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Hola, jove! Hola, grup!
Tu, que intentes fer del compromís una forma de vida des del teu context i que camines amb altra gent com tu per 

fer un món millor, reps avui la invitació a participar a la Pasqua de les Avellanes. 
La trobada de la Pasqua de les Avellanes és un espai i un temps per a gent que es fa preguntes, per a grups diversos 

i per a tu. La Pasqua de les Avellanes et convoca a tu i convoca tothom a viure els últims dies d’un tal Jesús de Natzaret 
i a deixar-nos despertar amb Ell. 

Cada dia et lleves i repeteixes els teus costums: 
apagar l’alarma del mòbil, mirar el WhatsApp, 
esmorzar, dutxar-te, raspallar-te les dents, 
sortir de casa i anar a estudiar, a treballar, 
amb els amics o a fer un voluntariat o una 
mica d’esport. A vegades, dormir és sinònim 
del descans que necessites en una vida plena 
d’activitats i compromisos. Tot i així, creiem que 
cal despertar per compartir els somnis que has 
tingut mentre dormies i, sobretot, per actuar i 
fer-los realitat! 

Fa uns anys, el moviment 15M1 va deixar es-
crit l’eslògan «Dormíamos. Despertamos.» en 
plaques a les places ocupades, fent referència 
a la presa de consciència col·lectiva que va su-
posar aquell moment polític arreu del món, on 
la crisi econòmica i financera posava de mani-
fest les dificultats per garantir la democràcia, la 
justícia i el benestar en un sistema capitalista 
globalitzat. A les places de bona part del món, 
aquell 2011, es van viure manifestacions, assem-
blees, debats i activitats que pretenien incidir 
en els estils de vida actuals des d’una mirada 
global per portar-nos a l’acció local2. 

Despertem perquè dins de cadascú de no-
saltres, a les nostres famílies i grups d’amics, a 
la porta de casa, als nostres carrers, arreu del 
món i potser també dins teu hi ha patiment, hi 
ha un planeta ferit i, encara que potser sigui de 
nit, hem de llevar-nos i respondre a la crida, tal 
com explica Jesús de Natzaret (Lc 11,5)3.

Aquest any, fem èmfasi en la primera perso-
na del plural amb què viurem la Pasqua. Amb 
això volem fer referència a la dimensió col·lecti-
va de la revolució de Jesús de Natzaret.

Despertem!

#pasquavel lanes
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1: El 15M va ser l’expressió a l’estat espanyol del pri-
mer moviment de protesta pacífic global, que es 
va concretar amb acampades com la de Plaça Cata-
lunya a Barcelona, la Puerta del Sol a Madrid, la Plaça 
Tahrir del Caire o amb el moviment Occupy Wall 
Street a Nova York, així com altres tipus de protestes 
a Síria o Xile. Totes aquestes iniciatives van ser protes-
tes promogudes a través de les xarxes.

2: «Pensa globalment i actua localment» és el 
lema de l’ONG ecologista Friends of the Earth que 
es dedica, sobretot, a facilitar recursos a la ciutadania 
per a un menor impacte mediambiental.

3: En forma de paràbola, Jesús explica a la gent que 
l’envolta que qualsevol persona, davant la demanda 
d’ajuda d’una amistat, per molt tard que sigui a la nit, 
s’aixecarà de pressa i correrà a ajudar-lo.

 

 ▶ Creus que necessites despertar o potser ja 
has despertat?

 ▶ Per què voldria Jesús que ens despertés-
sim?

 ▶ Per què vols despertar tu?
 ▶ Què hi ha dins teu que només tu pots des-

pertar?
 ▶ En què pots ajudar a despertar a la teva 

comunitat?
 ▶ A què creus que va despertar Jesús?
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La Vida és un camí que ens porta a la utopia; 
és la creença que «un altre món és possible» i 
que «en aquest món hi caben molts mons»4. 
També és el Regne de Déu que construïm en-
tre totes les persones cada dia a la Terra, amb 
les petites accions anònimes que malaurada-
ment poques vegades es fan virals a internet. 

Volem viure la Vida amb majúscula. La V 
majúscula és per una Vida amb sentit i alegria, 
amb autoconeixement i reconeixement d’un 
mateix i dels altres tal com són. Una Vida on 
només es té el que es dona, que no és privada 
o pública, sinó comuna i comunitària. Una Vida 
que no és una mercaderia, ja que no es pot 
intercanviar per diners, però que es compar-
teix i es multiplica en comunitat, amb actitud 
de sororitat, una actitud que trobem en Maria 
de Natzaret5 quan va anar a visitar la seva cosi-
na Elisabet (Lc 1,39). 

