
Recés a la ciutat 2016

EL DÉU DE LA TENDRESA, LA CURA  
I LA MISERICÒRDIA «FINS A L’EXTREM»

24 de març - Dijous Sant

Menjar, casa i hospitalitat, somni de Déu i signe  
de contradicció (Jn 13,1-15) 

Aquesta tarda celebrem l’amor fins a l’extrem de Jesús, la radicalitat de la seva 
tendresa, que es fa cura fins al punt de, com diria el profeta Ellacuría, «carregar, 
encarregar-se i fer-se càrrec» de la humanitat més ferida. Jesús és la misericòrdia 
en acció, la misericòrdia en relació, viscuda cos a cos amb la gent més oprimida i 
exclosa. En Ell es fa carn i pren rostre el Déu cuidador de la creació i els profetes, 
que vetlla per la dignitat de tota criatura, que «no trenca la canya esquerdada ni 
apaga el ble que vacil·la»; el Déu que sosté i encoratja la fragilitat més extrema 
posant-se en el seu lloc (Is 42,3). 

El que celebrem aquests dies, l’esdeveniment pasqual, no és un fet fortuït ni aïllat, 
sinó la conseqüència d’una manera d’estar en la vida de part de Déu, des de la 
seva misericòrdia i tendresa. El vocabulari de la tendresa en la Bíblia se centra 
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fonamentalment, en l’Antic Testament, al voltant de les paraules rahum, rehem 
i rahamim, que es refereixen a les entranyes com a seu de l’afecte i les emocions 
més profundes, i que s’associen sempre a la compassió i a la misericòrdia. En el 
Nou Testament, el terme paradigmàtic que es relaciona amb la compassió i la 
tendresa és el verb splanjnizomai, el significat del qual indica l’acció d’abraçar vis-
ceralment, amb les pròpies entranyes, els sentiments o la situació de l’altre, i que 
té com a text més representatiu la paràbola del bon samarità. 

Des de la psicologia i l’antropologia, la tendresa es concep com una categoria 
relacional que mou a la cura, la protecció i l’expressió de l’afecte respectant la 
llibertat de l’altre, sense imposar-se, sense pretendre manipular. La tendresa de-
mana permís, s’ofereix, no s’imposa, sinó que s’exposa a la llibertat, a l’acollida o 
al rebuig. Així, la tendresa va unida a l’experiència de vulnerabilitat. Per això el 
seu revers és la indiferència, la manipulació, el poder i la violència. L’expressió 
paradigmàtica de la tendresa és la carícia, i el seu contrari, el maltractament.

L’Evangeli és la bona notícia de la tendresa, perquè Jesús se’ns hi revela com la 
compassió de Déu feta carn, gest, carícia, relació; una compassió que no s’impo-
sa, sinó que s’exposa a l’acollida i a la llibertat humana; que no supleix el que és 
humà, sinó que compta amb tot el que és humà. És una tendresa que no està ren-
yida amb la indignació i el sentit crític, com quan Jesús ens insta a ser astuts com 
serps i innocents com coloms (Mt 10,16), o a estimar els enemics (Mt 5,42-44), o 
a no separar el blat del jull (Mt 13,24-30). És una tendresa que se’ns revela en un 
Jesús que plora d’amor per l’amic perdut (Jn 11,1-44), o d’impotència davant de 
la duresa de cor d’una ciutat que és símbol del poder i l’ortodòxia implacable (Lc 
19,41-48); un Jesús que respecta profundament la decisió del jove ric, però que 
no pot evitar entristir-se per aquesta decisió (Mc 10,17-30); o que riu i banqueteja 
amb goluts, borratxos i prostitutes (Mt 11,19); o que juga amb els nens fent-se 
com ells i col·locant-los al centre (Mc 10,13-16); o que acaricia la dona encorbada 
i l’ajuda a empoderar-se i a posar-se dreta, amb la qual cosa restitueix la seva dig-
nitat ferida (Lc 13,10-17); o que es posiciona al costat de l’adúltera (Jn 7,53-8,11), 
deixant caure d’aquesta manera sobre si la ira del temple i els seus representants. 

