
LECTURES  
DIUMENGE 27/11/2016 

ADVENT I. CICLE A. 
1ª LECTURA (Isaïes 2,1-5) 

Paraules revelades a Isaïes, fill d’Amós, 
sobre Judà i Jerusalem. 
Als darrers temps s’alçarà ferma 
la muntanya del temple del Senyor 
al cim de les muntanyes i per damunt dels turons. 
Totes les nacions hi afluiran, 
hi aniran tots els pobles dient: 
«Veniu, pugem a la muntanya del Senyor, 
al temple del Déu de Jacob, 
que ens ensenyi els seus camins 
i seguim les seves rutes; 
perquè de Sió en surt l’ensenyament, 
de Jerusalem, l’oracle del Senyor.» 
Ell posarà pau entre les nacions 
i apaivagarà tots els pobles, 
forjaran relles de les seves espases 
i falçs de les seves llances. 
Cap nació no empunyarà l’espasa contra una altra, 
ni s’entrenaran mai més a fer la guerra. 
Casa de Jacob, 
veniu, caminem a la llum del Senyor. 

2ª LECTURA (Romans 13,11-14a) 
Germans, 
siguem conscients dels moments que vivim. 
Prou de dormir; ja és hora d’aixecar-nos. 
Avui tenim la salvació més a prop nostre 
que quan vam abraçar la fe. 
S’acaba la nit i el dia s’acosta. 
Despullem-nos de les obres pròpies de la fosca, 
revestim-nos l’armadura del combat a plena llum. 
Comportem-nos dignament com a ple dia. 
Fora l’abús de menjar i beure, 
fora els plaers i les impureses, 
fora les renyines i les enveges. 
Que el vostre vestit sigui Jesucrist, el Senyor. 

EVANGELI (Mateu 24,37-44) 
En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles: 
«Quan vindrà el Fill de l’home 
passarà com en temps de Noè. 
Els dies abans del diluvi 
tothom continuava menjant i bevent i casant-se, 
fins que Noè hagué entrat a l’arca. 
No s’havien adonat de res 
quan els sorprengué el diluvi i se’ls endugué tots. 
Igual passarà en l’adveniment del Fill de l’home. 
Si hi hagués llavors dos homes plegats al camp, 
potser l’un fóra pres i l’altre deixat; 
si hi hagués dues dones molent plegades, 
potser l’una fóra presa i l’altra deixada. 
Vetlleu, doncs, perquè no sabeu 
quin dia vindrà el vostre Senyor. 
Estigueu-ne segurs: 
si el cap de casa hagués previst 
l’hora de la nit que el lladre vindria, 
no s’hauria adormit 
ni hauria permès que li entressin a casa. 
Estigueu a punt també vosaltres, 
que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada.» 
  



LECTURES  
DIUMENGE 04/12/2016 

ADVENT II. CICLE A. 
1ª LECTURA (Isaïes 11,1-10) 

Aquell dia, la soca de Jesè tallada traurà un rebrot, 
naixerà un plançó de les seves arrels. 
L’Esperit del Senyor hi reposarà: 
esperit de saviesa i d’enteniment, 
esperit de consell i de valentia, 
esperit de coneixement i de reverència del Senyor, 
i tindrà les delícies a reverenciar el Senyor. 
No judicarà per les aparences 
ni decidirà pel que senti dir; 
farà justícia als desvalguts, 
sentenciarà amb raó a favor dels pobres del país. 
Un reny de la seva boca abatrà el violent, 
una alenada dels seus llavis matarà l’injust. 
S’armarà de justícia la cintura, 
se cenyirà de lleialtat. 
El llop conviurà amb l’anyell, 
la pantera jaurà amb el cabrit, 
pasturaran junts el vedell i el lleó, 
i un nen petit els guiarà; 
es faran amigues l’óssa i la vaca, 
les seves cries jauran plegades 
i el lleó menjarà farratge com els bous; 
les criatures jugaran sobre el cau de l’escurçó, 
els nens ficaran la mà dins l’amagatall de la serp. 
Ningú no serà dolent 
ni farà mal en tota la meva muntanya sagrada, 
perquè el coneixement del Senyor haurà omplert el país 
com l’aigua que cobreix la conca del mar. 
Aquell dia, 
els estrangers vindran a consultar el rebrot de Jesè 
que s’alçarà dret com a bandera dels pobles, 
i el lloc on residirà serà ple de glòria 

