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EXPERIÈNCIES DE RESURRECCIÓ DES DE LA FE CRISTIANA I L’ACOMPANYAMENT PERSONAL

Pasqües d’avui

MN. CINTO BUSQUET:
«En els ulls de la
Cristina he vist que
Jesucrist Ressuscitat
realment ha vençut
la mort»
Centenars de persones,
la majoria vinculades a
les famílies teresiana i
del Carmel, es van reunir
dissabte 28 de març a
Montserrat, coincidint
amb el dia exacte del
cinquè centenari del
naixement de santa
Teresa de Jesús. Després
de la missa es va formar
un panell floral amb la
inscripció «Teresa, 500
anys».

Teresa Sans
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Esclat de llum en la foscor de la mort
Colpidora lliçó de vida d’una nena de vuit anys amb un càncer terminal
S.G.
«No ploreu, perquè jo estic bé.»
Aquestes paraules de la petita Cristina
un dia abans de la seva mort encara
ressonen amb força al cor dels seus
pares. Han esdevingut el valuós llegat
espiritual de la seva filla, una preciosa
nena de vuit anys que, després de divuit mesos molt durs de lluita contra
el càncer, ja descansa en el Senyor. El
seu testimoni colpidor l’ha recollit i
publicat recentment a la revista Ciutat
Nova el sacerdot Cinto Busquet, que
ha acompanyat la Cristina i la família
al llarg d’aquest dolorós procés. «La
mirada de la Cris no l’oblidaré mai —expressa el prevere focolarí—. Els seus ulls
m’han fet veure que el Crist Ressuscitat
realment ha vençut la mort.»
Quan encara no fa un mes del traspàs de la Cristina, els seus pares, Joan
Manuel Casanovas i Laura Abella, han
accedit a compartir, amb senzillesa, la
seva experiència de foscor i de llum. La
mort de la seva filla ha estat també, per
a ells, una autèntica experiència pasqual: la Cristina ja no hi és físicament, i
la troben moltíssim a faltar, però estan
convençuts que ella viu per sempre
i que, des del cel, ja intercedeix pels
seus. Al costat de la Cristina, aquesta
entranyable família de La Cerdanya ha
enfortit la seva fe i ha estat capaç de
viure el tràgic desenllaç final amb molta pau i serenor. «La fe ha estat el pal de
paller que ha sostingut el dia a dia de
la Cris i de la seva família», revela Mn.
Busquet, que va preparar la nena per
rebre el mes de febrer passat la primera
comunió: «La Cristina ha tingut una
catequesi molt especial: Jesús mateix
ha estat el seu mestre. Es va prendre
molt seriosament la invitació de Jesús
als seus deixebles a prendre la pròpia
creu i a seguir-lo.»
Tot i trobar-se en un moment molt
delicat, enmig de forts dolors, els seus
pares asseguren que la primera comunió va suposar per a la Cristina tot un
punt d’inflexió: «En aquest moment del
procés estava mot cansada, realment
abatuda. Però rebent Jesús va rebre una
força immensa i se sentia convençuda
a afrontar tot el que tenia al davant.»
«Quan veia la Cristina patint aquells
dolors —explica el seu pare—, aquelles nafres que a vegades li sortien a la
boca i que no li permetien menjar amb
normalitat, quan veia tot això que feia
que la seva vida fos molt difícil, em preguntava d’on li venia la força per tirar
endavant.» I afegeix: «Veia en la nostra
filla la força de Crist a la creu. Sembla
increïble que això es pugui veure en una
nena de vuit anys. Amb el seu testimoni,
a mesura que hem avançat en tot el
procés, s’ha anat reforçant la meva fe.
Gràcies a la Cristina jo tinc més fe ara
que abans i també tinc més força.»

