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una religiosa eixerida deia a 
un grup de joves que els cris-
tians, després de la Vetlla de 
Pasqua, haurien de sortir al 
carrer amb la mateixa eufòria 
amb què surt la gent quan el 
Barça guanya la Lliga. Potser 
no és gaire ortodox, però prou 
gràfi c perquè tothom ho enten-
gui. De fet, hi ha molts joves 
que anys després encara viuen 
la intensitat de la setmana san-
ta gràcies a la vivència de les 
trobades de Pasqua celebrades 
en grup en una casa de colò-
nies. una experiència que va 

néixer com una concreció de 
la revitalització de la vivència 
de la litúrgia que va impulsar 
el Vaticà II. El mateixos aires 
conciliars van portar a arraco-
nar algunes tradicions vincula-
des a l’imaginari popular de la 
setmana santa. Però els mo-
viments populars són tossuts i 
mantenen una gran vitalitat. La 
setmana santa continua sortint 
als carrers de Catalunya. La 
vivència a fons en comunitat 
i l’expressió pública conver-
geixen en la voluntat de viure 
intensament la setmana santa. 
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Aquest Diumenge de Rams al 
vespre, milers de persones 
congregades per la Reial Ve-

nerable i Molt Il·lustre Congregació 
de Nostra Senyora dels Dolors de 
la Ciutat de Lleida, junt amb altres 
confraries, s’aplegaran a l’oratori 
dels Dolors per iniciar la processó 
encapçalada per l’esquadra romana 
dels Armats dels Dolors, darrere la 
qual sortiran disset passos. 

Entre els participants s’apleguen 
confraries d’antiga tradició catalana 
com la citada, de tres-cents anys 
d’història, i d’altres amb adjectius 
com “aragonesa”, “gallega”, “extre-
menya” o “andalusa” que denoten 
l’enriquiment simbòlic d’aquesta 
processó mitjançant les aporta-
cions culturals de la immigració 
dels anys 60 i 70, incorporades a 
mitjans dels 80. 

Però la processó de Diumenge 
de Rams ni ha començat ni s’acaba 
aquí. Al migdia, la Confraria de la 
Sagrada Família i Sant Cristòfol ja 
haurà estat l’estrella de la Processó 
de les Palmes, que inclou el famós 
pas de la Fugida a Egipte, altrament 
dit La Somereta, que carreguen més 

de cinquanta portants. Quan, cap a 
mitjanit, té lloc l’estació de penitèn-
cia, entrant per la porta lateral de 
la Catedral Nova, es viu un moment 
d’enorme emotivitat popular. 

Potser la de Lleida és la proce-
ssó més important de Diumenge de 
Rams, un dia que, segons el mapa 
de processons que comptabilitza 

el portal CatalunyaReligió.cat, se’n 
celebren divuit arreu de Catalunya. 
Una particularitat si tenim en comp-
te que el gruix de les processons, a 
tot Espanya, se celebra els dijous i 
divendres sants. Sumades, a Cata-
lunya hi ha unes 140 processons o 
viacrucis durant la Setmana Santa. Al 
darrere, hi trobem una cinquantena 
llarga de congregacions o confraries, 
un innombrable munt de portants 
o acompanyants, o manolas, o mú-
sics, o armats (també anomenats ma-
naies), o esquelets ballant la dansa 
macabra... I, sobretot, una gentada 
increïble que omple els carrers de 
Catalunya.

