
Canviem la perspectiva
Setmana Santa 2020

Enguany, la vida ens ha dut un canvi de perspectiva, com un mitjó a l’inrevés. Quan s’explica una 

rondalla a un infant, la mare o el pare li solen comunicar passió, senten cada escena com si fossin 

allà mateix,  per tal que l’infant pugui vibrar per dins.  Però si  aquella història la visquéssin en 

realitat, la sofrissin, la perspectiva canviaria: els dubtes i pors dels protagonistes, la duresa del que 

els passa a cada capítol, es farien ben feixucs, i potser no tindrien ni esma per apassionar-se. 

Igualment, ho experimentem quan ens omple tenir cura dels malalts, però si ens toca emmalaltir a 

nosaltres, llavors quedem fora de combat fins al punt que, a vegades, no sabem ni com pregar.

Enguany, doncs, en lloc de celebrar la Setmana Santa 2020 amb la passió i profunditat de cada 

any als carrers i a la litúrgia, la provem de viure “des de l’altra banda”, experimentant nosaltres una 

certa passió i indigència col·lectiva: el dijous sant, en lloc de rentar-nos els peus els uns als altres 

a l’església, el viurem partint també el pa amb els de casa, i amb Jesús, dins la incertesa de les 

xifres i del futur; el divendres sant, confinats a la pròpia llar com a la presó del gran sacerdot, 

alguns experimentant soledat i por; el dissabte sant, potser en dol per familiars, amics o coneguts 

que el covid-19 s’ha emportat… i el diumenge de Pasqua, acompanyant Jesús en un nou Regne 

que ell comença, la transformació d’una societat individualista en solidària amb milers d’iniciatives 

i d’entrega als més vulnerables, amor que persisteix i persistirà per sempre, perquè ve de Déu.

Des de la Companyia de Jesús a Catalunya, animem a tothom a ser valents i creatius per obrir el 

cor a una Setmana Santa diferent, en què no sols hi narrem els personatges habituals, sinó que 

sapiguem  encarnar-los i  acompanyar  les  passions  que  ens  envolten.  Per  això,  oferim  a 

continuació una programació per viure la Setmana Santa des de casa, que és el marc de l’oferta 

que els jesuïtes proposem a Catalunya.  A mesura que passin els dies, i  a través dels canals 

d’informació que adjuntem al final, concretarem algunes altres propostes pendents. 

Jesús ens truca a la porta per evitar simplement “repetir” un any més: ens crida a reconèixer la  

seva passió en infinitat de germans i germanes al segle XXI, i a tenir-hi entranyes, perquè allò que 

salva i ressuscita les misèries és precisament l’Amor de Déu.