La tendresa i la compassió configuren la vida i la missió de Jesús i, per tant, el 
seu destí. Constitueixen una manera d’estar en la vida «afectada» pel patiment i 
els somnis d’alternativitat d’aquells que ja «no poden més» i compromesa a fons 
perdut amb ells. Implica una indignació ètica i una postura social a favor de les 
víctimes. Té conseqüències que afecten la polis, el sistema; unes conseqüències de 
caire estructural. La compassió i la tendresa constitueixen una forma radical de 
crítica, perquè amb la seva praxi anuncien que tot dolor s’ha de prendre serio-
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sament, que cap justícia i cap patiment no s’han de concebre com a cosa normal 
ni natural, sinó que la injustícia i el patiment que provoca són sempre situacions 
inacceptables per a la humanitat. Per això la tendresa i la compassió, viscudes 
a la manera de Jesús, resulten altament sospitoses i inacceptables per a l’statu 
quo, i també per a nosaltres, perquè desinstal·len la nostra visió de la realitat, la 
nostra imatge de Déu, i ens insten a modificar la manera que tenim de posicio-
nar-nos-hi. 

Tant en l’època de Jesús com en la nostra, la compassió és una relació no permesa 
a l’hora d’estructurar la legalitat. Els imperis i els mercats no es construeixen ni 
es mantenen sobre la base de la compassió. Les normes legals no acostumen a 
adaptar-se a les persones, sinó que són les persones les que han d’adaptar-se a les 
normes legals; en cas contrari, les normes se n’anirien en orris, i amb les normes, 
tot el sistema de poder. Com veiem al llarg de l’Evangeli, la compassió de Jesús 
és un tocar i un deixar-se tocar pel patiment i els somnis dels últims, i des d’allà, 
revelar el cor de l’Abbà com un cor sense perifèria; un cor amb la voluntat histò-
rica que la vida sigui un banquet permanent en què no hi hagi persones, pobles, 
cultures, sexes o races descartables, és a dir, un àpat popular sense primers ni 
darrers, on corrin el vi de la justícia i l’alegria i el pa que atipa i dóna plenitud a 
cada cor humà, a cada poble i cada cultura. 

Com ens diu el papa Francesc, la tendresa constitueix una revolució inaugurada 
per Jesús, però pendent encara en el nostre món [EG 22]; no solament en les rela-
cions personals i familiars, sinó també en la vida social i política i en la interacció 
amb la mare terra. La tendresa és eucarística, i en Jesús, és tendresa entregada fins 
a l’extrem, com bé recordem aquesta tarda. 

La compassió i la tendresa ens compliquen, com a Jesús, amb aquelles persones a 
qui més els són negades avui en el nostre món. Per això, com ens refereix l’evan-
gelista Marc, les pràctiques compassives de Jesús són posades sota sospita, perquè 
són signes del fet que unes altres relacions, un altre sistema, un altre Déu, són 
possibles i que, per tant, es pot desmantellar el que és vigent. Des d’aquesta clau 
entenem millor que després d’una guarició en dissabte, en el cor de la sinagoga, 
els fariseus i els herodians es posessin d’acord per eliminar Jesús (Mc 3,1-6). L’ac-
titud tendra i misericordiosa de Jesús és denunciadora d’un món inhumà i violent 
en què predomina la llei del més fort, la que imposen tots aquells que pensen que 
la seva força és la norma del dret (Sv 2,11). Per a Jesús, no obstant això, no hi ha 
més llei que l’amor ni altra norma que abocar tota la seva tendresa i afecte en la 
cura i la dignitat de les persones més vulnerables. En Jesús, Déu s’introdueix en la 
densitat de conflictes de la història tocats pel patiment, les llàgrimes i la debilitat 
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humana. Per això la tendresa en Jesús és eucarística; és tendresa entregada fins 
a la fi, sense esperar condicions òptimes o ideals per a fer-ho, sinó afrontant la 
realitat tal com és. 

