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Informa
La Pasqua

FAMÍ
LIES

En la nostra cultura del món mediterrani sem-
pre hem associat l’arribada de la primavera amb 
la Pasqua. 

I és que la primavera, amb l’esclat de les flors, de 
les plantes i dels arbres, és capaç de transmetre 
a les persones un estat anímic de renaixement: 
s’allarga el nombre d’hores de sol del dia, és 
temps de pluges i ens adonem que la força de 
la vida que hi ha en la natura esdevé magnífica 
i imparable. També els animals, com les plantes, 
fan un procés semblant i és el moment en què 
es desclouen els ous que les aus han covat amb 
estimació, per exemple. 

Aquest esclat de la vida en la natura és ben fàcil 
d’associar-lo, també, a les persones en la nostra 
cultura judeocristiana. Les diverses cultures reli-
gioses arrelades en les vides de cada persona fan 
una lectura de la natura aplicada a la vida huma-
na. La Pasqua jueva i cristiana respon a aquest 
sentiment. Pasqua, entesa com un punt d’inflexió. 
Pasqua, entesa com un esclat de la vida. Pasqua, 
entesa com la capacitat de renéixer que tenim les 
persones. I, tot això, la nostra cultura ho ha volgut 
transmetre en tradicions concretes: la Mona de 
Pasqua (el mot mona procedeix del món àrab) que 
guarnim amb ous i pollets fent referència a la vida 
de la natura; les caramelles, com a cants de joia 
dedicats a la primavera, o la tradició d’estrenar un 
vestit de primavera. 

Pasqua, doncs, significa un temps per donar-nos 
–tots–  una oportunitat per renovar-nos, per aga-
far empenta i optimisme. Per enfocar nous rep-
tes, per vèncer dificultats, per encarar el futur 
amb esperança. I, això, en tots els àmbits i en to-
tes les etapes de les nostres vides.

La Pasqua, encarnada en la persona de Jesús de 
Natzaret, ens recorda, cada any, que un altre 
món és possible. 

Tots tenim molt a dir i molt a fer!

Bona Pasqua!
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