També creiem que cal viure la vida amb mi-
núscula. Una vida feta de detalls invisibles, una 
vida en què cada moment i situació importen, 
ja que ella mateixa és un regal. Una vida marca-
da per la senzillesa dels gestos de donació que, 
sense saber-ho, fem a cada moment. La vida 
gratuïta que dediquem a les nostres passions i 
a fer allò que creiem que val la pena fer.

Despertes a la Vida quan estàs en pau amb 
les teves maneres de ser, anant més enllà de la 
superficialitat en la relació amb tu mateix/a i 
amb les teves relacions amb els altres. Es tracta 
de viure el camí que recorres estimant i sentint 
que t’estimen. Despertes amb l’actitud de Je-
sús per viure conscientment, més que fins ara; 
ja no en tens prou amb sobreviure i passar el 
temps sense més. 

A la Vida!

4: La diversitat és un valor que ens enriqueix. Cada 
manera de viure és un tresor.

5: Maria, en saber que està embarassada, visita la 
seva cosina que ja era gran i no havia pogut quedar-se 
embarassada. En veure’s, s’adonen que estan gestant 
alhora i comparteixen l’alegria.
Sororitat ha estat triada com una de les paraules de 

l’any 2018, gràcies a la força del moviment feminista i 
d’etiquetes virals com #MeeToo o #YoSíTeCreo.

6: Aquesta és una definició del que en altres textos 
podem descriure com a «Regne de Déu».

7: El reverend Martin Luther King Jr., advocat i activis-
ta antiracista dels anys 50 i 60, va afirmar que «formem 
part d’una gran xarxa de mutualitat» i que, gràcies a 
ella, «allò que afecta algú de manera directa, afecta 
tothom de forma indirecta».

La vida és l’harmonia i l’equilibri entre el teu 
món interior i exterior. Viure la vida plenament 
es tradueix en la construcció d’un projecte de 
vida que, des d’aquesta harmonia i equilibri, 
vagi construint un món més humil i amorós 
en el qual tinguem capacitat de perdonar-nos 
i tractar-nos amb estima; un món que, de fet, 
ja existeix aquí i ara6. Segurament, la resposta  
consisteix a treballar per la Justícia Global amb 
entusiasme i amb la convicció que una injustí-
cia en un lloc del món és una injustícia per a 
tota la humanitat7. 

 ▶ Quines activitats, actituds i persones ca-
racteritzen la teva vida?

 ▶ Com pots ser més conscient de tot el que 
vius?
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Jesús t’acompanya en aquest camí cap a Ga-
lilea8 (Is 9,1). És com la bateria portàtil, que es 
carrega amb servei i silenci, i et dona energia 
quan te’n falta. Ell és qui et dona l’aigua que et 
traurà la set per sempre (Jn 4,5-43)9. 

Jesús vol ser, per a tu, com un far que et dona 
pistes per a aquest trajecte únic i personal que 
fas. Si tu vols, també pots ser far d’esperança10 
i aportar llum al món a partir del que ets i fas 
cada dia. 

Amb Crist!

En el sermó de la muntanya i a través de les 
seves actituds, Jesús ens explica com és el món 
millor que vol construir11 (Mt 5,1). Posa els últims 
al màxim nivell de dignitat. Li dona la volta a tot 
i declara la seva predilecció pels empobrits i els 
exclosos, les víctimes d’una societat desigual 
en aquell moment i lloc. Des de la seva realitat, 
aglutina la gent entorn de les causes de les 
persones marginades. Crida tothom a com-
partir una tasca que val la pena. 

8: Galilea és el lloc on, segons el profeta Isaïes, apareix 
la llum després de la foscor. I també és, en el Nou Tes-
tament, on els seguidors de Jesús trobaran Crist res-
suscitat. Galilea és, per tant, un lloc on trobarem llum 
i seguretat.

9: En la seva trobada en un pou amb una samarita-
na, Jesús i ella parlen. Crist la convida a seguir-lo i a viu-
re com ell perquè, així, tindrà la set saciada per sempre. 

10: El germà Emili Turú ens convida també a ser 
fars d’esperança en aquest món, especialment en 
referència a la casa que va acollir la primera comunitat 
dels Maristes, La Valla, a la qual també anomenen «casa 
de la llum». Lighthouse, literalment «casa de llum», és 
el nom que reben els fars en anglès. Per ser fars, el 
G. Emili ens proposa comprometre’ns en l’acció pels 
altres, relacionar-nos des de la tendresa i viure en 
actitud contemplativa.

11: Les benaurances, exposades en el sermó de la 
muntanya, sintetitzen bona part del missatge que 
Jesús va predicar. El Regne de Déu de què Ell ens parla 
és aquell on els cecs veuen i els coixos caminen.