Les processons són, doncs, un fe-
nomen de fort arrelament popular, 
de llarga tradició i d’una extensió 
bastant homogènia al conjunt del ter-
ritori, tot i que, curiosament, la ciu-
tat de Barcelona és on n’hi ha menys, 
en proporció. S’hi recull com potser 
en cap altra expressió la riquesa cul-
tural catalana fruit de les incorpo-
racions forànies d’arrel catòlica, i 
representen, potser, l’element més 
visual de la presència de l’Església 
a l’espai públic. 

reportatge

RamoN Bassas
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Recuperar l’expressió  
de la religiositat popular

Manuel Zamora és president del 
Consell de Germandats i Confra-
ries de l’Arxidiòcesi de Barcelona, 
un home ocupadíssim per atendre 
les 80 entitats (25 de penitència) 
dedicades a la Setmana Santa, que 
també inclouen les de les diòcesis 
de Terrassa i de Sant Feliu. Pertany 
a la Germandat del Santíssim Crist 
Redemptor i la Mare de Déu de la 
Soledat de Badalona. Aquesta ger-
mandat participa activament en la 
també molt popular Processó del 
Silenci de Badalona, el Dijous Sant. 

Zamora rememora els inicis de la 
seva activitat, el 1983 al barri de 

Llefià, a Badalona, com uns temps 
amb tanta precarietat com il·lusió. 
“La idea surt entre un grup de fidels  
amb el desig de recuperar l’expressió 
d’una religiositat popular en uns mo-
ments en què no hi havia cap mani-
festació pública de fe als carrers de 
Badalona”, diu Zamora. La majoria 
eren andalusos i extremenys. El maig 
de 1983 van organitzar una processó 
en honor a la Mare de Déu de Fàtima 
que encara es fa. Atès l’èxit acon-
seguit, l’any següent ja van fer una 
processó de penitència pel Diven-
dres Sant, sortint i entrant des de la 
seu social de l’entitat. Fins el 1998 
no van poder fer-ho des d’una pa- 
r ròquia, en aquest cas la de la Salut. 

El testimoni d’aquesta germandat 
ens serveix per exemplificar quina ha 
estat l’evolució del fenomen de les 
processons els darrers trenta anys. 
“Coneixem la primera processó de 
Setmana Santa a finals del segle XV, a 
càrrec de la Congregació de la Sang, 
pertanyent a la basílica del Pi”, ex-
plica Zamora. 

Aquesta institució, que assistia a 
totes les execucions públiques i que, 
probablement, va ser fundada un 

parell de segles abans, organitzava la 
processó del Dijous Sant, desapare-
guda el 1900. Rivalitzava amb la Pro-
cessó de la Soledat, organitzada per 
la noblesa, en contrast amb la de la 
Sang, a la qual se sumaven els gremis 
florents dels nous temps. “És que les 
processons catalanes, a diferència 
de les altres, mantenen una marca 
gremial molt acusada”, explica Za-
mora, que recorda que el segle XVI, 
“les processons ja estaven esteses 
al conjunt de tot el territori català i 
van esdevenir molt populars”.

Les processons inspirades en les 
que es fan en altres racons d’Espanya 
comencen, com la de Llefià, a mitjan 
anys 80. Zamora creu que “la gent, 
quan mirava per televisió les imatges 
de les processons, recordava les del 
seu poble i es preguntava per què 
no podia fer-se allà on vivia ara, i 
d’on ja no pensava marxar. Alhora, 
a molts dels antics participants en 
processons catalanes els passava 
el mateix, per això els anys 80 va 
sorgir un imparable moviment de 
recuperació de les processons de 
Setmana Santa”. “Mantenen algunes 
diferències estètiques: les d’origen 
català són ‘més serioses’”, resumeix 
Zamora, “ja que són més austeres 
en la vestimenta, en la música, i, 
òbviament, no tenen saetas”. 

Gran vitalitat
Jesús Moya i Jordi Merino són co-

presidents, des de fa dotze anys, de 
la Comissió de Setmana Santa de 

La Passió del carrer Les processons  
de Setmana Santa  
a Catalunya

Manuel 
Zamora

→
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aquesta expressió de religiositat po-
pular que, des del 2003, es celebren 
arreu de Catalunya. Enguany, serà a 
Perpinyà, cosa que denota una gran 
sintonia més enllà de les fronteres 
estatals. I més endavant, Tarragona 
acollirà un congrés espanyol, que 
situarà l’antiga seu arquebisbal, i 
amb ella el territori català, en un dels 
llocs més importants de la Setmana 
Santa, que ja és dir.

