Glossa

Les seves ferides ens curaven (1P 2,24)
Romà Casanova, bisbe de Vic

Som convidats, un any més, a contemplar Jesús en la seva
passió i mort. I per a poder contemplar-lo el primer que
hem de fer és mirar-lo. No és pas fàcil, això. Les expressions de fe cristiana en públic són minses, i les possibilitats
de veure i mirar altres realitats són immenses. Però als
cristians se’ns demana que en els dies de Setmana Santa
cerquem espais i temps per a mirar Jesús. Mirar significa
sortir d’un mateix per posar-se en lloc de l’altre. No hi ha
autèntica mirada que no passi per l’amor. Aquesta és la visió que se’ns demana en aquesta Setmana Santa: mirada
agraïda i amorosa a qui mor per la nostra salvació.
Les ferides de Crist en la seva passió i mort són expressió d’amor. Són les ferides de qui, en lluita per alliberar la
seva esposa, li han estat infringides. El càntic del servent
de Déu (Is 52,13-53,12), que es proclama en la celebració
del Divendres Sant, ens diu: Mentre ell, per les nostres faltes, moria malferit... Les seves ferides ens curaven. L’autor
de la primera carta de Sant Pere no té cap dubte d’aplicar
aquesta profecia del llibre d’Isaïes a Jesús, que sofreix i
mor per la salvació de la humanitat. Farem bé de mirar les
ferides de Crist, tant en el seu cos com en el seu esperit.
Ferides, com els forats en les mans, peus i costat, o com
ser abandonat i, àdhuc, sentir-se abandonat pel Pare. Però
la mirada ha de ser sempre des de la perspectiva de la redempció: són ferides guaridores a favor nostre.
Es diu moltes vegades, però hem d’insistir-hi: som en una
cultura, en una societat on hi ha moltes ferides en el cos i
en l’esperit de les persones. Ja sé que afirmar això és posar un contrapunt a l’asserció que estem en una societat
del benestar. Cada ferida en el cor d’una persona és com
un fracàs en un món que bandeja tot sofriment. Les ferides de Crist són guarició avui com sempre, també en la
nostra societat. Ell ha mort perquè en ell trobem la sal-

vació i la llibertat. Tota ferida pot ser guarida per Crist,
si amb fe i amor s’obre la porta del cor a la seva gràcia
redemptora. Tota ferida: les del desamor, les de la paternitat o maternitat absent o denegada, la dels abusos
de tota mena, les de les ideologies, les dels pecats i vicis,
les de les dependències, les dels menyspreus... La passió
i mort de Crist és actual, avui i ara, en la donació de Jesús
i en els seus efectes purificadors i guaridors per l’amor
misericordiós que duu en ella.
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