seritit en la lectura primera) 
llegirri: (.liides Macabeu) "va fer uri sacrifici d'expia- 
ció pels niorts, p q u C  fossin alliherats del pecat". La 
iiarrució bíblica explica que Judes, dcsprés de la ba- 
tal la, en la que va scr derro~at  Gorgics. general de les 
tropes d'AritíocV Eupitoi; cnemic dels ,&LIS: passat 
el repos del dissab~e, va aliar amb els seijs a recollir 
els cadavers dels cornpanys que kiavicn quedat en el 
camp de batalla. Eii ter-ho va trobar que, amagats en 
els vestits, els morts tenien ohjcctes idolitrics. Aixo 
era pecat.Va scr aixo que i n d i ~ í  Judes a fer siifragis 
pels difunts, demanarit a Dí.11 que esborres totalmerit 
el pecat rfiie havien coines. La riarració bíblica cori- 
sidera aquestes pregaries com tina iniciativa santa i 
piadosa, que suposa la fe en la resiirrecid. 

Aquesta pagina del Llibre scgon dels Macabciis 
cnsenya a pregar pels difiiiits, perb no eiis dóna (ni 
pretén ier-ho) I'explicació de com podcn tenir eíi- 
cicia les nnstres pregirics, aixo és, els nostres merits, 
eii aquells que ja rio poden mereixer, ja  rliie es tro- 
hen  e n  iin estat d'irnmiitahilitat absoluta.  N.S. 
Jesucrist digué: "Ter poc temps la Iluin i.s entre vo- 
saltres; camineu rrientrc teniu la Ilurn, perque rio us 

sorprenguin les renebrcs" (Joari 9,3-4).AixO equival 
a dir: la Ilum, o sigui, la vida, ré un tcrme, després 
del cpal j a  no hi tia lloc a mereixer. Aixi doncs, qui- 



na ulilitat té qilc preguem per a aquells que no po- 
den ja merkixer i als qui tampoc poden aprofitar els 
nostres mkrits? 

Germaris rioslres en la fe, de foca de la confessió 
catblica, per aqilesta raó han dcisat de pregar pels 
difunts. Pero aixb és con~rari a la praxi tradicional de 
I'Església. SantAgustíja es va plantejar el problema 
i en proposi una solució en la seva obra.& cilrccpro 
rr~ortuis gerenda. 

Diu que, ccrtament, no pot havcr-Cii cap mutació 
en aquells queja  han obtingut la fixació propia dc 
I'eternitat. I2eternitat no pul ésser compresa com la 
solen comprendre molts dels educats en la catego- 
ria aristothlica del temps, com si es tractés d'im teriips 
perenne, d'un sernpre; no hi ha eri ella un "aisb des- 
prés d'aixo". I.,'eterriital és la plenitud del tot en un 
iiistant; 6s elC'nunc staris", l'ara estable. Déu és aqiles- 
ta plenitud; el1 és I'cterriitat. 1 des de la nostra t e n -  
poralitat, corri que no cns queda altra manera d'ex- 
pressar-ho, diem que Dé11 "preveu" les prcgiries que 
hari estat i són fetes, o les qiie encara ho seran, per 
als morts. Els rrihrits que els vius contraierri amh 
aquestes prcgaries són acccptats per Déii, cI qual els 
aplica, quan encara eren vius, als que ara són riiorts, 
perque aleshores podien merkixer per si i pcls me- 
rits dels altrcs.Aquesta explicaci6 de sant Agusti no 



ein scmbla cap teologisrrie. perqi~k es fonamenta en 
la realitat que eri Déu no hi ha un abans ni uri des- 
prés.  L'escolistica (sant  Tomas d 'Aquino) treu 
d'aquesta doctrina la conclusií, que podem pregar 
pcr als difunts. Aixb "és cosa bona", hem sentit que 
ens deia 1'Escriptura (en la primera leclura de la 
missa), pero, és rlar, seinpre és més urgent, diii sant 
Torriis; prcgar per als vius, per als qiii lluitem i eris 
trohcm encara en la possibilitat de rner&ixel: 

r\vui preguerrr especialnient per als acadGrriics que 
han mor1 durarit el curs passat: els riurrieraris Felip 
Mateu i Llopis i Francisco Marsi i Cómez; i els cor- 
respoiients Cahriel hloiriar i Estcve, Emilio Alarcos 
Llorach i Arcadi Gaccia i Sanz. Pregaril per a clls 
rnanifcstem davant de Utii I'estimació que eris han 
mcrescut acpesls c ~ ~ l e g i i c s  nostres, i esercim envcrs 
clls un acte de caritat, i la caritzzt, corn diu sant Pau (r  

Cor. 13, 8),"rio passara mai": és eterria. 