Les administracions públiques, les 
relacions amb les quals són absoluta-
ment importants per les característi-
ques de les processons (encara que 
sigui només pels permisos), també hi 
han vist una oportunitat de promoció 
cultural i turística dels municipis. 
La declaració de Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional de la Processó de 
Tarragona n’és un exemple, seguit 
per molts altres. 

Mataró que, entre altres, convoca una 
Processó General de Divendres Sant 
que agrupa tots els passos de la ciu-
tat, pertanyents a dotze confraries.

Són d’una nova generació que 
encara no ha complert els 40 anys. 
Moya és fill d’una de les pioneres 
en la construcció d’una parròquia al 
barri de Cirera, on s’assentaren força 
immigrants fa uns cinquanta anys. La 
mare de Merino és una veterana “por-
tant” del Sant Crist –uns 400 anys 
de tradició a Mataró– i el seu pare 
un dels fundadors de la Germandat 
del Nazareno, fundada fa 25 anys al 
barri de Cerdanyola, avui una de les 
més potents. 

“L’afició, com pots veure, ens ve 
de família, ho hem mamat des de 
petits”, explica Merino, que constata 
la vitalitat associativa del conjunt de 
germandats. “Potser són més difícils 
els relleus en les entitats més anti-
gues, de tradició autòctona, que, a 
diferència de les més noves, no tenen 
el caràcter tan familiar o comunitari 
que permet més naturalitat en els 
relleus”, apunta com a bon sociòleg. 
També destaca el valor de la integra-
ció en un sol acte de múltiples apor-
tacions culturals com a mirall de la 
convivència a Catalunya. El consiliari 
de la Comissió, Vicenç Mira, rector 
de Sant Vicenç de Montalt, creu que 
“aquests homes i dones fan catequesi 
pels carrers. Però no només al carrer. 
La seva tasca eficient i silenciosa, 
cooperant amb els operatius logístics 

de Càritas, denota la seva qualitat 
humana i evangèlica”.

El moment actual, doncs, és descrit 
amb molta satisfacció. Ja gairebé 
ningú no recorda els moments tensos 
ni pràcticament en queden seqüeles. 
El Consell de Germandats i Confraries 
fa una important tasca per moder-
nitzar i dotar de la màxima qualitat 
possible el fenomen confrare. 

La prova rau en l’èxit i les ponèn-
cies dels congressos bianuals sobre 

reportatge 
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La cRisi postconciLiaR

La recuperació de les processons no va ser un camí de roses dins l’Església 
catalana. surten del silenci més llarg que hauran viscut les processons al nostre 

país, instituït a partir de 1969, després del Concili Vaticà II. “El 1967 es veu a 
La Vanguardia una foto de la processó de la Bona mort plena de gent. No era un 
problema de gent, sinó doctrinal. El mateix diari, dos anys més tard, publica un 
comunicat del president de la congregació organitzadora anunciant-ne la supressió 
(evidentment per ordre eclesiàstica). L’Església es preguntava si les processons eren 
la millor manera de transmetre els valors de la setmana santa. Però també es dubta 
que els nous mètodes siguin els millors: efectivament, en poc temps l’Església i la 
setmana santa havien perdut tota presència al carrer”, relata Manuel Zamora.
segons Zamora, “hi havia un corrent iconoclasta a l’Església, que es transmetia al 
seminari, però quan els nous capellans arribaven a les parròquies es trobaven amb la 
petició de celebrar processons”. Els estira-i-arronsa van durar molts anys, amb algunes 
tensions, fins que finalment es va produir el reconeixement canònic de les noves 
congregacions i una integració que avui és vista amb molt bons ulls per tothom. 
Destaca el paper clau de Joan carrera, bisbe auxiliar de Barcelona, que precisament 
havia conegut de primera mà la història de Llefià quan n’era el rector. Els seus 
escrits a Catalunya Cristiana el 1984 i, sobretot, les seves discretes i fermes gestions 
van ser claus per a l’èxit de la integració. Tot això, amb un compromís explícitament 
postconciliar i el seu caràcter conciliador. 
aquestes dificultats passades van provocar també situacions peculiars, com 
la irrupció d’una processó “laica” organitzada pel grup 15+1, de molt d’exit a 
l’Hospitalet de Llobregat, tot i que és una excepció. 