La tendresa és eucarística

L’Eucaristia no és un acte; és un dinamisme existencial, un procés. Es va anar ges-
tant al llarg de tota la vida de Jesús mitjançant les seves paraules, els seus gestos, 
els seus encontres, les seves actituds: 

 — En el seu desig de donar vida, una vida que és entregada gratuïtament i 
lliurement (Jn 10,10; Jn 6,35).

 — En la seva compassió davant de la fam de la gent i en la seva capacitat 
de descobrir no solament mancances, sinó també potencialitats, i de 
crear complicitat apostant per la cerca d’alternatives comunitàries per a 
saciar aquestes persones (Jn 6,5-11).

 — En els seus gestos d’acollir pecadors, dones de la vida, recaptadors d’im-
postos i altra gent de mala anomenada, reunir-se amb ells i compar-
tir-hi taula (Lc 15,2; Mt 11,18-19; Mt 9,9-12).

 — En la seva oferta de comunió i d’intimitat amb el Pare (Jn 6,56).
 — En la interpretació de tantes dimensions de la vida del Regne: la vo-
luntat de l’Abbà i les seves promeses en clau de banquet (Mt 22,1-10), 
l’ànsia de justícia i de sadollament dels famolencs i els desposseïts (Lc 
16,19-31), el servei (Lc 12,37)…

L’Eucaristia arrenca del gust de Jesús per menjar amb un determinat tipus de gent 
i expressar així la seva tendresa cap a les persones més excloses. Menjar, casa i 
hospitalitat són els grans signes del Regne. Al voltant de la taula s’expressen els 
valors d’un nou ordre social. L’hospitalitat, la casa i el menjar compartit són sa-
grament del somni de Déu sobre la humanitat i el cosmos, però són també font 
de conflicte i signe de contradicció.

Per això, com diu Javier Vitoria,1 «a Jesús el van matar per la seva manera de 
menjar». El menjar és un protosímbol en totes les cultures. Constitueix la forma 
primària d’iniciar i mantenir les relacions humanes unides a l’acció de gràcies i 
a l’oferiment. En l’estudi d’una cultura, quan es descobreix on, quan i amb qui és 

1. Vitoria Cormenzana, F. Javier (2013). Una teología arrodillada e indignada. Santander: Sal Terrae.
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ingerit el menjar, es pot deduir consegüentment quines són les relacions que hi 
ha entre els membres d’aquesta societat. 

Així s’esdevenia també en la cultura jueva contemporània de Jesús. Per això la 
taula comuna entre jueus i pagans era blasmada. Es considerava impura, ja que 
els segons no complien els rituals establerts, i així també els passava als pobres, 
que sovint no tenien els mitjans per a fer-ho. En la societat jueva de l’època, la 
comensalitat dominant era una comensalitat tancada. I, en canvi, la comensali-
tat de Jesús va ser una comensalitat oberta. Ell no solament menja amb els seus 
deixebles i amb els «purs» i «ben vistos», sinó que seu a taula amb pagans, pobres 
i maleïts. Així doncs, menja amb els amics de Mateu (Mt 9,10) o amb Zaqueu; 
accepta invitacions que provoquen escàndols, de manera que és acusat de men-
jador i bevedor (Mt 11,18-19; Lc 7,34); ofereix el banquet del Regne a aquells que 
anaven pels camins, i fins i tot mana a un criat que surti a buscar-los (Mt 22,8); en 
un àpat acull les carícies d’una pecadora i arriba a posar-la com a exemple davant 
de la resta de comensals (Lc 7,36-50)…

