
FINS A QUIN PUNT EL SENYOR ENS HA ESTIMAT 
 

HOMILIA DEL DIJOUS SANT 
 
En la celebració del Tríduum Pasqual contemplem l’acompliment del misteri gran de l’Encarnació. 
Unes poques paraules ho expressen tot: “Ell, que sempre havia estimat els seus, ara els demostrà fins 

a quin punt els estimava”. Aquí hi ha el tot: ens ha estimat! I ens ha estimat perfectament, fins al 
final, fins a l’extrem. En això està dit tot.  Jesús entra sobiranament en la seva Passió i és consagrat 
Gran Sacerdot. L’estola vermella que hem posat al Crucificat ens vol mostrar que Ell és l’Únic i 
Etern Sacerdot. Com de costum, Sant Joan ens situa, des de la introducció, en una perspectiva més 
ampla: “Eren ja les vigílies de la Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, la de passar 

d’aquest món al Pare”. L’evangelista ens lliura en aquest verset el significat i el perquè de 
l’Encarnació i del Misteri Pasqual: sortit del Pare, que és qui l’ha enviat, Jesús, per la Creu, retorna 
cap a Ell amb el món, Jesús ha escollit de viure aquestes hores per amor a nosaltres, per introduir-nos 
en el cor de Déu.  
 

Heus ací el que revela amb el lavatori dels peus. L’escena és molt solemne. En primer lloc, Jesús 
deixa la presidència de la taula. ¿No hi hem de veure en aquest gest el Verb que no s’aferra a la seva 
dignitat divina i accepta voluntàriament d’abaixar-se? Immediatament es treu el mantell. Aquí tenim  
un preciós ensenyament: el del Bon Pastor que dóna la vida.  A continuació, el Senyor renta els peus 
als deixebles. Hi podem llegir aquí tant el gest humiliant de l’esclau, del servent, com el gest deferent 
del deixeble envers el seu mestre. En definitiva, però, el que contemplem és que Jesús, el Mestre i 
Senyor, escull el darrer lloc, es submergeix en un abisme d’humilitat. En aquesta hora en la qual ell 
entra sobiranament en la Passió, hora en la qual el Pare li ho ha posat tot en les seves mans, Jesús 
manifesta una autoritat en la forma d’humilitat pròpia del Servent. El sacerdoci és el sagrament 
d’aquesta humilitat. Penso ara en Mn. Frederic, en la seva senzillesa, en la seva bondat, en la seva 
disponibilitat. Pregueu per nosaltres sacerdots, perquè siguem sempre fidels al ministeri rebut. 
Pregueu perquè no manquin servidors de la joia divina. 
 

El que nosaltres contemplem aquest vespre és el Misteri de Jesús, Servent del Pare. Ell es desprèn del 
seu mantell de la glòria divina que li és pròpia i es vesteix com ho fa l’esclau. Baixa fins a l’extrema 
misèria de la nostra caiguda. S’agenolla davant nosaltres i renta els nostres peus bruts, per tal que 
puguem ser admesos a la taula de Déu, una cosa que per nosaltres mateixos no podríem ni hauríem de 
fer mai. El bany que ens purifica és Ell mateix, que s’entrega totalment a nosaltres, des del més 
profund del seu sofriment i de la seva mort.  
 

L’actitud de Pere ens introdueix en aquesta contemplació. A primer cop d’ull, la seva actitud és 
superficial: “Senyor, vós voleu rentar-me els peus a mi?”. Pere refusa el camí d’humilitat i 
d’abaixament en el qual Jesús s’endinsa i al qual Ell el cridarà més tard. Tot amb tot, Pere no refusa 
en bloc l’ensenyament de Jesús: el seu “Vós, Senyor” ens mostra que el que ell refusa és que sigui 
Jesús, el Senyor, el qui prengui el darrer lloc, el lloc propi d’un esclau. Pere se sent personalment 
somogut, sacsejat pel gest del Senyor. La imatge que Pere tenia de Jesús com “el Senyor” no li 
permet de suportar aquest espectacle.  
 

Cal dir que aquesta constatació és vàlida per a tots nosaltres. Descobrir que Crist no és mai 
veritablement com ens l’imaginem o com nosaltres voldríem que fos, és quelcom que fa trontollar els 
fonaments de la nostra relació amb ell i, conseqüentment, posa en crisi la idea que ens fem de 
nosaltres mateixos. És per aquesta raó que la Passió ens porta a descobrir Déu sota un rostre 
desconcertant i, sovint, abans de suscitar un sentiment de compassió, el que provoca –i hauria dse 
provocar sempre- és una crisi de nosaltres mateixos, del que creiem ser o del que pensem que 
hauríem d’esdevenir.  
 

Jesús tranquilitza Pere. Li revela aleshores que aquest camí d’abaixament i d’humilitat és la condició 
necessària per poder tenir part en Jesús en la seva glòria a la dreta del Pare. Pere reacciona de nou 
molt vivament. Davant la perspectiva d’una unió perfecta i total amb Déu, el seu entusiasme es 
desvetlla: “Si és així, Senyor, no em renteu només els peus; renteu-me també les mans i el cap”. 