2ª LECTURA (Romans 15,4-9) 
Germans, 
tot el que diuen les Escriptures 
és per instruir-nos a nosaltres, 
perquè la força i el consol que elles ens donen 
ens ajudin a mantenir la nostra esperança. 
Que Déu, que us encoratja i us conforta, 
us concedeixi també d’estar d’acord en Jesucrist, 
perquè, ben avinguts de cor i de llavis, 
glorifiqueu Déu, 
el Pare de Jesucrist, el nostre Senyor. 
Per això accepteu-vos els uns als altres 
com el Crist us ha acceptat, donant així glòria a Déu. 
Vull dir que Crist es posà al servei del poble jueu 
per mantenir la veracitat de Déu, 
ja que calia complir les promeses fetes als patriarques, 
però si els altres pobles glorifiquen Déu, 
és per pura bondat. 
Ho diu l’Escriptura: 
«Us lloaré entre les nacions, cantaré al vostre nom.» 

EVANGELI (Mateu 3,1-12) 
Per aquells dies vingué Joan Baptista, 
que predicava així al desert de Judea: 
«Convertiu-vos, 
que el Regne del cel és a prop.» 
  
És d’ell, que deia el profeta Isaïes: 
«Una veu crida en el desert: 
“Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí”.» 
  
Joan duia una capa de pèl de camell, 
es cobria amb una pell la cintura 
i el seu aliment eren llagostes i mel boscana. 
Anaven a trobar-lo de Jerusalem, 
de tot arreu de la Judea 
i de tota la regió del Jordà, 
confessaven els seus pecats 
i es feien batejar per ell al riu Jordà. 

Però quan veié que molts dels fariseus i dels saduceus 
venien a fer-se batejar, els va dir: 
«Cria d’escurçons, 
qui us ha ensenyat mai com podreu fugir 
de la justícia que s’acosta? 
Demostreu amb fets que us voleu convertir. 
No visqueu refiats pensant que sou fills d’Abraham, 
que Déu pot donar fills a Abraham 
fins i tot d’aquestes pedres. 
Ara la destral ja està clavada a l’arrel dels arbres, 
i ja sabeu que l’arbre que no dóna bons fruits 
és tallat i llençat al foc. 
Jo us batejo només amb aigua perquè us convertiu, 
però el qui ve després de mi és més poderós que jo, 
tan poderós que no sóc digne ni d’aguantar-li el calçat. 
Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. 
Ja té la pala a les mans per ventar la seva era; 
el seu blat, l’entrarà al graner, 
però la palla, la cremarà en el foc que no s’apaga.» 
  



PROJECTE D’HOMILIA
Comencem un nou Any Litúrgic. Novament l’any 

a, amb l’evangeli de Mateu com a font principal dels 
fragments evangèlics que s’hi llegiran. 

Encara que l’any litúrgic comença amb els quatre 
diumenges que ens preparen per al Nadal, aquest 
primer diumenge d’Advent és també el primer 
diumenge de l’Any, i el Missal ens fa llegir un 
fragment del final de l’Evangeli. Sembla una bona 
pedagogia que, ja des del primer moment, se’ns 
presenti l’horitzó final vers el qual avancem. Tot 
l’any litúrgic, amb les seves festes i celebracions 
(Nadal i Pasqua), mira cap al seu terme: 
l’adveniment del fill de l’home (l’Home). 

El relat que hem llegit és realment sorprenent: 
l’esdeveniment més important i esperat de la 
Història de la Humanitat, la vinguda del fill de 
l’Home, ens pot passar desapercebut si no hi 
estem molt atents! Com és possible, això? 

És perquè és un esdeveniment que no s’imposa 
sinó que només s’exposa com una oferta. No podem 
esdevenir imatge de Déu per força. És una oferta 
que se’ns fa, la bellesa i la bondat de la qual només 
podem “veure-les” si hem fet l’opció per a la 
bondat. Només un home que hagi decidit ser bo 
quedarà admirat per la bellesa de la bondat. Només 
un home semblant a Déu veu la bellesa de la vida 
de Déu. 