Els àpats de Jesús resulten escandalosos perquè fan miques una imatge de Déu i 
n’inauguren una altra. Seient a taula amb pecadors i maleïts, Jesús invoca amb ells 
la benedicció, ja que aquestes persones estaven excloses de Déu pel seu pecat, per 
les seves biografies imperfectes. Els àpats de Jesús amb els pecadors mostren que 
Déu és un Déu compassiu i misericordiós el Regne del qual pertany als últims tot 
i les lleis polítiques i religioses que legitimen el contrari. En aquest sentit, els àpats 
de Jesús amb pecadors i maleïts són un signe evangelitzador molt més fort que les 
seves paraules. Per això també per a nosaltres avui, en la societat de l’exclusió, en 
què tanta gent viu de les «engrunes», fer visible, a partir del pa de la nostra vida, 
temps, energies, afecte, oci i propietats, la realitat dels exclosos, seure a la seva 
taula i convidar-los a la nostra, és un signe evangelitzador prou explicatiu en si 
mateix que continua desafiant-nos com a Església. 

La comunió de taula implica participació, reconeixement de la dignitat de tota 
persona, independentment de la seva aparença i condició. La comensalitat con-
sagra el veïnatge, la igualtat, l’amistat. Els qui comparteixen taula fan causa comu-
na, entren en complicitat. Per mitjà de la comensalitat oberta de Jesús, el Regne 
s’anticipa ja entre nosaltres; s’inaugura la inclusió com a manera alternativa de 
relació i organització social. Si Déu regna, ja no han de regnar uns homes sobre 
uns altres, unes classes sobre unes altres, uns pobles sobre uns altres, un sexe so-
bre l’altre, una ètnia sobre una altra. És a dir, a Déu només podem acollir-lo com 
a Pare i Mare si la humanitat és capaç d’asseure’s a compartir com a germans i 
germanes la taula comuna de la vida. Per això la comensalitat de Jesús va resultar 
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molt incòmoda per als poders religiosos i polítics de la seva època i ho segueix 
essent avui, perquè, com diu Casaldàliga, l’Eucaristia és subversiva, o dit d’una 
altra manera, amb una metàfora zapatista: 

«En la globalització actual es va parcel·lant el món i es van assignant racons 
per a les minories indòcils. Però sorpresa!, el món és rodó. I una caracterís-
tica de la rodonesa és que no té racons. Volem que no hi hagi més racons 
per a desfer-se dels indígenes, de la gent que destorba; per arraconar-la 
com s’arraconen les escombraries perquè ningú no les vegi.»

Per això els àpats de Jesús fan visible el gest que el món és rodó i que no es pot 
arraconar ningú. Avui moltes persones i molts pobles han estat arraconats i ex-
pulsats del banquet neoliberal que s’esdevé en el nostre món: 

 — Són les més de 42.500 persones al dia que es veuen obligades a aban-
donar els seus països d’origen per causa de les guerres, la violació dels 
drets humans, la fam o la manca de futur, i que reclamen hospitalitat 
i ciutadania més enllà de tenir papers o no tenir-ne, més enllà del seu 
color de pell, sexe, religió, ètnia i situació socioeconòmica.

 — Són les persones excloses del dret a l’habitatge, que viuen en la pobresa 
energètica, mentre que els bancs i les grans empreses s’enriqueixen amb 
la seva exclusió i el seu despullament.

 — Són els cossos abusats i maltractats de les dones que pateixen violència 
de gènere, o els cossos de les desaparegudes a causa dels feminicidis que 
hi ha en el món o convertits en camp de batalla i botí de guerra.

 — Són els més de 10.000 infants refugiats desapareguts en les fronteres 
d’Àustria i Hongria pel negoci de les xarxes d’éssers humans, sia en el 
treball sexual, el domèstic o el manual esclau.

 — Són les persones excloses de la igualtat d’oportunitats i del dret a la sa-
lut, l’educació i el treball.

 — Són el precariat i els aturats de llarga durada. Són les persones treballado-
res dels tallers clandestins que hi ha en els barris perifèrics de les nostres 
ciutats, o en les maquiladores centreamericanes, o en les fàbriques tèxtils 
de Bangla Desh que produeixen bona part de les marques que vestim.

