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“El Fill de l’Home serà entregat en mans dels homes, el mataran i, un cop mort, ressuscitarà al cap de 
tres dies”. Davant la proximitat de la seva Passió, Jesús multiplica els anuncis de la seva mort i de la 
seva resurrecció. Tanmateix, aquells que n’hauran de ser els principals testimonis, no comprenen res. 
Quina distància tan profunda no hi ha encara entre Jesús i els apòstols. Més encara, podríem dir que 
assistim a un dels moments de “crisi” entre Jesús i els deixebles. Per por no li fan preguntes, per 
vergonya no li responen, s’aïllen d’ell: millor estar-se en la foscor que en la llum! I en els Dotze 
s’expressa la mentalitat que domina en el món: competir, ser els primers, imposar-se. Discuteixen quin 
d’ells “seria el més important”! A aquesta voluntat de poder, que és principi de destrucció de la 
convivència humana, Jesús contraposa el seu món nou: “Si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i 
el servidor de tots”.  
 

Marc ens explica així, amb una veracitat i una sinceritat que commouen, com a l’escola del Mestre, que 
els Dotze no són pas uns “deixebles model”. ¿No és aquest un dels arguments més forts de la 
historicitat dels evangelis? El fet que els evangelistes no amaguin el trist espectacle d’aquests homes 
preocupats només dels beneficis i dels honors que els haurà de comportar l’adhesió al Senyor, significa 
que no idealitzen els primers deixebles. A la vegada, aquesta descripció tan real, tan honesta, esdevé un 
magnífic testimoni de la profunditat de la conversió que ells finalment experimentaren després de la 
resurrecció del Senyor. Aquells que més tard moriran màrtirs com el seu Mestre, els veiem ara discutint 
pel camí quin d’ells serà el més important en el seu Regne! 
 

Si els evangelistes no ens amaguen aquesta escena, humiliant, tan poc exemplar, dels Dotze, és també 
perquè volen atraure la nostra atenció envers una dificultat constant de la vida espiritual: el no donar-
nos del tot al Senyor, el cercar més aviat el nostre profit, el nostre interès, els nostres avantatges, la 
nostra imatge personal. Passem la vida calculant, mesurant, sospesant, comparant-nos els uns amb els 
altres per veure si som millors, si els nostres mèrits són superiors als dels altres. Aquesta manera de fer 
és la font de tants dels nostres mals, tan a nivell personal, social com eclesial. Com ens ha dit sant 
Jaume: “On hi ha gelosies i rivalitats hi ha pertorbació i maldats de tota mena”. D’on prové aquesta 
contaminació del cor, aquesta pertorbació espiritual, aquesta miopia? Oh, l’obsessió per les 
precedències i les promocions, pel carrerisme, no només en la societat sinó també en l’Església! 
 

Com n’és d’inquietant el silenci dels apòstols davant Jesús!  Posa al descobert la seva profunda manca 
d’atenció i de comprensió a l’anunci del sofriment de la Passió! I tanmateix , quant d’amor no hi ha en 
el Senyor, com se’ls mira amb amor, ell que se’ls ha escollit perquè estiguin amb Ell i que ara, en canvi, 
comprova amb tristesa que el seu cor i els seus pensaments estan tan lluny d’Ell!  Jesús, però, escull 
l’ocasió per donar-los a ells i a tots nosaltres el remei que tan necessitem per curar el mal que ens 
descriu avui l’evangeli: “Si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de tots. Després féu 
venir un noi –un nen- el posà al mig, el prengué als braços i els digué: “Qui acull un d’aquests perquè 
porta el meu nom, m’acull a mi, i qui m’acull a mi, no m’ acull a mi, sinó el qui m’ha enviat”.  
 

Heus ací el camí de la infància espiritual que ens mostrà la jove Teresa de l’Infant Jesús! És el camí de 
la humilitat, de la puresa de cor, de la confiança, de la simplicitat, de la dolcesa, de l’abandonament, de 
la generositat, de la fidelitat! “Servidor de tots”: aquesta ha de ser la imatge del sacerdot, figura de 
Crist per excel·lència. En aquest Any Sacerdotal us demano, sobretot als malalts, que pregueu molt i 
oferiu el vostre sofriment per aquesta intenció: que els sacerdots siguem “servidors de tots”, i també 
artesans de comunió i veritables pastors segons el cor de Crist! 
 