Els Evangelis són, en certa manera, una 
correcció–ampliació d’allò que diu el Gènesi, primer 
llibre de la Bíblia. El Gènesi ens parla de l’Home 
(home i dona) com a l’únic ésser creat a “imatge de 
Déu”. Això és afirmat amb solemnitat per deixar ben 
clar que res de tot allò que hi ha al Cel o a la Terra 
no és déu ni imatge de Déu, ni ha de ser adorat o 
venerat.  A Déu no l’ha vist mai ningú, i tenim d’Ell 
una única imatge que Ell mateix ens ha donat: 
l’ésser humà. 

Però l’ésser humà està molt lluny de ser ja imatge 
de Déu. Déu és lliure i creador, i l’Home no pot ser 
imatge seva si no es fa lliure i creador. Així, des del 
punt de vista dels Evangelis, en el Gènesi l’Home no 
és totalment creat sinó que només “comença” la 
seva Història; una Història que va caminant fins que 
els Humans, desenvolupant el do rebut (llibertat i 
creativitat), esdevinguem realment semblants a 
Déu o imatge de Déu. Aleshores veurem “aparèixer” 
el fill de l’Home, l’Home perfecte. 

I aquí està la qüestió: només podem “veure” 
l’home imatge de Déu si ja som suficientment 
humans. Dit d’una altra manera: només podem 
veure l’arribada de l’Home perfecte si vivim de cara 
als homes. Si hi vivim d’esquenes (menyspreant, 
utilitzant, dominant… els altres), no veurem res de 
res. Seríem com cecs. Veure o no veure l’Home; ser 
“pres” per la Humanitat o ser “deixat”, és una 
qüestió personal de cadascú. El comportament 
exterior és ambivalent. És en el més profund de si 
mateix que cadascú decideix si viu de cara els altres 
o si hi viu d’esquenes. “Si hi hagués dos homes 
plegats al camp, potser l’un fóra pres i l’altre 
deixat; si hi hagués dues dones molent plegades, 
potser l’una fóra presa i l’altra deixada”. 

Els evangelis ens presenten la figura de Jesús 
com una “paràbola viva” d’aquest procés 
d ’ h uman i t z a c i ó . E n e l l s e ’ n s f a v i s i b l e 
anticipadament el terme de la Història humana. La 
mort–resurrecciosa de Jesús (vida que es dóna) és 

la imatge perfecta que ens permet veure ja el 
projecte de Déu plenament realitzat. 

L’Home és creatura de Déu, però no és un simple 
producte. Déu ens ha creat “creadors”. Som invitats 
a crear-nos mútuament establint entre nosaltres 
relacions d’amor. Ens fem humans creant 
Humanitat. Així el do rebut esdevé també obra i 
mèrit nostre. Sense deixar de ser creatures 
esdevenim també fills perquè participem de la Vida 
mateixa de Deu. Fills en el Fill. 

 Hem estat dotats de llibertat. Però la llibertat és 
un repte: és per a crear humanitat, però també 
podem abusar-ne per deshumanitzar. La llibertat fa 
possibles l’amor i la creativitat, però també la seva 
inhibició, la qual es manifesta en forma de peresa, 
orgull, covardia, odi… tan presents en el nostre 
món. 

MISSATGE 
Al començament d’un nou Any Litúrgic, les 

Lectures que hem fet ens presenten l’horitzó a què 
estem cridats, i la necessitat d’estar atents per no 
errar el camí. Estar atents a cada ocasió que se’ns 
presenti de fer humanitat, perquè no sabem si 
tornarà a presentar-se. No aprofitar cada ocasió 
podria tenir com a resultat noves víctimes del mal i 
de la injustícia. “Un somriure oportú pot salvar una 
vida”. 