SIS REFLEXIONS SOBRE LA MORT 

- - 
Cúrs ucudirnic rggg-zooo 

Con1 cn els úllirris anys, ens toca inailgijrar el curs 
acadkmic urja altra vegada arrib la missa de difiirits, 
no amh lavotiva de I':Esperit Sant. Ja al final d'aques- 
ta funcid sagrada invocarem I'Lsperit; prirrier pre- 
guerri, com és costurri, per I'acadkuiic yue h a  mort 
durarrt el ciirs passal.Va ser poc després d'haver-se 
inaiigurat aquesl curs que va finar l'acadi.niic nurne- 
rari de més edat de la nostra eri~itat. Monsenyoc Joaii 
l u s q i ~ t s  i Terrats tenia 97 ariys quan va morir: Feia 
algilns anys que s'havia excusat per escrit de rio po- 
der assistir rriés als actes de  1'AcadCmia a causa de la 
seva etlat provecta. El recordem ara com un dels aca- 
dkmics ni& constants en assistir als noctres actes. En  
les sessioris solemnes de Yhcadkmia, en la sevafigura, 
prima i alta, d'una estatura rio encorvada pels arryso 
vestida aml) lavestidura talar que semhlava que aug- 



mentés la seva alcaria, el vernicll clc la seva faisa d e  
prelat domkstic d e  S a  Saritedat donava iiri toc qire 
fkia bonic.Va ser c~ui em va precedir en aclucsta ag1.a- 
dosa coincsa d e  celebrar I'ei.icaristia al conicnq clel 
curs acadeinic. Pci aixb el recorclo ara d'iina manera 
particular i l i  agi,aeixo la seva actitutl; seiiipre afable. 

iVo lic de  Ter ara I'elogi de la seva personalitat coiii 
ti recercadoi. eri al camp científic. Una rúbrica clel r i -  

hial cle difuiits m'irivita a aprofitar I'ocasió per a re-  
Ilcsioi-iai niés aviat. sobre la realitat iiieludible de  la 
niort. I'arG dorics unes rcflexior~s, que repartii,G en sis 
pilnts, que scraii breus. 

1. :I'er a I'honie la rriortés la siipi,eri:ia huniiliació. 
La m o r 1  ser ia  l a  degi.adació total d e  l 'honic s i  
Jesucrist, home i també D ~ L L ,  no hagiiés pilssat per 
la mort. Va niorir dolorosarr~eiit, va iiiorir vergoiiyo- 
sarnent. Iles clel moiiient en que  va inclinar el cap i 
va lliurar el scii esperit, la mort  segueis essciit li,igi- 
ca i lrisla; pero ja rio és  una humiliació pera  I'horne. 

2. Des d'aleshores la inort, encara que sigui irn 
final trist i repellent a la nai.ura humana, és  la plena 
configiiracir; amb Crist. D'uiia fgrriia sacraniental ja 
heni mort  amb Crist. Uues vegades sant :Paii, refe- 
rint-se al sagrament del baptisme, ens ho recoida. En 
la Carta als Kor~ians (6 ,4)  diu: "Pel haptisnic Iierri ri1oi.t 
i heni estat sepii l~ats amb Lll" (Ci,ist), i en la Carta als 



Colossencs Ilegim:c'PcI baplisrrie hcii estat sepultats 
anib Crist" ( 2 , r ~ ) .  En el coiitest cl'aiiibdús casos snnt 
I'aii Fki reí'cr¿.ncia explícita a I:i resurrecció del Senyor, 
de la qiial participeri-i j a  igiralrnen~.l~el sagrament del. 
hapt.isnie.Es tiacta d'irna reali~at sacraniental qiie es 
manifestara al seii niomerit d'iina manera tarigiblc i 
visible. Mentre dura la vida mortal porlerri :rmagacla 
cri iiosaltrcs aqiiesla rcalitai-, saberii. qire la nostra 
rnori física sera la plena configuració amh el Crist, 
ri-iort pera nosaltrcs. Per aixb no diihto en arioriienar 
"sagramenl" la nostra n~ort , ja  qire la conleriiplo con1 
un complenicnt del hayrlisinc. 