La resposta de Jesús és espiritual i pedagògica. L’infant és el pobre per excel·lència, l’indefens, aquell 
que viu una condició de total dependència de qui pot tenir-ne cura o potser abandonar-lo. El “servidor 



de tots” és, doncs, aquell que sap acollir i abraçar els qui no comprenen res, o molt poc, els qui no se’n 
surten, els qui necessiten ser acompanyats, que necessiten que se’ls hi doni la mà, l’amistat, la 
formació. “Servidor de tots”, és a dir, sense límits de grup, de família, d’ideologia, de religió, de qui 
s’ho mereix i de qui no s’ho mereix, sense posar condicions.  
 

Havent començat el curs escolar no puc menys de referir-me, una vegada més, al tema educatiu. 
L’educació és un dels deures fonamentals que una societat té envers les noves generacions: un deute 
d’esperança! I, per contra, quan sentim a parlar avui d’educació, més aviat ens ve al pensament l’idea 
de fracàs, de dimissió. Els joves, els adolescents i els infants d’avui són certament fills del seu temps, i 
tenen les característiques, sensibilitat i comportaments que reflecteixen la societat i la cultura en la qual 
creixen i viuen. Però aquesta societat no són ells els qui l’han conformada!   
 

Per a entendre l’actual crisi de l’educació cal mirar a la generació adulta, la qual sembla que renuncia a 
l’esforç d’educar. ¿En què consisteix aquesta seva renúncia? Es dimiteix d’educar quan s’exclouen de 
la vida educativa, començant per la família,  algunes dimensions que són inalienables: el valor del límit, 
el sacrifici, l’esforç, la constància, el respecte, paraules absents del vocabulari d’unes generacions 
adultes domesticades pel consumisme, anestesiades per tantes il·lusions narcisistes, enganyoses, 
immadures!   
 

També avui l’Evangeli ens il·lumina, doncs,  sobre la tasca educativa, la qual exigeix el compromís de 
construir noves aliances per tal de servir generosament en un camp en el qual avui ningú no pot 
afrontar-ne les dificultats tot sol. I perquè tots ens trobem en la mateixa barca! Sí, noves aliances! De 
l’escola amb la família, de la comunitat cristiana també amb la família i intentant construir ponts de 
confiança, no de reconquesta, amb l’escola, religiosa o no, d’aliança amb les realitats socials, culturals, 
religioses, del territori. L’Església té al seu davant moltes més possibilitats de servei de les que sovint 
es creu: ella és i ha de sentir-se cridada a ser, dins el món educatiu, autèntica “servidora de tots”,  
evitant de replegar-se dins ella mateixa, de restar reclosa en petiteses.  
 

L’església no pot renunciar a la seva missió educativa! En primer lloc, ha de vetllar de molt a prop i 
orientar degudament, amb criteris clars, les seves pròpies escoles i altres realitats educatives com els 
esplais. Ara bé, ¿no és necessari que la seva veu sigui escoltada també fora del seu àmbit? Perquè el 
missatge del qual ella és portadora és el de l’esperança i, per tant la del refús del catastrofisme, del 
pessimisme, portadora d’un missatge també de responsabilitat, perquè ella contribueix i pot contribuir   
molt més encara al món educatiu amb la seva llarga experiència en aquest camp. ¿I com podria dur a 
terme avui aquest propòsit? Ajudant a pensar de nou què significa educar, a redescobrir-ne el seu sentit 
profund, a mostrar als infants i als joves quin és el valor i la bellesa de la vida en tots els seus aspectes, 
a proposar-los raons per les quals val la pena tenir confiança en l’existència, a compartir amb els pares i 
educadors la saviesa de la qual és dipositària, atès que ella és, com afirmà Pau VI, “experta en 
humanitat”,  saviesa que es pot transformar després, amb el degut acompanyament,  en estils de vida 
coherents, en fidelitat “a l’educació rebuda” (primera lectura). L’evangeli no és alienant, fa persones, 
les ajuda a créixer i a madurar, les estructura i vertebra interiorment, forma rectament les consciències, 
guareix ferides, obre nous horitzons de fraternitat, i sembra en tots, petits i grans, llavors de 
reconciliació i de pau! 
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