RESPOSTA 
La llarga Història de la Humanitat està formada 

per hores i minuts. Cada moment ofereix la seva 
invitació a fer humanitat. “Siguem conscients del 
moment que vivim”, ens diu Sant Pau en la segona 
Lectura. 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1. Cada any recomença l’ANY LITÚRGIC, però cada 

any el vivim diferentment als anteriors. Noteu 
com canvieu d’un any per l’altre? Com 
descriuríeu aquest canvi? 

2. A les Lectures se’ns invita a estar atents a la 
vinguda del fill de l’Home. Què pot significar, 
això, avui i aquí? 

3. En Ciència, “Història” significa la narració 
ordenada de fets passats documentats. Però en 
la Bíblia, “Història” té un sentit molt més 
profund. Quin? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

ADVENT I. CICLE A.  

“VETLLEU”. 

126. Vetlleu. (Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor.). 
L’última frase d’aquest fragment de l’evangeli resulta sorprenent per la seva manca de lògica. ¿Com pot 

dir, Jesús, que estiguem atents a la seva vinguda mentre està ja aquí parlant-nos?! 
S’ha superat aquesta manca de lògica posant una segona vinguda del Fill de l’home al final dels temps. 
Aquesta explicació sembla correcta, però amb la condició de no deixar cap “buit” entre la primera i la 

segona vingudes. És a dir: hi ha una sola vinguda del Fill de l’home, la qual constitueix una única 
història, amb un començament (1ª vinguda) i amb un horitzó de Plenitud (2ª vinguda). 

És per això que les múltiples vegades que, d’una manera o altra, se’ns diu que estiguem atents perquè 
el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada, cal no pensar tant en la fi del món com en el nostre viure 
de cada dia. 

El Fill de l’home no ve pas de fora. Emergeix en les nostres vides; i a través de les nostres vides esdevé 
present en el món. 

Tot el que fem com a éssers humans fa o desfà Humanitat. Per això cal vetllar. Les nostres accions o 
omissions no són neutres. La nostra vocació és fer Humanitat, i així esdevenir nosaltres mateixos 
humans. Però podem caure en la temptació. 

La temptació és desfer Humanitat. Hi estem constantment exposats. Per peresa o per malícia. Aquí s’ha 
d’entendre malícia en el seu significat més estricte: diluir el Projecte humanitzador de Déu substituint-lo 
pel nostre propi projecte. És la temptació original i permanent de tots els humans: voler ser com déus 
(Gènesi 3:5ss); voler convertir el nostre projecte d’Humanitat en criteri de Bé i de Mal. És la temptació 
que no van superar Adam i Eva, en el mite del pecat original. Tampoc els deixebles de Jesús la van 
superar, en un primer moment (Mateu 26:40ss). En canvi és la temptació que va superar del tot Jesús de 
Natzaret (Mateu 26:39.  Vegeu també Lluc 4:5ss). 

Cridats a fer Humanitat, la permanent temptació que ens cal superar és la del Poder. És a dir: 
pretendre dirigir la vida dels humans d’acord amb els nostres projectes, potser abusant de la legitimitat o 
autoritat que dóna el servei. Sovint les circumstàncies ens inviten a fer un servei. La temptació està en la 
possibilitat de convertir el servei en domini.  

La Humanitat es construeix amb actituds de servei mutu, i es destrueix quan el servei pren forma de 
domini, o crea estructures de Poder. És el que passa en molts sistemes polítics, tinguts per democràtics o 
no. També en la jerarquització de l’Església. 

Cal vetllar, perquè el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada. El servei d’humanització no és fruit 
d’un projecte nostre sinó la resposta acollidora de la presència de l’altre, sovint inesperada.  

La temptació arriba com un lladre. Les legitimacions per a convertir el servei en domini ens “roben” la 
nostra capacitat humanitzadora. 

Els Evangelis Sinòptics ens presenten les temptacions de Jesús amb les corresponents legitimacions: Si 
ets fill de Déu...(Mateu 4:3) Si ets el Messies... (Mateu 16:22). Si ets Fill de Déu... (Mateu 27:40). Jesús 
venç totes les temptacions perquè ha renunciat a tot projecte personal diferent del Projecte del Pare. Ell 
és sempre fidel a “allò que està escrit”.  