3. Aqiicsi:es coses no són facils de coniprendre: 
peri, si rl'admetre; vista la precisió ainh qii; sóri ex- 
pressatlcs en la Re\relació. Justzuriciit pciquk es Lractii 
ii'un niisi:eri, ho  cieierii en la re. I arp.tícreure rio vol 
dir aclmetre corri :i Iiipotk~ic allb rliie eiis Cs revclat, 
sin6 viuse-lio i possei1.-hu tal com la gracia de Dcu, 
pcr la fe, eiis concedeix de fcii Jo visc en la ccrtesa 
de la meva fe i en I'espeiariqa qiie arribara el monient 
d'ijna riiai~ifestnció gloriosa. 
4. Se15 dcslr6s de lza rriort, rlespiCs que hagi pas- 

satjo defiilitivanientl~er la porta que Cs Jesiiciist. "Jo 
sóc la porran,va dir,"qiii c n t ~ i  per mi se sa1~ara.l (Joztri 
lo, 8). El cliie h i  ha,  i i i i  cop passada la porra, es, per a 

la riostra teniposalitat. actual, cjuclcom d'iiiiinagina- 



ble, quelcom d'indescriptible, pcrq116 "cap u11 no  ha 
vist, ni orella ha scntit, ni cap cor hunia ha irnaginat 
el que Déu té preparat per als qui l'estimen" (I Col: 
2,g) i p c r q u h r a  la nostra naturalesa no esta encara 
capacitada pcr coriiprendre el que 6s trascendental, 
el que 6s etern. Ho acceptem perquk nostre Senyor 
.lesiicrisl ens h o  h a  promes. Ens ha estat proriiesa la 
visió de UéuUtal com 6s" ( r  .loar1 3, z), una visióXcara 
a cara" (r Cor. r3,iz); pero ha estat irripossible pei als 
apbstols descriiire corn sera, en que corisis~iri. 

5. Ericara que aquestes coses no pogueni expli- 
car-les, ens loca anunciar-les. kassant a coses polser 
més facils, faré dues observacioiis que són iniportarils. 
Ida primera és que ser cristii no corisisteixúnicamerit 
cn estimar Déii i cl proisme. Certament, aixo és pri- 
mordial, és el primcr mariament. Mes ser cristii (parlo 
de .ser) consisteix en participar de la naturalesa divi- 
na (2 Pcre 1,4).Aquesta participació (la divinització, 
que deien els Pares de I'Església: OeonoiÉw, "gratia 
hahitualis" en el 1lenguai:gc de la teologia escolisti- 
ea) transforma el riostre ésser i 6s el que ens fari  glo- 
riosos en la rcsurreció. 

6. Una de les rneravelloses defiriicions del Con- 
cili 1Eidenti diu que mentre €cm el camí d'aqiiesta 
vida no  podem estar segurs de posseir la gracia de la 
qual acabo de parlar: Caminen? amh humilitat i amb 



coriIiaric;a. No sabem com sera el moment final del 
camí de cadascú. La naturalesa sol ser beninga en el 
moment del tririsit. Pcr6 també és possi ble que ino- 
rim desesperats. IICu, Cs clar, no  ens ho tindra en 
conipte. Sigi~i com sigui aprofitem els moments de 
serenor, ja ara, per ariar dieilt: "Pare, en les vostres 
mans encomario el mcil csperit" (Lluc 23,461. 



