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MIRAR LA CREU DES DE LA PLAÇA 
 

Benvolguts diocesans: 

 

Ens queda fer una última mirada a la creu de Crist. L’hem contemplada des de dalt i  de front. Ara 
hem de mirar-la des de baix, des de la plaça, des de la nostra illa de Menorca, des del món. En 
aquesta mirada es revela el significat de la creu per al nostre món, el que diu a la nostra societat, als 
seus valors i a la seva mentalitat. 
 
La primera paraula que ve a la ment és  aquesta: revolució. La creu és veritablement revolucionària, 
perquè trastoca tots els valors del món. La creu és una crida poderosa a transformar el nostre món, a 
construir una nova humanitat amb la força de l’amor. Si el món sabés la força revolucionària de la 
creu, tremolaria. La creu proclama un missatge alternatiu a aquesta societat materialista i hedonista. 
On ella diu benestar, la creu diu servei; on ella diu tenir més, la creu diu lliurament i solidaritat; on diu 
plaer, ella diu renúncia. Potser per això el món vol retirar el símbol de la creu dels llocs públics. 
 
Quan mirem des de baix veiem també que la creu ens empeny a la solidaritat. No podem acostar-nos 
al misteri de la creu si no descobrim als germans que la porten. La creu és invitació a ser cirineus i 
ajudar els homes a portar la seva creu. Qui mira amb sinceritat la creu de Crist es veu compromès a 
ser solidari amb tots els crucificats d’aquest món: els que viuen en pobresa i marginació, els que són 
maltractats o viuen en soledat, els que són rebutjats o discriminats. La creu eixampla el nostre cor i 
ens fa solidaris amb els altres. 
 
Finalment, en mirar la creu des de baix els cristians ens sentim impulsats a anunciar la seva força 
salvadora, a proclamar joiosament que en la mort de Crist es troba la salvació del món. Quan ens van 
batejar, vam anar signats amb la creu. També en la nostra confirmació el ministre va ungir el nostre 
front amb el crisma traçant sobre ell el senyal de la creu, que és el símbol radical del cristià. Aquests 
signes ens recorden que hem estat curats per la creu, però també la necessitat de ser testimonis de la 
creu, de proclamar el seu missatge d’alliberament. Hem de comptar als nostres contemporanis el 
missatge de la creu i fer-los veure que s’equivoquen quan pensen que els diners, el plaer o el poder 
els salvaran. Només l’amor fins a l’extrem d’acceptar la creu és salvador. Quan celebram l’Eucaristia 
diem: “Anunciem la vostra mort, Senyor”. És un anunci joiós. El Messies crucificat és la força de Déu! 
 
No tinguem por d’apropar-nos a ell i contemplar la creu en totes les seves dimensions. Durant 
aquesta Setmana Santa que començam, alcem els nostres ulls per mirar la creu i omplir-nos de vida. 
Com els jueus al desert miraven l’estendard amb la serp que Moisès havia aixecat, nosaltres elevem 
els nostresulls per omplir-nos de vida. 
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