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VETLLA PASQUAL 
 

Aquesta nit, la celebració és peculiar: culminem el Tridu Pasqual revelant el sentit de tot allò que ha succeït fins a arribar 
aquí. Al llenguatge de la nit i el seu silenci s'uneixen el simbolisme del foc purificador i l'aigua baptismal, que ens recorden 
l'alliberament i el signe de la vida a la qual Crist ens crida. I amb les lectures proclamades en aquesta Vetlla hem fet 
memòria dels moments fonamentals de la Revelació de Déu, en un llarg procés d'aliança amb la humanitat, aliança que 
adquireix sentit en la Resurrecció del seu Fill, on l'Església torna a ser novament engendrada. 
 
Si en la nit de Betlem “la Paraula es va fer carn” (Jo 1,14), en la foscor que amaga el cos del Crucificat Déu pronuncia una 
paraula de Vida que venç a la mort, al mal, al pecat, i que es converteix en el pregó d'una existència millor. “Quina nit tan 
feliç en què s'uneix el cel amb la terra, l'humà i el diví”! És veritat que també en aquest món nostre és de nit, en molts 
sentits: ens espanta el poder de la guerra i la seva força destructora. Quedem sense paraules davant el poder de la 
violència humana, manifestada de tantes maneres diferents. Ens aclapara la malaltia, el dolor i la mort dels nostres, en 
aquesta pandèmia que a tots ens ha deixat ferits. 
 
Però, avui proclamem que, en la nit, Déu continua actuant i, en el Misteri del seu Fill, construeix una alba de vida i 
esperança per a aquesta humanitat, una promesa de futur millor per a cadascun dels seus fills i filles. En aquesta nit, i en 
totes les nits, Déu continua empenyent la vida. 
 
Avui tornem a proclamar que tota la història de la humanitat és una història de salvació, malgrat tanta desgràcia que 
guarda en el seu si. Per això també Pau, en la carta als Romans, descriu la nostra vida com una vocació, com una crida a 
viure una vida nova: sempre som a temps de canviar i d'incorporar a la nostra escala de valors els valors de Jesús, 
abandonant els vells costums. No podem seguir “cercant entre els morts aquell que viu”. Com diuen els missatgers celestial 
a les dones (Evangeli).  
 
Amb Jesús ressuscitat comença el món nou. S'inicia així un dia simbòlic (“el primer dia de la setmana”…). Un dia que va 
des de la resurrecció fins a l'ascensió…, un període de temps llarg, però delimitat, durant el qual Jesús es presenta viu als 
qui l'havien experimentat ben mort i fracassat, després d'haver conviscut llarg temps amb ell. Els apòstols ja no tornaren 
a ser els mateixos d’abans. La trobada amb Jesús, ple de vida després de la seva execució, els va transformar totalment. 
Començaren a veureu tot d’una manera nova i, tot d’una, en tragueren les conseqüències: cal proclamar que Jesús no ha 
quedat presoner de la mort; i això vol dir sempre viure i fer experimentar aquesta forma alternativa de vida i de món que 
Jesús va començar. 
 
Però, no bastarà dir que la vida ha vençut a la mort, perquè això és reduir el contingut de la resurrecció i és quedar-se 
curts, com una música que no fa ballar. El que necessitem és fer “un camí de fe” que ens faci experimentar en el dia a dia 
la resurrecció de Jesús com un fet salvador, alliberador per a les nostres vides, que porta a creure en el Déu de Jesús, 
assumint les actituds del Mestre, les seves opcions i la seva proposta.  
 
Com deia Sant Gregori el Gran, (“Tractats morals sobre el llibre de Job”): “... “Perquè el misteri de la passió del Senyor no 
ens resulti inútil, hem d’imitar el que rebem i predicar als altres el que venerem. La seva demanda de justícia quedaria 
oculta en nosaltres si la llengua calla el que la ment va creure. Perquè la seva demanda de justícia no quedi oculta en 
nosaltres, el que ara queda per fer és que cadascú de nosaltres, d’acord amb la mesura de la seva verificació, doni a 
conèixer el misteri al seu voltant.” 
 
Molt Bona Pasqua! 
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