ELS FRTjlTS DE L'EsPER~'~' SANT 

-. - 
Crtrs ucucle~riic 2000-zooc 

Gricies a D&u: engiiany podem tornar a celebrar la 
nissa de l'lisperit Sant. Cúltirnavegada qiic ens fou 
possihle fer-ho, per a i'hurililia vaig preiidre com a 
tema cIs dons de 1'Esperit Saiit segons una enunle- 
ració que en.fa sarit Pau (I Cor. 12, 1-11). Aquesta vega- 

da dcdicarem la riostra atenció a iiiia altra llista que 
ofereis I'apbslol a Gi1at.c~ (5, 22-23): la dels friiits de 
I'Ksperit. Al lloc citat, aqiiesta llista va precedida 
cl'una a1i.r.a: la de les "ohres de la car i~".  Cal qiic ho 
tinguern present, pci.qi>k quan san1 llau parla dcls 
t'ruits de I'1;sperit. ho fa, aquí, per corikaposar-los a 
les ohres de la carn. 

lkriiiri; eii primer Iloc, una coritraposició gciieral 
que Li que ens preguntem: pec que saiit Paii, qiran 
parla dc la carn, parla d'obres, rrierilre que qilan parla 
de I'Espcrii:, parla de fruits? La resposta no Es diKcil, 



perquk els vicis que I'apostol enumera són realnient, 
i només, obres d'allo dcbil rliic hi haeii  I'hoine i que 
sai-it P a ~ i  denomina"carn". Són els actes pertaiiyerits 
a la lascívia, a la lorriicaciú (rropveiu), la impurcsa 
(&~a0apoia) i cl Ilihertiiiatge (UoÉhy~la), i després els que 
perranyeii a la idolatria (si6ohoha~pía) i a la migia 
(cpappa~~ia), dos conceptes que van niolt units dins la 
mentalitat de l'epoca i que en el text qiie coiiside- 
rem expressen allo que t t  relació amh el culte paga. 
T3i  ha encara altres obres de la carri: les que prove- 
neri de les males relacions arnh cls alires: les eriemis- 
tats (E~Bpai)~ les disclrdies (Eptq) i la gelosia (cljhoq) i allb 
que atempta a la digiiitat hurriaua: les enibriagucses 
i les orgies (avui podríem parlar de les drogues). Sant 
Paii no  enumera totes les nbrcs de la carri; acaba la 
seva Ilista dieritC'i altres coses scinblants" (5, rc~-m),A 
aqucstes obres de la carn, con? he dit, I'apostol opo- 
sa els frilits de I'Esperjt. 

.Aquí sorgeix uria segona pregunta: si, en el 110s- 
lre text, Ilegiii-i"carnn en rniriúscula; no hauiíem d'es- 
criure també "esperit" en miriúsculn? En altrcs pa- 
raules: potser fóra jiist que per I'esperit que ve opo- 
sat a carn entenguéssim l'esperi~ de I'home. 

Pero sant Pau presenta el priricipi sobrenatiiial 
d'operació en el crishi com el iiiateix pneuma dirí, 
1':Esperit Sant. Sense I'acció divina del Crisl ressus- 



citat que obra per l'Esperil, els actes hons del cristia 
serien accioris humaries noniés, a les quals mancaria 
el rrikrit sobrenatiiial. Per aixh sant Pau parla de les 
ohres dc l a  carn; quan, en canvi, es refercix a la  vir- 
tut parla dels fruits de I'Esperit, perquk es tracta d'un 
do rel-iuc: l'horne ohra mogut per I'Esperit Sanl; 6s 
I'Esperit Sant qili actua en l'home. I ,ja que les ope- 
racions dc DCU "ad extra" són cornunes, aixb qiie dic 
eqiiival a les paraules de Jesús, de rliian el Mestre va 
fer recurs al símil del cep i lcs sarments (Joan 4 1 - 6 )  
i va dir:"Qui resta en mi i jo en ell, aquest d6ria rnolt 
de fruit, perqiii: sense mi no podeu fer res" (verset 
5). És a dir, sense mi les vostres ohrcs scrien mera- 
rrieiit hiimanes, sense un valor diví,"res"des del puril 
de vista sohrenatural. 

En aquest lloc de Joan llcgim "fi.uitn, en siiigular. 
lainbé apareix el singular en la pagina de sarit Pau 
que estem corrientant: b ~aprró5 1o.u m ~ 6 p a ~ o < .  Si ens 
permelern parlar de tirijits, en plural, lio fern pensant 
en la Ilisla 'dels aspectes particulars d'aquest fruit. 
Considerern brcilment cada un d'aquestes aspcctes 
enurilerats per I'apnstol. 