 — És la mare terra espoliada pels interessos del lucre i del mercat, que 
no solament destrueixen els recursos del planeta, sinó que massacren 
comunitats senceres i els seus líders, com recentment s’ha esdevingut 
amb l’activista d’ètnia lenca Berta Cáceres. El seu crit s’uneix al de les 
persones més abandonades de la terra, que reclamen un canvi de rumb, 
al qual ens insta el papa Francesc a la seva encíclica Laudato si’ [LS 53].
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En aquesta tarda de Dijous Sant, Jesús ens pregunta per ells, els reclama. Ens in- 
terroga sobre el lloc que ocupen en la taula comuna de la vida i els drets, i ens 
recorda que tenim alguna cosa pendent, alguna cosa a fer en memòria seva (Lc 
22,19).

Jesús, l’amfitrió, es converteix en el que serveix (Lc 22,27-28); agafa el gibrell i, 
amb la tovallola al braç, s’ajup per rentar els peus als deixebles i rentar-nos-els 
a nosaltres, i ens insta a fer el mateix (Jn 13,14-15). Amb aquest gest, situant-se 
a sota, trenca la verticalitat i la dialèctica del senyor i l’esclau, dels de dins i els 
de fora; inaugura l’ordre circular del Regne, en què ningú no és descartable. Ens 
revela un rostre nou de Déu: el Déu cuidador i compassiu, identificat amb els da-
rrers i que, des de l’últim lloc, serveix, sustenta, universalitza, iguala, inaugurant 
així l’horitzontalitat del Regne i denunciant tota violència i dominació. 

Com a Pere, també a nosaltres el gest de Jesús segueix provocant-nos, perquè si 
alguna cosa ens fa autèntica basarda és quedar-nos els darrers i posar-nos en el 
seu lloc. Des d’aquell primer Dijous Sant, celebrar l’Eucaristia comporta sempre 
un risc i una passió, la d’entregar la vida a la manera de Jesús, la de partir-la i 
repartir-la amb tots els que es queden fora dels banquets i se senten sense dret 
a ser-hi. Tanmateix, la temptació que tenim permanentment és la de domesticar 
l’Eucaristia, convertir-la en una litúrgia asèptica i rutinària, en un acte de pietat 
individual o en un espectacle. 

Entrar en comunió amb el Déu de Jesús comporta sempre el «feu això, que és el 
meu memorial», seguir actualitzant l’existència a la manera de Jesús. L’Eucaristia 
no és una experiència evasiva ni individualista, ni una devoció particular, sinó 
que comporta disgustos, compromís agraït i gratuït fins que la creació sencera i 
tota la humanitat siguin eucarístiques. Allò que ha salvat el món no és una litúr-
gia celebrada en un temple, sinó l’execució d’un home que es va fer insuportable 
als poderosos d’aquest món pel seu amor als petits i als pobres. El Gòlgota no és 
una litúrgia eclesial, sinó una porció de la vida humana. Celebrar l’Eucaristia és 
actualitzar la memòria subversiva de Jesús en el nostre món. Per això és sempre 
un risc i una desinstal·lació. 

En aquests dies celebrem també els trenta-sis anys dels assassinats d’Óscar Ro-
mero i Lluís Espinal. El primer, en una de les seves homilies, del 28 de maig del 
1978, ens recordava: 

«Si creiem de veritat que Crist, en l’Eucaristia de la nostra Església, és el pa 
viu que alimenta el món. […] La fe dels cristians no pot ser tan lànguida, 
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temorosa, tímida, sinó que de veritat, com deia sant Joan Crisòstom: “quan 
combregues, reps foc; hauries de sortir-ne respirant l’alegria, la fortalesa de 
transformar el món”.»