Certament estem cridats a ser “com déus” o “imatges de Déu”, però no pas en competència amb Déu 
sinó assumint lliurement i generosa el seu Projecte de comunió amb nosaltres. La divinització és un 
do, no pas una conquesta enfront de Déu.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=4&select=3
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1135&select=26
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http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1159&select=4
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1113&select=4
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1125&select=16
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1136&select=27


Entrevistes amb Fid’ho
ADVENT I. CICLE A.  

PRESENTACIÓ 
Entrevistes amb Fid'ho pren la forma d’un diàleg 

imaginari entre Fid'ho (abreviació de Fill de l'Home) 
i Evy, periodista. El nom Evy, per la seva semblança 
amb Eva, vol compensar l'excessiu pes que entre 
nosaltres té la paraula "home", presa sovint només 
en sentit de "baró". També, per la seva proximitat 
amb evangelista, vol destacar la semblança entre 
els primers evangelistes i els periodistes actuals 
quan ens ajuden amb "bones notícies". 

Sóc conscient de com n'és d'arriscat l'ús d'aquest 
gènere literari, sobretot tenint en compte la 
“qualitat” de l'entrevistat. Intentaré que les 
paraules posades en boca de Fid'ho siguin tan 
ajustades com sàpiga al missatge que, ja fa dos 
mil anys, van intentar transmetre'ns els centenars 
d'escriptors que van inventar el gènere literari 
"evangeli". 

Dels moltíssims evangelis que es van escriure, la 
comunitat cristiana, des de fa molt temps, n'ha 
seleccionat només quatre. És aquesta capacitat 
selectiva de la Comunitat cristiana allò que em 
permet l'atreviment d'escriure Entrevistes amb 
Fid'ho. Si us serveixen, hauran servit; si no, 
directament a la paperera! 

Evy no hi exposa les seves idees sinó que 
simplement fa aquelles preguntes o comentaris que 
farien els suposats possibles lectors o lectores. Així 
doncs, Evy no actua ni com a creient ni com a 
increient, ni com a religiós ni com a antireligiós, ni 
com a progressista ni com a conservador,... Vol ser 
simplement "veu dels humans" que fem preguntes o 
exposem sentiments, dubtes, queixes, esperances i 
anhels. 

ENTREVISTA 
Evy 

Bon dia, Fid’ho. Ets el protagonista de l’evangeli 
d’avui: parla tres vegades de tu. Però, qui ets 
realment? Pertanys al present, al passat o al futur? 
Vas venir fa ja dos mil anys o encara t’hem 
d’esperar? Com hem de parlar de tu, els 
periodistes? 
Fid’ho 

Els periodistes viviu en el temps, i parleu de les 
coses que passen en el temps, que té passat, 
present i futur. Jo també visc en el temps, però les 
meves arrels estan abans del temps, i el meu 
horitzó porta més enllà del temps. Podeu parlar de 
mi, però per entendre qui sóc, cal mirar més enllà i 
més ençà del temps. 
Evy 

“Més enllà i més ençà”?!  Tot el que existeix està 
dintre el temps! 
Fid’ho 

Allò que existeix és temporal. En canvi allò que és 
participa de l’Eternitat. Temps i Eternitat són coses 
molt diferents. 
Evy 

L’Eternitat, jo l’entenc com un temps que no 
s’acaba mai… 

Fid’ho 
El temps és com un sospir de l’eternitat. Si 

imaginéssim l’Eternitat com la mar, el temps seria 
l’aventura d’unes gotes d’aigua que, fent-se polsim 
o vapor, formen nuvolades, i pluges, i fonts, i rius, 
fins a retrobar la mar. 
Evy 

Els humans som gotes d’aigua? 
Fid’ho 

Som gotes de Vida. Hi ha una gran diferència 
entre el Mar i l’Eternitat, com també entre l’Aigua i 
la Vida. L’aigua, quan es retroba amb la Mar, és 
igual que quan en va sortir; en canvi els humans 
ens retrobem amb la Vida enriquits amb la 
consciència de ser vivents. El temps és com un curs 
de capacitació per a la Vida conscient, lliure, activa i 
generosa. 
Evy 