Piyáaq. No cns ha de sorpreridre que la caritat, 
l'ariior que fa que un es dorii a si niateix, ociipi el 

pririier lloc cn la Ilista. Cagape és el principi dc tota 
Ijoria acció. En el niateix capítol5 de Gilates (verset 



14) diu sant Pau que "per la cai,itat eiis hem de f'er 
serven1s els uns dels alti*es, perqiik i:ota IaLlei est i  
contingilda plenamerit en un sol preceptc, cn  allo 
de: estiniai4s el tcii proisine com ai;u mateix". Si la 
 carita^ Cs coiisiderada aqiií com a fruit de l'Esperit, 
6s yirc és uri do de dalt: Déu niateix 6s la carita1 (I  

doan 4,s) i, iisantles paratiles del mateix sant Pair (Ro- 
riians 5 ,  s), "la caritat dc Dé11 l-ia eslat vessada en els 
nosti~es cors per 1'Esperii: Sant. yiie ens ha e s k l  do- 
nat". Cornprerierri aixíque la caritatsigni corisidei,a- 
da con1 i r r i  fririt de I'Esperit Sant o coiii I'I<cperit 
rriateis com a clo. 

Joia: ~ a p á .  "Calegria dcl Senyor és la iiostra tbr- 
talcsa" (llegirri a z Esdras 8; lo). 12alegria és el senti- 
meni: Tire caracterika la bona relació del poble es- 
collit amb dalívk. La carila~porta en ella mateisa I'ale- 
g-ria. Res no seria I'arrior seilse la joia, perqiri. "Déu 
estirita aquel1 qiii dóna ai-~ib alegria" (2  Corint.is g, 7). 

Paii: ~ i p q v q .  La pau 6s la recoi,ciliació de si mntcis 
arnh I:r propia conscikncia. 16s t;uribC reconciliació 
aiiih Ilbii  i arrib els homes,perquk ainbclues són in- 
scpaiahles .  És  la reconciliació ohtiriguda p e i  
Jesucrist, "drsprés de pacificar arrih la sang (le la 
seoa crcir; pe i  rnitji d'ell, tani: les coses de la teira 
con1 les del cela (Colossencs r ,  20). Es la salutació del 
Crist gloriós des de I'imbit del pnei~ma:"La pau si- 



g~i i  :+m h vosalti~es.. . Rebeu I':l3sperit Sari L" (Joari 20; 

rg.zr.22). 
L'aci&ricia: pa~po0u~ia .  .lahv6; coinpassi~i i benig- 

ne, pacierit i molt iniscricordiós (el: Salms7,12;1~2,8; 
r44> 8; nol  4; Isaies 85, 15, el:c.), nloslra la seva pacikri- 
cia eii la passió cle Jesús. Per aixo cl ciistii, qiie vol 
repr.ocli~i1.1a sen-ih1anr.a de Ciisi:, és inostiara pacient 
(1 l'cssalonisscncs ñ, r/i; r I'ere 2,20, etc.), perquk "la 
caritat 6s pacient, 6s 11enigi7a" ( I  Corintis 13. 4). 

13enigiiitat: ~pqorórqq i borirlat &yaOwoúvq. Aca- 
bo tle diirclue la 1,enignitatés unaquaIitai.de lacari- 
Lat. Ida lhonesa de Déii se'ils h a  rriariifestat en 
.lesucrist:"en e11 hi ha lairi-imei-isa riqiresa de la seva 
gracia perla boriesa (Ev ~pqo.rózq.rt) cnveis nosaltres" 
(Efesis 2, 7). Eri la Carta ar1'itiis Ilegini: "Ha apaieguL 
la benigni1:al (~pqorórqq) i la hiinianitat (9~hav0ponia) 
(le D6u3 el riostre salvarlor, no pas a causa tle les obi,es 
tle justícia clile nosaltres haguéssim fei., sir16 1x1. la 
seva riiiseric6rdia eiis va salvar per m i ~ j i  del bairy de 
regeneració i clc rcno\,ellanieiit per 1'17spe~.i t Sai-it, 
qi1e el1 vess.i abunclantnient e11 nosa1li .e~ per 
Jesiicrist, sal~,adoi. nostre" jl'irus 3,4-5).  Es allb qilc 
voldrícm tenir 1:ots perquk de cada uri de riosaltres 
pogiii.ssin dir: és un home ho. 