I Lluís Espinal, en les seves Pregàries a boca de canó, ens instava a no separar Déu 
del món, sinó a fer com va fer Jesús: 

«Tu ens has dit que tot allò que fem als altres t’ho fem a Tu. Ho hem obli-
dat. I ara sembla que les persones ens destorbin per a arribar fins a Tu. 
Com si fóssim càtars, et cerquem en superba solitud. Obre’ns els ulls, per-
què t’anem trobant en cada rostre, perquè puguem combregar-te cada cop 
que estrenyem una mà o dibuixem un somriure.»

La nostra tradició com a companyes i companys de Jesús arrenca d’una memòria 
perillosa. Com podem ajudar-nos a no domesticar-la? Participar en el Sopar de 
Jesús és actualitzar la seva memòria subversiva en el nostre món. A quins riscos 
ens conviden avui les nostres eucaristies? Quins «getsemanís» existencials i so-
cials ens insta Jesús a afrontar i a acompanyar més enllà de tota frontera o legalitat 
injusta? 

Pistes per a pregar

«Som el cul del món. Ningú no fa cas del que diem. No se’ns escolta. Som 
bons per esperar a la seva porta. Ells, els que tenen “el paper” passen davant. 
Ells van arreglats, troben lloc a l’escola y a l’Administració. Per a nosaltres, 
res. Si no ens espavilem per nosaltres mateixos fent pinya, això és la fi.»2

«Sense menjar, no hi ha vida. Quan les persones que s’estan morint de fam 
mengen, experimenten Déu a cada gra. Coneixen Déu i gaudeixen d’Ell 
quan masteguen cada gra. El menjar els vivifica. L’amor més gran de Déu 
per als qui s’estan morint de fam és el menjar. Quan el gra de la terra sus-
tenta la seva vida, descobreixen el significat de la frase: “D’aquesta manera 
estimà Déu el món que donà el seu Fill estimat”. Quan Déu els dóna menjar 
mitjantçant altres éssers humans compromesos, Déu els entrega el seu Fill 
estimat, Jesucrist.» (Chung)3

2. Camperols de Burkina. UMOYA
3. Citat per Schussler Fiorenza, Elisabeth (2000). Cristología feminista crítica. Madrid: Trotta, pàg. 182.
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Jn 13,1-17 

Jesús, quan fa el gest de rentar els peus als deixebles, ens revela un Déu que s’iden-
tifica amb els últims i les últimes, sostenint, igualant, servint des d’allà i creant, 
des d’aquell lloc i d’aquesta manera, l’horitzontalitat del Regne. És tan provoca-
dor aquest gest, en què algú ha dit que «Jesús es va feminitzar», que la imatgeria 
religiosa gairebé no l’ha recollit. L’art ha reproduït escenes de Jesús en les quals 
apareix presidint l’Eucaristia. No obstant això, en molt pocs llocs el veiem ajupit i 
rentant els peus als deixebles, ocupant el darrer lloc. Aquesta actitud i aquest gest 
continuen escandalitzant-nos. 

Si t’ajuda, pots fer-te una composició veient el lloc

 — Viu el text des de dins.
 — A què et mou «interiorment»?
 — Amb quines experiències de vida et connecta?
 — Agraeix allò que has contemplat. 

Pregar amb altres testimonis

Etty Hillesum

Etty Hillesum va ser una dona holandesa, jueva, intel·lectual i heterodoxa nascuda 
el 1914 a Middelburg i desapareguda el 1943, amb només vint-i-nou anys, en un 
comboi que anava cap a Auschwitz. Cercadora incansable de sentit en l’escenari his-
tòric del totalitarisme nazi, va elegir voluntàriament la deportació, tot i que l’hauria 
pogut evitar, en solidaritat amb els altres perseguits jueus. Estava convençuda que 
la darrera paraula sobre la història no la poden tenir la violència, el racisme i la 
barbàrie, i des de la finestra del tren en què era conduïda al camp d’extermini on va 
morir, va llançar un missatge d’esperança i de confiança en la bondat del cor humà.4

«He trencat el meu cos com el pa i l’he repartit entre els homes ja que esta-
ven famolencs i venien d’una llarga privació.