Lliçó d’esperança
Als seus només vuit anys, la Cris
ha impartit lliçons magistrals d’esperança des del llit de l’hospital. «No es
va queixar mai. Sempre va continuar
lluitant i sempre mirava de trobar la

amb paraules que ella pogués
entendre i amb molt d’afecte,
amb mirades d’aquelles que
no se t’obliden.» «Hi havia moments que, quan entràvem al
Sant Joan de Déu, no semblava
que entréssim en un hospital
—assegura—. Al primer moment, sovint jo tenia una mica de
por, perquè, encara que semblés
que tot anava bé, jo sabia que li
farien quimioteràpia i que al cap
de dues hores la Cris es trobaria
fatal. Tanmateix, la reacció d’ella
era sempre sorprenent. Estava
contenta pensant què em dirà
aquell, què em farà aquell altre.
La veritat és que hi havia també
una colla de voluntaris fantàstics
que viuen només pels nens, per
fer-los feliços.»

La força de Déu

La Cristina va rebre al febrer la primera comunió.

Amb els seus pares i germans a la Sagrada Família.
part positiva de cada situació», apunta
el seu pare. «La nostra filla ha deixat
un exemple no tan sols dins de la família, sinó també al nostre entorn de
gent més propera—afegeix el Joan
Manuel—. Sé que molts dels nostres
amics, i també els seus amics d’escola
o de jocs, se’n recordaran sempre de la
Cristina i que en moments determinats
ella esdevindrà referent per enfocar
millor les coses i per ser més conscients
que la majoria d’ells són afortunats.»
«Certament, a mi no m’agrada que li
hagi hagut de passar una cosa així a la
meva filla —continua dient—. És quelcom que em desagrada profundament,
perquè ha causat molt de dolor; però
no em queixo. Nosaltres som uns privilegiats. També perquè som cristians
i tenim fe. Tot això ens ha de servir
per millorar i fer les coses bé, encara
que sigui només millorant el nostre

«La mirada de la Cris
no l’oblidaré mai.
Els seus ulls m’han
fet veure que el Crist
Ressuscitat realment
ha vençut la mort»
entorn més pròxim.» En aquest procés
de creixement, malgrat les adversitats,
ha tingut un paper cabdal l’acompanyament, començant per «l’increïble
equip de professionals i voluntaris de
l’Hospital Sant Joan de Déu». «El personal treballava les vint-i-quatre hores
perquè la Cristina se sentís bé —agraeix
la Laura—. Tots encantadors, sempre
dirigint les converses cap a la nena

Una voluntària del departament d’espiritualitat de Sant
Joan de Déu visitava cada dimarts la Cristina per explicar-li
coses «boniques» sobre la fe. Ella
mateixa, cada vegada més interessada a saber coses de Jesús,
ho havia demanat. Li portava
la Bíblia en dibuixos per a nens
i li llegia i explicava. «La Cristina
en gaudia —reconeix la seva mare—. Necessitava aquest suport
per poder tirar endavant.»
Precisament aquesta fe, tan
inusual en una nena tan petita,
ha interpel·lat moltíssim la gent.
Entre ells, Mn. Cinto Busquet,
que se sent «privilegiat d’haver
pogut compartir tan íntimament
un moment tan sagrat i decisiu».
«Ha estat un anar contemplant i
acollint respectuosament l’acció
de Déu en la vida de la Cristina
i de la seva família —agraeix—.
Després de cada visita, em sentia
enriquit en el meu camí de seguiment del Crist. La seva presència
era evident en la Cristina. La seva
identificació amb Jesús crucificat
i ressuscitat era cada vegada més
palpable a mesura que s’acostava la mort. Puc dir, com el pare
de la Cristina em deia, que la meva fe
n’ha sortit enfortida.»
El capellà focolarí coneixia la família
des de feia dos anys, poc abans que
es diagnostiqués la malaltia. Quan va
saber que havien detectat un càncer a
la Cristina, s’hi va posar en contacte i es
va oferir a acompanyar-los. «L’essencial
en aquests casos —acaba dient— és no
voler ensenyar res. Cal fer costat, de manera discreta, i estar disponible quan
és el moment. Un acompanyament
adient només pot sorgir d’un esperit
autèntic de pregària. És només Déu
qui pot donar la força per afrontar un
repte tan dolorós. La millor preparació
és el desig d’estimar, de compartir, de
consolar. He tingut altres experiències
d’acompanyament com a capellà, però
és la primera vegada que ho faig de
manera tan directa i personal amb un
infant de vuit anys.»