Fe: z i o r ~ q .  l 'od~íen~i tritduir-ho, tamhk, pcr  
"confianqa", conceple qiie va i i r i i i  aii-ib el dc carii:at.. 



'" La caritat tot ho creu", diu san1 Pau (i Corintis 1 3 ~ 7 ) .  
IXri catali podem dir tam bé: "la caritat no Cs malfiada", 
expressió, aquesta iiltima, que té igualment relació 
arrih la fe en cl sentit cn qui: ara I'cntcncin 

npaGzq<, que podem traduir per niansuctud o 
"dolcesa"; la Vidgata diu "rriodestia". fis l'actitud del 
qui accepta humilment la propia coiidició. A Mateu 
11, 29 diu Jesús: "Preneu sobre vostre el mcii lou: i 
aprencu de riii, que sóc rrians (npafiq) i humil de cor, 
i trohareu repos per a les vostres iriirnes". 

San t  Pau ( r  Corintis 4 ,  21), justaposa Uyánq a 
xpaü~qq: ''Qui. preferiu: que jo vingiii a vosaltres 
amb el hastó, o amh carita1 i arnb esperit de man- 
suetud?". 

Einalrrterii: lenirn iy~páreta, que vol dirUcontinen- 
cia" en el qiic cs refereix al sere i a la prohihició de 
clishauixes possibleb en qualse~zol ordre. En el món 
cr is t i i  antic, cspccialrrtent.en el canip aseetic, 
i y ~ p á r ~ i a ,  presa en cl seu sentit rnés absolut, obtin- 
giié un significat important. En la llista dels fruits de 
I'Esperit segons sant Paii i y ~ p á r a a  és el concepte 
oposat als desordres sexiials expressats en la llista de 
vicis que precedeix. 

Ja ni'he allargat proii. Pcr acabar poden1 fixar- 
nos eri la connexió que existeix entre tots els lruits 
de I'Esperit Sant.Tots procedeixen dc la caritat, tots 



són manifestacions de l'hyárrq. L'alegria. la pan, la 
paciencia, la beriigrlitat, la honesa, la confianqa, la dol- 
cesa, la temperanqa són aspectes de la caritat. Hi ha  
tamb6 la iinitat de procedencia de t o ~ s  aquests friiits. 
Sant  Pau ho  expressa així:":[Ii Iia diversitat de dons, 
pero I'Esperit és el inateix; h i  ha diversitat (le seneis 
de doiis, perh I'Esperit és el mateix; hi ha diversital 
de serveis; pero el Senyor és el mateix; hi ha diversi- 
tat de fets, pero Déu 6s el rriateix que ho  obra tot. en 
tots ... Tot 6s fet per obra de I'únic i mateix Esperit, 
que distrihiieix a cadascú els seus dons tal corri el1 vol" 
(r  Corintis 12, 4-6 i 11). 



No totes les kioriiilics de les rnisses de difunts es- 
menteri els nonis tlels a c a d h i c s  finats, eri silfragi 
dels qirals foren celebradcs les eucaristies corres- 
poiieni:s. S'explica pcl que diu l'aiitoi cn la intro- 
diicció i eri les rnateixes horr~ilies. 1-leus ací la llista 
de t o ~ s  els acad&rnics eri rliicstió, segoris le3 clai:es 
de les homilies: 

- 17 d'octiihre del 1991: Miquel Coll i Alentorii 
- 21 d'octiibre del 1993: Joscp Alsina i Clota 
- 13 d'uctilhre clel 1994: Fiancesca Vciidrell i 

Callostra 
- 26 d'octiibre del 1996: .lean Airiaud rlc 1,asarte i 

Josí: María \~alverdc Pacheco 
- 8 d'octiibre de l  1998: Felip Maten i Llopis i 

Fraiicisco \larsá Cóinez, i els acadernics correspo- 
iicnts Gabriel Alornar, Emilio Alarcos Lloi.ach i 
.4rcadi Garcia i Sani. 

- 14 d'ocrubre del iggy: Juari'liisquets i'lkrrats. 



Aquest volum número 5 de la collecció 
Series Minar. dc la Reial Academia 
de Korics Lletres, ha estal impres 

cl mes d'ahril de I'any 2001 
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