DIUMENGE DE RAMS
Benedicció de Rams
Homilia pronunciada a l’atri de la catedral el dia 1 d’abril del 2012
Avui els cristians commemorem l’entrada de Jesús a Jerusalem. Jesús, com hem
escoltat en l’evangeli, va entrar a la seva ciutat Jerusalem, i fou aclamat per la multitud.
Jesús, fent el seu camí d’obediència al Pare en l’anunci del Regne de Déu, arriba a la
seva última etapa. A Jerusalem ell sofrirà la seva passió i mort i al tercer dia ressuscitarà
d’entre els morts. Són aquests els esdeveniments cabdals de la vida de Jesús, salvador
de tots els homes. En la Setmana Santa que avui iniciem commemorem, tot revivint-los,
els misteris centrals de la fe dels cristians, perquè Jesús mort i ressuscitat és
l’esdeveniment de tots els temps i tots els llocs.
I tots nosaltres, un any més, hem omplert la plaça de la catedral portant a les
nostres mans els rams i les palmes, perquè avui és Diumenge de Rams. Portem els rams
i les palmes perquè ens siguin beneïts en recordança d’aquells rams i palmes que
encatifaven els carrers de Jerusalem quan Jesús va entrar com a rei damunt d’un polli
fill de somera. Portem els rams i les palmes a les mans perquè també nosaltres, com els
infants i grans de Jerusalem, volem aclamar Jesús com a Rei i Senyor.
Els cristians d’arreu del món celebren com nosaltres la festa del Diumenge de
Rams i per molts carrers i places avui se sentiran les aclamacions: «Beneït el qui ve en
nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel.» Els cristians aclamem Jesús, el nostre Rei i el
nostre Senyor.
Portar avui els rams i les palmes a les mans significa ser de Jesús, ser cristià;
significa voler ser cada dia més de Jesús, voler ser cada dia més cristià. Jesús ens coneix
a tots i cada un de nosaltres. Ell coneix el nostre nom i sap què hi ha en el nostre cor.
Per això jo us convido una vegada més a aclamar Jesús, de tot cor. La nostra veu, si surt
del nostre cor, arribarà al cor de Jesús. Perquè ell és viu ara i aquí enmig nostre. Ell és
viu i ens escolta. Ell és viu i ens coneix.
Brandeu, doncs, les palmes i els rams mentre dieu ben fort. Que ho sentin per tot
Vic! Que sentin el mateix que cridava la gent de Jerusalem, grans i petits, fa quasi dos
mil anys. Repetiu amb mi: «Hosanna! Beneït Jesús! Beneït Jesús que ve en nom del
Senyor! Hosanna a dalt del cel!»
Ara us convido a entrar en processó, tot cantant i aclamant Jesús, a la catedral
per a celebrar la missa del Diumenge de Rams, la missa de la Passió del Senyor.
Escoltarem el sempre nou i colpidor relat de la passió de Jesús, segons l’evangelista sant
Marc, i celebrarem el memorial de la Mort i Resurrecció del Senyor. I enmig d’aquesta
celebració cantarem amb els àngels i amb els sants: «Hosanna a dalt del cel! Beneït el
qui ve en nom del Senyor!»
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