El cúmul del sofriment humà que s’ha mostrat als nostres ulls supera de 
molt la dosi asimilable per un individu durant aquest mateix període. Per 

4. Hillesum, Etty (2007).  Diarios de Etty Hillesum: una vida conmocionada. Barcelona: Antropos. 
[Trad. CJ].
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això, escoltem repetidament […] “No volem pensar, no volem sentir, vo-
lem oblidar […]”. Però, en això, hi ha un greu perill. […] El que importa 
no és seguir viu a qualsevol preu, sinó la manera de seguir viu. A vegades, 
em sembla que tota nova situació, sia millor o pitjor, porta en sí mateixa 
la possibilitat d’enriquir l’home amb noves intuïcions. […] Des del mateix 
recinte dels camps, haurien d’irradiar nous pensaments cap a l’exterior. 
[…] ¿Les nostres vides no podrien aventurar un progrés verdaderament 
nou?

A cada crim i horror, hem de contraposar un nou trosset d’amor i de bon-
dat que haguem conquerit en nosaltres mateixos. Podem sofrir, però no 
hem de sucumbir. I si, efectivament, sobrevivim a aquest temps, cos i àni-
ma, però sobre tot ànima, sense amargura, sense odi, aleshores tindrem 
també dret a fer sentir la nostra paraula quan acabi la guerra.

Malgrat només hi hagués un alemany decent, ell sol mereixeria ser defen-
sat davant d’aquesta manada de bàrbars i, gràcies a ell, no hi hauria dret 
a vessar odi sobre un poble sencer. Això no significa ser indulgent davant 
determinades tendències; cal prendre posicions, […] però aquest odi indi-
ferenciat és el pitjor que hi ha. […] Són molts els que aquí senten llanguir 
el seu amor al proïsme, perquè no està alimentat des de l’exterior. Es diu 
que aquí la gent no t’ofereix gaire ocasió per estimar-los. […] Però no paro 
de realizar aquesta experiencia interior: no existeix cap vincle de casualitat 
entre el comportament d’aquesta gent i l’amor que se sent per ells. L’amor 
al proïsme és com una oració elemental que ens ajuda a viure. […] Aquí 
regna una certa penúria d’amor, i jo em sento tant sorprenentment rica 
d’ell…!

Estem en presència d’un destí col·lectiu i hem d’aprendre a assumir-lo, 
deslliurant-nos de les nostres puerilitats personals. La nostra sort s’ha con-
vertit en un destí de masses, i això cal saber-ho. […] El que jo puc carregar 
d’aquest destí, ho carrego cada vegada més sòlidament sobre la meva es-
patlla com una alforja, i m’acostumo a ella i la porto amb mi pels carrers. 

La força, l’amor i la confiança en Déu que tenim en nosaltres mateixos i 
que en els últims temps creixen tan meravellosament en mi, hem de man-
tener-los constantment disposats a compartir-los amb tot el que es creuï, 
encara que sigui per casualitat, en el nostre camí i els necessiti. […] Fins i 
tot del sofriment se’n pot treure forces. […] Es tracta, més aviat, de soste-
nir l’esperança on sigui posible i on Déu m’ha posat.»
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Pere Casaldàliga

Mis manos, esas manos y Tus manos 
hacemos este Gesto, compartida 
la mesa y el destino, como hermanos. 
Las vidas en Tu muerte y en Tu vida.

Unidos en el pan los muchos granos, 
iremos aprendiendo a ser la unida  
Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos. 
Comiéndote sabremos ser comida.

El vino de sus venas nos provoca. 
El pan que ellos no tienen nos convoca 
a ser Contigo el pan de cada día.

Llamados por la luz de Tu memoria, 
marchamos hacia el Reino haciendo Historia, 
fraterna y subversiva Eucaristía.
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