→

Actualment representen 
l’element més visual  
de la presència de l’Església 
a l’espai públic 

Vicenç 
Mira
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de Jesús ens estira, ens alça i ens 
mou a viure de la mateixa manera: 
donant la vida per amor.

Dit d’una altra manera: les festes 
de la Pasqua del Senyor no les te-
nim per tal que hi projectem el que 
vivim, cosa que mai no s’exclou i 
que sovint ens va molt bé poder fer, 
sinó perquè el Crist hi projecti la 
seva Vida-Mort-Resurrecció sobre 
nosaltres. La nostra participació, per 
tant, consisteix sobretot a rebre la 
Vida Nova que Ell ens dóna.

De la nostra participació en les ce-
lebracions pasquals hem d’esperar, 
també, que ens faci capaços de mirar 
la vida i les persones amb uns ulls 
renovats per tal de descobrir-hi la 
presència i acció del Crist Vivent. La 
Pasqua fa que puguem assenyalar el 
que hi ha de Vida Nova a l’entorn, 
perquè tothom se’n pugui beneficiar. 
Viure enmig de les persones com a 
testimonis de tot el que hi ha d’humà 
i humanitzador al voltant. I, alhora, 
denunciant el que hi ha d’injust i 
animant l’acció transformadora.

Aquesta mirada nova no és po-
ssible només amb la bona voluntat. 
És un do de l’Esperit que se’ns dóna 
en la Pasqua del Senyor. I les cele-
bracions pasquals són l’àmbit en el 
qual estem exposats per rebre’l. Si 
això és així, és molt important que 
els responsables de les celebracions 
pasquals les preparin seriosament.

Celebrar la Pasqua 
ens dóna Vida Nova

Les festes de la Pasqua del Senyor 
–mort i resurrecció– són el nucli 
de totes les celebracions de la 

fe cristiana. Són, per això, les més 
importants de l’any. De tota manera, 
no són les úniques: cada diumenge 
celebrem la Pasqua del Senyor.

És molt important celebrar la Mort-
Resurrecció del Senyor, perquè és el 
fet sobre el qual es desenvolupa la 
vida cristiana, la vida real i concreta, 
quotidiana, dels cristians.

La primera conseqüència de la ce-
lebració dels dies sants de la Pasqua 
és l’enfortiment de la vida cristiana. 
La celebració litúrgica fa present i 
actual la Passió-Mort-Resurrecció 
de Jesús, de manera que cadascun 
de nosaltres ens trobem confrontats 
a la qüestió de si volem continuar 
seguint Jesucrist en el dia a dia de 
les nostres vides o, al contrari, volem 
seguir altres camins.

En aquest sentit, doncs, no és 
el mateix celebrar o no celebrar la 
litúrgia del Divendres Sant i de la 
Vetlla Pasqual. I dic litúrgia. Penso 
que no n’hi ha prou amb les altres 
tradicions, respectables, que ens 
poden tocar més els sentiments 
perquè responen al que nosaltres 
volem projectar sobre la Passió de 
Jesús, però que no responen al que 
necessitem per ser-hi confrontats. 
Ben segur que la majoria de nosaltres 
vivim situacions i problemes que, 
amb molta espontaneïtat, podem 
projectar sobre la passió del Crist. I 
això ens va bé. Però la litúrgia, sense 
excloure aquesta dimensió, pretén 
que tinguem davant nostre no un 
home que pateix injustament –com 
tanta gent, com potser nosaltres ma-
teixos–, sinó que hi tinguem Algú, 
Déu mateix fet Home, que dóna la 
seva vida estimant fins a l’extrem. 
I que experimentem que aquesta 
donació és font de Vida Nova per a 
tothom. La Passió-Mort-Resurrecció 