Les gotes d’aigua surten de la Mar empeses pels 
vents o evaporades pel sol. ¿Què provoca les gotes 
de Vida? ¿Què fa néixer la Humanitat? 
Fid’ho 

Un expert com tu, no coneix la resposta? Aprèn 
de la teva pròpia experiència. ¿Com viu la vida? 
Evy 

La vida “viu”… difonent-se,… Creix, s’escampa… 
Però, si els humans naixem de la Vida que es 

difon, d’on venen el dolor i la mort? 
Fid’ho 

Per als qui acullen la Vida, la mort marca 
l’acompliment del temps i la retrobada amb 
l’Eternitat. És l’acabament del curs d’aprenentatge i 
l’entrada a la Vida–plenitud. 

El dolor és una altra cosa. Hi ha moltes classes 
de dolor. 

–Hi ha dolors de part. L’ametlla, per néixer, ha de 
trencar la clova que fins llavors la protegia. Són 
dolors gloriosos. 

–Hi ha dolors que neixen de la por a la Vida. La 
vida és una aventura, i cal valentia. La poca de 
valentia genera dolors. 

–Hi ha dolors que neixen la de manca de 
generositat. La vida és generositat. Resistir-se 
als impulsos de la generositat, genera dolors 
molt variats. 

El dolor, personal o col·lectiu, és una invitació a 
créixer, a desinstal·lar-se, a trencar vincles que 
encara ens dominen. Sortosos els qui entenen el 
dolor com una pedagogia de la Vida. El dolor se 
supera obrint-se a la Vida. 

Mossèn Pere Torras 



SIGNES DELS TEMPS 

Vetlleu 
Els evangelis han recollit, de diverses formes, la crida insistent de Jesús a 

viure desperts i vigilants, molt atents als signes dels temps. Al principi, els 
primers cristians van donar molta importància a aquesta "vigilància" per estar 
preparats davant la vinguda imminent del Senyor. Més tard, es va prendre 
consciència que viure amb lucidesa, atents als signes de cada època, és 
imprescindible per mantenir-nos fidels a Jesús al llarg de la història. 

Així recull el Vaticà II aquesta preocupació: "És deure permanent de l'Església 
escrutar a fons els signes d'aquesta època i interpretar-los a la llum de l'Evangeli, 
de manera que, acomodant-se a cada generació, pugui respondre als perennes 
interrogants de la humanitat sobre el sentit de la vida present i futura…”. 

Entre els signes d'aquests temps, el Concili assenyala un fet dolorós: "Creix de 
dia en dia el fenomen de masses que, pràcticament, es desentenen de la religió". 
Com estem llegint aquest greu signe? Som conscients del que està succeint? És 
suficient atribuir-ho al materialisme, la secularització o el rebuig social a Déu? No 
hem d'escoltar a l'interior de l'Església una crida a la conversió? 

La majoria ha anat marxant silenciosament, sense fer cap soroll. Sempre han 
estat muts en l'Església. Ningú els ha preguntat res important. Mai han pensat 
que podien tenir alguna cosa a dir. Ara se'n van calladament. Què hi ha en el fons 
del seu silenci? Qui els escolta? ¿S'han sentit alguna vegada acollits, escoltats i 
acompanyats en les nostres comunitats? 

Molts dels que se’n van eren cristians senzills, acostumats a complir per costum  
els seus deures religiosos. La religió que havien rebut s'ha ensorrat. No han 
trobat en ella la força que necessitaven per enfrontar-se als nous temps. Quin 
aliment han rebut de nosaltres? On podran ara escoltar l'Evangeli? On podran 
trobar-se amb Crist? 

D'altres se’n van decebuts. Cansats d'escoltar paraules que no toquen el seu 
cor ni responen als seus interrogants. Entristits en descobrir “l'escàndol 
permanent" de l'Església. Alguns continuen cercant a les palpentes. Qui els farà 
creïble la Bona Notícia de Jesús? 

Benet XVI insisteix en que el major perill per a l'Església no ve de fora, sinó que 
és dins d'ella mateixa, en el seu pecat i la seva infidelitat. És el moment de 
reaccionar. La conversió de l'Església és possible, però comença per la nostra 
conversió, la de cadascú. 

José Antonio Pagola






