DISSABTE SANT
OFICI DE LECTURA I LAUDES

Homilia pronunciada a la cripta de la Catedral Basílica de Sant Pere de Vic, el dia 30 de
març del 2013
El Dissabte Sant és el centre del Triduum Pasqual. Des del divendres de la mort
del Senyor, per a poder arribar al Diumenge de Pasqua, ens cal viure el misteri del
Dissabte Sant. Cert que en aquest dia l’Església no celebra l’Eucaristia, però sí que
celebra la litúrgia de les hores pròpia d’aquest dia, i que nosaltres ara estem celebrant
en les seves hores de l’ofici de lectura i de laudes.
La litúrgia bizantina anomena al Dissabte Sant «Gran Dissabte». Aquest és el
dia del gran repòs del Senyor de la glòria, després de la seva batalla contra el pecat i
la mort, per a inaugurar la «nova creació» en la seva Pasqua.
La fe d’Israel tenia, com un dels seus pilars fonamentals, el repòs del dissabte.
En aquest dia de la setmana, els israelites feien memorial del repòs de Déu després de
completar l’obra de la creació, tot contemplant la bellesa d’aquesta. Però també en la
tradició jueva el dissabte és el dia del memorial de la llibertat, de l’obra alliberadora de
Déu a favor del seu poble que era esclau a l’Egipte.
Tots aquests fets de l’Antiga Aliança s’esdevenien en figura del que és la realitat
plena. Jesús recrea l’home i l’allibera del pecat, en un sisè dia, el divendres. El dia
següent, el dissabte, ell reposa en el sepulcre, en el son de la mort; sojorna entre els
morts. Aquell dia del repòs de Jesús en el sepulcre és el darrer dissabte de l’Antic
Testament, el punt de partença de l’oferta del veritable repòs, de la veritable llibertat,
de la veritable vida que mai no mor, a tots els qui creuen que Crist, mort i ressuscitat,
és el Senyor a glòria de Déu Pare.
El sepulcre de Crist que resta tancat durant el dissabte, serà obert de bat a bat
i buit per la intervenció poderosa de Déu, que no va permetre que el seu Fill restés en
la corrupció del sepulcre. I amb ell tots tenim l’esperança de la resurrecció i de la vida
eterna. Al sepulcre només hi restaran les mortalles que embolcallaven el cos del
crucificat. I així hi serà trobat en el dia primer, el dia de la llum nova, la llum de Crist.
Des d’aleshores, els cristians celebrarem la resurrecció de Crist i en ella la nova
creació, el «dia en què ha obrat el Senyor» (Sl 117).
Aquesta nit, escoltarem l’anunci de la Pasqua que sempre es renova en
l’Església. Aquesta nit, els nostres germans catecúmens d’arreu del món, i també aquí
entre nosaltres, rebran la vida nova que neix del misteri pasqual de Jesucrist. Visquem
nosaltres, els ja batejats la gràcia d’aquest dia sant, d’aquest Dissabte Sant, per poder
arribar amb un cor ben disposat a renovar la nostra fe en el moment propi de la Vetlla
Pasqual. L’Any de la Fe té com a objectiu renovar la nostra fe en Crist. Visquem amb
intensitat aquest dia de gràcia que ens porta de la mort a la resurrecció de Crist.