JosEP maRIa 
RomaguERa BaCH 
Consiliari de la JoC

opinió 



Si no és amb una ajuda comuni-
tària és difícil viure la Setmana 
Santa. Ajuda tot el que sigui 

generar nuclis una mica nombrosos 
de gent”. Aquesta és la idea que 
explica el jesuïta Pere Borràs i que 
justifica les diverses propostes que 
hi ha a Catalunya per viure a fons 
la celebració del Tríduum Pasqual. 
Jesuïtes, claretians, salesians, lasa-
lians, maristes, algunes parròquies o 
moviments com la JOC i l’ACO fa anys 
que organitzen trobades per celebrar 
comunitàriament la Pasqua. Es trac-
ta de viure en grup des del Dijous 
Sant fins al Diumenge de Pasqua i 
aprofundir el sentit d’aquests dies 
al voltant de la litúrgia. 

Entre les celebracions d’enguany, 
aquesta Setmana Santa fa quaranta 
anys la convocatòria dels germans 
maristes al monestir de Les Avellanes. 
“La intuïció de fa quaranta anys surt 
de les trobades de Taizé i dels aires 
del Concili. Poder celebrar amb joves 
els dies de la Pasqua, amb el seu llen-
guatge, i que aquesta experiència els 
serveixi per comprometre’s”, diu el 
germà marista Ramon Rúbies per ex-
plicar els orígens de la convocatòria, 
“un esperit que s’ha anat mantenint”. 
Cada any unes 300 persones respo-
nen a una proposta que vol ser “una 

reportatge
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ses poblacions on hi ha presència 
pastoral dels maristes, però també 
d’altres grups. Per això, fa anys que 
fan una intensa campanya de promo-
ció i ofereixen materials previs per 
preparar-la en grups. Darrerament, 
aquesta dinàmica ha fet el salt a les 
xarxes socials i al món audiovisual 
a través dels vídeos de promoció. 
Aquest any, al voltant del lema Mirant 
a fons. Una experiència comunicativa 
semblant és la dels jesuïtes amb la 
Pasqua Jove Claver, que aquest any 
es convoca una vegada més al col·legi 
Raimat de Lleida amb el lema Obre 
els ulls: comencem. 

també en família
Un fenomen significatiu és com 

l’èxit de les pasqües juvenils ha por-
tat a la convocatòria de pasqües fa-
miliars. Joves que ja s’han fet grans 
i que decideixen organitzar una pas-
qua familiar, una experiència similar 
però pensada per a famílies senceres 
amb nens petits. És el cas dels maris-
tes, però també dels claretians. De 
la Pasqua Jove de Vic n’ha sortit una 
pasqua familiar acompanyada pels 
claretians que, a més, comparteix 
algunes celebracions conjuntes com 
la Vetlla de Pasqua. Hi assisteixen 

experiència profunda i alhora una 
expressió de la fe dels joves”. 

L’estructura dels quatre dies és 
semblant en la majoria de les convo-
catòries. Tot gira a l’entorn de les ce-
lebracions litúrgiques. La litúrgia és 
el moment central del dia al voltant 
del qual s’organitzen activitats en 
grup o es proposen espais personals: 
compartir en grup, interiorització, 
conèixer més l’Evangeli, pregària 
personal o estones de desert, prepa-
ració de la litúrgia, del viacrucis... La 
convivència i l’entorn natural arrodo-
neixen la possibilitat de viure amb 
intensitat els dies de Setmana Santa. 
La Vetlla Pasqual és quan esclaten 
els quatre dies. 

En el cas de Les Avellanes la ma-
joria d’assistents provenen de diver-

Viure la 
Pasqua en 
comunitat

JoRDI LLIsTERRI

Ramon 
Rúbies



famílies de diverses parròquies i 
comunitats de Catalunya.  