Comprenem de seguida, però, que un tal entusiasme no és un signe encara de veritable conversió. 
Pere no s’ha desprès dels seus vells esquemes, no compren tot l’abast del gest de Jesús, fins al punt 
que aquest li ha de precisar: “Qui s’ha banyat només necessita rentar-se els peus; ja està net tot ell. I 

vosaltres ja esteu nets, encara que no tots”. La lògica de Pere no és encara la lògica de l’Evangeli. 
Jesús renta únicament els peus perquè nosaltres hem de rebre progressivament, poc a poc, el do de 
Déu. Ell ens és lliurat enterament, sí, però la nostra condició no ens permet pas d’accedir-hi 
íntegrament i immediatament. Caldrà un procés i Jesús li haurà de fer entendre que “això ho 
comprendràs més tard”. Tanmateix quan Jesús assenyala que “no tots esteu nets” expressa clarament 
l’existència del misteri obscur del refús que, amb la història de Judes, es fa present.  Misteri que 
l’Església ha viscut en la seva pròpia carn durant el passat Any Sacerdotal. La impuresa a la qual es 
refereix el Senyor és el refús de l’amor, el no voler ser estimat, el no estimar. És la supèrbia que no 
vol confessar i reconèixer que necessitem purificació. És la temptació de viure de renda, o 
d’aprofitar-nos indegudament de la nostra condició. Com deia aquest matí Benet XVI a la Missa 
Crismal de Roma: “No obstant tota la vergonya pels nostres errors no hem d’oblidar que també avui 
existeixen exemples lluminosos de fe; que també avui hi ha persones que, mitjançant la seva fe i 
amor, donen esperança al món. Quan sigui beatificat, el pròxim primer de maig, el papa Joan Pau II, 
pensarem en ell plens de gratitud com un gran testimoni de Déu i de Jesucrist en el nostre temps, com 
un home ple de l’Esperit Sant. Juntament amb ell pensem en el gran nombre d’aquells que ell va 
beatificar entre ells el Beat Pere Tarrés- i canonitzar”.  
 

L’Eucaristia és el memorial del lliurament de Jesús. L’amor ha vençut. Mitjançant l’Eucaristia, tots 
entrem en el dinamisme pasqual de Jesús. Ell ens arrossega amb la força del seu esperit. També 
nosaltres, en l’Eucaristia, passem d’aquest món al Pare. L’Eucaristia és com assaborir per endavant la 
Pasqua del cel. Quan celebrem l’Eucaristia som enduts, en un moviment interior, cap als germans. 
Per això l’Eucaristia sempre és oberta, relacional: som urgits a passar de l’odi a l’amor, de la divisió 
a la concòrdia, de la diàspora enmig del món a l’assemblea eucarística. Sant Agustí ens recorda que 
no podem obtenir un pa si els grans que el componen no han estat primer “triturats”. Per ser triturats 
no hi ha res més eficaç que la caritat fraternal: és com una mola que ens llima i ens esmola cada dia, 
fent-nos perdre les nostres asprors naturals. Dijous Sant, dia de l’amor fratern. Dia del “sagrament del 
germà”. Quan dintre d’uns moments em desvestiré dels ornaments sagrats per atansar-me als peus 
d’alguns d’entre vosaltres, acompliré un gest que m’implica personalment, però que també 
compromet als qui els seran rentats els peus i a tots els aquí presents, a uns i als altres, a pastors i 
fidels, ens compromet en el moviment espiritual que recorre l’interior de Jesús. És això el que 
significa celebrar l’Eucaristia. No solament acollir el do inefable que ens és lliurat, sinó escollir 
d’oferir-nos nosaltres mateixos en Crist, per tal que ens porti amb Ell, en la comunió i la joia de la 
casa del Pare, per tal que siguem sol·lícits amb els germans més necessitats: “Us he donat exemple 

perquè vosaltres ho feu tal com jo us ho he fet (...) També vosaltres us heu de rentar els peus els uns 

als altres”.  
 

Benet XVI comenta així aquest passatge final. El Sant Pare es pregunta: “En què consisteix, 
concretament, el rentar-nos els peus els uns als altres? Cada obra bona realitzada en favor del 
proïsme, especialment en favor dels que sofreixen, és un servei com rentar els peus. El Senyor ens 
invitat a abaixar-nos, a aprendre la humilitat i la valentia de la bondat; i també a estar disposats a 
acceptar el refús, actuant malgrat això amb bondat i perseverant en l’amor fratern. Però hi ha una 
dimensió encara més profunda. El Senyor renta la nostra impuresa amb la força purificadora de la 
seva bondat. Rentar-nos els peus els uns als altres significa sobretot perdonar-nos contínuament els 
uns als altres, tornar a començar plegats sempre de nou, encara que pugui semblar inútil. Significa 
purificar-nos els uns als altres suportant-nos mútuament i acceptant de ser suportats pels altres; 
purificar-nos els uns als altres donant-nos recíprocament la força santificant de la paraula de Déu i 
introduint-nos en el Sagrament de l’amor diví”.                                         
 
Mn. Manuel Valls 