12: Abbà és la paraula carinyosa per desciure papa o 
mama en arameu, la llengua que parlava Jesús.

 ▶ Et sentiries part d’un grup de gent que 
comparteix aquestes actituds?

 ▶ Com creus que comuniques llum? 
 ▶ Què hi ha, de la teva manera de viure, que 

no està sent llum per als altres?
 ▶ Quina llum t’aporta a tu Jesús?

En alguns moments de la seva vida, Jesús 
volia temps per estar sol, en silenci, per anar a 
trobar Déu, el seu Abbà12. Amb el seu exemple, 
creiem que no només cal actuar cap a fora, sinó 
que les persones també necessitem tranquil·li-
tat, silenci profund i reflexió, per donar sentit a 
allò que fem. Tal com va fer Jesús, la trobada de 
la Pasqua també et convida a prioritzar espais 
d’espiritualitat compartida i personal.  

Jesús, amb la seva acció i actituds, ens parla 
a tu i a mi, al nostre món i a la nostra societat. Ell 
és, per a moltes persones, una referència que va 
més enllà de la seva humanitat.

 ▶ Creus que aquesta tasca avui és actual?
 ▶ Des de la teva realitat, et sentiries part 

d’aquesta comunitat?  
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Tu hi tens molt a viure i tens una oportunitat 
cada dia per comprometre’t amb el teu entorn, 
més enllà de la trobada de la Pasqua de les Ave-
llanes; el que pots sentir a la trobada de la Pas-
qua va més enllà d’aquests dies de vacances, si 
tu vols. 

A la Pasqua de les Avellanes vindrem un 
munt de persones que busquem respostes, 
gent solidària i joves que creuen en un món 
millor; potser també hi trobaràs un tal Jesús de 
Natzaret, una persona compromesa que va viu-
re al límit sent ferm a uns valors i unes idees. Tu 
també tens uns valors que són l’arrel de qui ets 
i del teu dia a dia, a més de les teves contradic-
cions i els teus dubtes. Tots en tenim! Deixem 
enrere la por13 i, «Amb Crist, despertem a la 
Vida!». 

Potser ja t’has convençut, però per si de cas... 
Recorda que la Pasqua de les Avellanes es viu 
des de diferents grups, que hi ha molts mo-
ments personals, que pots gaudir de moments 
de trobada amb persones que encara no co-
neixes i amb d’altres que ja coneixes, que hi ha 
un entorn natural i arquitectònic que és una 
passada, i que també hi pots participar encara 
que habitualment no formis part de col·lectius 
juvenils. Si encara tens dubtes, pregunta el que 
vulguis saber de la Pasqua de les Avellanes14 a 
algú que ja hi hagi participat. Informa-te’n!

Amb aquestes línies volem convidar-te a 
viure la trobada de la Pasqua de les Avellanes 
d’aquest any. Perquè, amb tu —si tu vols, és 
clar— i amb Crist, volem despertar a la Vida! A 
banda d’aquest document que et vol apropar 
al sentit de la Pasqua d’enguany et convidem 
a estar atent a les diferents xarxes socials i al 
correu, ja que aniràs rebent diferents materials15 
que t’ajudaran a fer camí cap a la Pasqua. 

13: «Què faries si no tinguessis por?» És una pre-
gunta que diferents persones s’han apropiat en dife-
rents moments. Kairoi ens explica, en la seva cançó 
«Pregària» que «el món començarà a canviar quan 
més lliures siguem i fem fora la por». Després dels 
atemptats de Barcelona i Cambrils el 2017, bona part 
de la societat es va unir per fer seu el missatge «No 
tenim por», i crear enllaços entre comunitats amb 
diversos credos i orígens. També l’Evangeli de Marc 
(16,6) ens convida a no tenir por i anar a la recerca de 
Jesús, que ens acompanyarà a Galilea.

14: Els Maristes de Catalunya organitzen la Pas-
qua de les Avellanes des de l’any 1974 i, des d’ales-
hores, ha estat un punt de trobada obert a persones 
i grups diversos vinculats a l’Església catalana i inter-
nacional.

15: Setmanalment es publicaran les infografies, 
uns documents amb activitats personals o grupals 
per treballar de forma dinàmica i catequètica dife-
rents aspectes de la Pasqua.

Veniu a la Pasqua de les Avellanes!

Pots seguir l’actualitat i estar alerta de les novetats de la 
Pasqua de les Avellanes i la Pastoral Marista a través dels 
nostres perfils d’Instagram, Twitter i Facebook:

 @MaristesEnxarxa i @PasquAvellanes