“Pels pares és difícil poder viure 
realment aquests dies amb intensitat 
perquè estàs molt condicionat pels 
nens i no pots aturar-te; i els nens és 
molt complicat que a les parròquies 
ho visquin d’una manera adequada 
a ells”. Aquest és un dels problemes 
que es troben moltes famílies, tal 
com explica Lurdes Collet, una de 
les organitzadores de la Pasqua Fa-
miliar de Vic. En canvi, l’experiència 
de la pasqua familiar permet que 
“els adults puguem viure aquests 
dies amb tota la profunditat, poder 
compartir les celebracions amb els 
nens i que aquests puguin viure real-
ment la Setmana Santa d’una manera 
adaptada a la seva edat”. 

Per exemple, els monitors s’enca-
r reguen d’algunes activitats per als 
nens en franges d’edat, o els fills 
més grans fan algunes experiències 
d’immersió social a Vic. Mentre, els 
pares preparen les celebracions 
o tenen temps per a la pregària i 
l’aprofundiment. Alhora, s’afavoreix 
la participació conjunta de nens i 
pares en les celebracions i que, per 
exemple, nens ben petits puguin par-
ticipar activament en un viacrucis. 

Lurdes Collet diu que, en aquest en-
torn, “realment es pot compartir una 
vivència de fe d’una manera positiva 
en tots els sentits”. 

a la ciutat
Evidentment, no sempre és po-

ssible disposar de quatre dies per 
participar en les trobades de Pasqua. 
Però hi ha altres alternatives. Per a 
joves, també s’acosta als quaran-
ta anys la celebració de la Vetlla 
Pasqual que organitza el Bisbat de 
Girona, amb un format molt festiu i 
que enguany es farà a Blanes. És una 
de les més nombroses. La trobada 
comença a mitja tarda amb jocs i 
tallers i s’allarga fins ben entrada la 
nit amb la celebració festiva després 
de la Vetlla Pasqual.

Una altra experiència més recent 
és la del Recés a la Ciutat que pro-
posen els jesuïtes del carrer Casp de 
Barcelona. És oferir la possibilitat de 
viure la Setmana Santa d’una manera 
més intensa que assistint només a 

les celebracions litúrgiques sense 
sortir de la ciutat. 

Cada matí, de Dijous Sant a Dissab-
te Sant, s’ofereix un espai guiat de 
dues hores que combina les inter-
vencions del ponent, el silenci, la 
música i la pregària personal. Des-
prés, se segueixen els horaris dels 
oficis. “Tot és obert, pots anar a les 
sessions que vulguis i hi ha gent que 
ve aquí al matí i després participa als 
oficis a la seva parròquia”, explica 
Pere Borràs, superior de l’església 
del Sagrat Cor. Les sessions del matí 
es poden escoltar després al web 
de Cristianisme i Justícia. Cada any 
canvien de ponent i de tema. Però 
l’experiència els diu que ho faci qui 
ho faci no canvia el nombre de gent. 
El que funciona és el format.  

“A la nostra església els oficis 
s’omplen a vessar absolutament. 
Quan vaig arribar no m’imaginava 
que vingués tanta gent”, explica Bo-
rràs, i diu que això acostuma a passar 
en les comunitats que mantenen una 
vitalitat. La participació en el recés 
del matí no és tan nombrosa, però 
respon a “l’esforç de buscar coses 
una mica creatives i imaginatives”. 

Són algunes de les experiències 
que, com diu Borràs, “potser ens han 
portat a una vivència més reduïda 
però més autèntica”. 
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És una vivència  
més reduïda però més 
autèntica

Lurdes 
Collet

Pere Borràs

Imatges de la Pasqua a Les 
Avellanes, a Raimat i a Vic



a portar-les a la de l’ACO. Durant el 
dia uns monitors del MIJAC s’ocupen 
de la mainada. El ritme dels infants 
és semblant al d’una colònia fami-
liar i sovint els pares abandonen els 
tallers o les cerimònies perquè els 
fills necessiten que els canviïn els 
bolquers o qualsevol altra incidència. 
Tot es fa com en una gran família, a 
diferència de les parròquies on la 
gent gran s’enfada si la canalla plora 
o si els pares entren i surten. Ara, la 
nostra filla de 16 anys ja va participa 
a la Pasqua Jove de Raimat.

De la Pasqua enllà cal tornar cap 
a la rutina diària. Els seguidors de 
Jesús de Natzaret creiem que Ell 
és allà on nosaltres ens reunim i 
l’invoquem. A qualsevol lloc. Això 
sí, cal que estiguem allà en nom seu. 
Per a la transmissió de la fe cal que 
les celebracions siguin properes a la 
gent i viscudes. La fe i la vida van 
agafades de la mà.

edu escudeRo
PAsquA JoVe CLAVeR

Animat per la família i els amics 
que ja ho havien viscut en primera 
persona, un any vaig decidir anar 

a la Pasqua Jove de Raimat acom-
panyat d’incerteses i dubtes, alhora 
que d’il·lusió i esperança. Què feia 
tornar la gent amb un somriure ple 
d’alegria quan baixava de l’autocar 
a Barcelona després d’aquells dies?

Em va sorprendre la quantitat de 
gent –d’edats entre l’ESO i la univer-
sitat– que hi havia entre motxilles 
i sacs per viure plegats la Pasqua. 
Ja han passat algunes pasqües, el 
denominador comú ha estat viure 
la Pasqua conscient, a fons i amb 
un sentit personal. Recordar plegats 

que busquem Jesús a la creu i a la 
Resurrecció. És aquesta la clau que 
se’ns regala per viure i interpretar 
el nostre dia a dia, amb les creus i 
les alegries.

Aquest oasi personal i espiritual 
contrasta amb la marea quotidiana 
on l’espai personal, la pregària i el 
silenci són béns escassos. Trobar-nos 
units, en comunitat i seguint Jesús, 
ens intenta humilment recordar la 
nostra brúixola com a cristians: 
l’esperança en la vida i l’Amor mal-
grat les diverses penes i morts.

Tres vivències de 
Pasqua en comunitat

testimonis

Xavi BaRquet
PAsquA de Les AVeLLANes

La meva obertura cap al món de 
l’espiritualitat, de la interioritat, ha 
crescut agafada de la mà del món 
marista. Antic alumne, en els grups 
de creixement he pogut descobrir-
me, créixer com a persona, caminar 
sentint-me acompanyat, obrir-me 
al Déu de Jesús. Tan incomprensi-
ble a vegades, però sempre proper 
i esperant-me per rebre’m amb una 
forta abraçada. 

Aquest Déu de Jesús l’he desco-
bert, d’una forma molt brutal, a Les 
Avellanes. M’ha conduït cap a mi 
per impulsar-me cap als altres. Un 
Déu que no es dóna als altres és un 
déu petit. Aquestes celebracions, 
els espais de desert i pregària, el 
foc i l’aigua… m’han acompanyat 
en aquesta descoberta de què vol 
dir “viure”. Intentant prendre una 
opció que va a contracorrent, crí-
tica i respectuosa alhora, que es 
despenja del sistema per trobar-se 
amb les persones. Recordo quan 
baixàvem després de Pasqua cap al 
punt d’origen. Cotxes per l’autovia 
fent sonar els clàxons i la força d’una 
vivència a dins cremant, bullint. És 
una sensació d’energia compromesa 
que he sentit en pocs altres espais 
de la meva vida.

MaRia-LouRdes LópeZ coBo
PAsquA de L’ACo

El meu marit i jo ja par-
ticipàvem a les trobades 
de Setmana Santa quan 
érem militants de la JOBAC. 
Quan les nostres dues filles 
eren petites vam començar 
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