
LECTURES  
DIUMENGE 28/05/2017 

ASCENSIÓ DEL SENYOR. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Actes 1,1-11).

En la primera part del meu llibre, Teòfil, 
he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, 
des del principi fins al dia que fou endut al cel, 
després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, 
la seva missió als apòstols que ell havia elegit. 
  
Després de la passió se’ls presentà viu, 
i ho comprovaren de moltes maneres, 
ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, 
i els parlava del Regne de Déu. 
Estant reunit amb ells, 
els manà que no s’allunyessin de Jerusalem 
i els digué: 
«Espereu aquí la promesa del Pare 
que vau sentir dels meus llavis 
quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua; 
vosaltres, d’aquí a pocs dies, 
sereu batejats amb l’Esperit Sant.» 
Els qui es trobaven reunits li preguntaven: 
«Senyor, ¿és ara que restablireu la reialesa d’Israel?» 
Ell els contestà: 
«No és cosa vostra de saber 
quins temps i quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, 
però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, 
rebreu una força que us farà testimonis meus 
a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria 
i fins als límits més llunyans de la terra.» 
  
Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, 
i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. 
Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava, 
quan es presentaren dos homes vestits de blanc, 
que els digueren: 
«Homes de Galilea, ¿per què us esteu mirant al cel? 
Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, 
tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar 
que se n’anava al cel.»  

2ª LECTURA (Efesis 1,17-23).
Germans, 
demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, 
que us concedeixi els dons espirituals 
d’una comprensió profunda 
i de la seva revelació, 

perquè conegueu de veritat qui és ell; 
li demano també que il·lumini 
la mirada interior del vostre cor 
perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, 
quines riqueses de glòria us té reservades 
l’heretat que ell us dóna entre els sants. 
Que conegueu també la grandesa immensa 
del poder que obra en vosaltres, els creients, 
vull dir l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania 
amb què obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts, 
i el féu seure a la seva dreta dalt el cel, 
per damunt de tots els governants 
i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, 
per damunt de tots els títols que es poden donar 
en el nostre món i en l’altre. 
Tot ho ha posat sota els seus peus, 
i a ell l’ha fet cap de tot 
i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu complement, 
ell que té en totes les coses la seva plenitud. 

EVANGELI. (Mateu 28,16-20).
En aquell temps, 
els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, 
a la muntanya que Jesús els havia indicat. 
En veure’l es prosternaren. 
Alguns, però, dubtaren. 
Jesús s’acostà i els digué: 
«Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. 
Aneu a convertir tots els pobles, 
bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant 
i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. 
Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.» 



LECTURES  
DIUMENGE 04/06/2017 

DIUMENGE DE PENTECOSTA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Actes 2,1-11)

Durant la celebració de la diada de la Pentecosta, 
es trobaven tots junts en un mateix lloc, 
quan, de sobte,  se sentí venir del cel un so 
com si es girés una ventada violenta, 
i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. 
Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc, 
que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d’ells. 
Tots quedaren plens de l’Esperit Sant 
i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, 
tal com l’Esperit els concedia de parlar. 
  
Residien a Jerusalem jueus piadosos 
provinents de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. 
Quan se sentí aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, 
perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. 
Estranyats i fora de si deien: 
«No són galileus tots aquests que parlen? 
Doncs, ¿com és que cadascú de nosaltres 
els sentim en la nostra llengua materna? 
Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, 
hi ha residents a Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, 
al Pont i a l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, 
a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirena, 
hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, 
hi ha cretencs i àrabs, 
però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu 
en les nostres pròpies llengües.» 

2ª LECTURA (1ª Corintis 12,3b-7,12-13)
Germans, 
ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor 
si no és per un do de l’Esperit Sant. 
Els dons que rebem són diversos, 
però l’Esperit que els distribueix és un de sol. 
Són diversos els serveis, 
però és un de sol el Senyor a qui servim. 
Són diversos els miracles, 
però tots són obra d’un sol Déu, 
que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. 
Les manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadascú 
són en bé de tots. 
Perquè el Crist és com el cos humà: 
és un, encara que tingui molts membres, 
ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. 

Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, 
hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos, 
i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit. 

EVANGELI. (Joan 20, 19-23)
El vespre d’aquell mateix diumenge, 
els deixebles eren a casa 
amb les portes tancades per por dels jueus; 
Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» 
Després els ensenyà les mans i el costat. 
Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. 
Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. 
Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» 
Llavors alenà damunt d’ells i els digué: 
«Rebeu l’Esperit Sant. 
A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els 
quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, 
quedaran sense perdó» 

(Versió alternativa: Als qui els hi reprimiu, els quedaran 
reprimits)  



PROJECTE D’HOMILIA
NOTA. 
Per al llenguatge referent a la festa de l’Ascensió en si mateixa 

i a la 1ª Lectura, comú als tres Anys del cicle litúrgic, podeu 
veure els apunts corresponents a Any B i Any C 
Jesús, se’n va o es queda? 

La 1ª Lectura i l’Evangeli d’avui semblen contradictoris, ja que la 
1ª Lectura diu que Jesús “s’enlairà davant d’ells, i un núvol se 
l’endugué, i el perderen de vista”, i en canvi l’Evangeli de Mateu 
acaba amb unes paraules del mateix Jesús que diu: “Jo seré amb 
vosaltres cada dia fins a la fi del món”. 

El llenguatge de l’Ascensió és exclusiu de Lluc, i el fa servir tant 
al final del seu Evangeli com al començament del seu segon llibre, 
anomenat Fets dels Apòstols, o també simplement Actes. 

El relat més detallat és el dels Fets dels apòstols que hem llegit 
com a 1ª Lectura i que és el relat que donà origen a la Festa d’avui. 
Per això aquest relat és llegit els tres anys del cicle litúrgic. En 
aquest relat hi ha un detall important. Diu al final: “Aquest Jesús 
que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, tornarà de la 
manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel”. 
Aquest retorn de Jesús no es refereix pas (com a vegades s’ha 
pensat) a la seva vinguda al Final dels Temps sinó a la “vinguda” de 
l’Esperit Sant (que és l’Esperit de Jesús) “d’aquí a pocs 
dies” (Pentecosta). 

En realitat, aquesta vinguda de Jesús com a Esperit coincideix 
amb la presència de Jesús de què ens parla l’evangeli de Mateu. No 
hi ha, doncs, cap classe de contradicció sinó, només, deferència de 
llenguatges. 
… se n’anaren cap a Galilea… 

Centrant-nos en el relat de Mateu, allò que primer sorprèn és el 
lloc: Galilea. “Galilea” es contraposa a “Jerusalem”. La geografia, 
una vegada més, és usada com a llenguatge per indicar dues 
maneres oposades d’entendre l’Obra de Déu. Galilea comporta 
obertura al món per fer Humanitat (“Galilea dels pagans”, segons 
Mateu 4,15) Jerusalem comporta obertura al món per fer Judaisme 
(o Cristianisme, o qualsevol altra religió exclusivista). 

En relació als deixebles, “Galilea” també incorpora un altre 
significat: tornar al començament. En el llenguatge escolar diríem 
“repetir curs”. Els deixebles han acompanyat Jesús fins a Jerusalem, 
però al moment decisiu l’han abandonat. No han entès la mort–
resurrecció de Jesús a Jerusalem. Per això, a Jerusalem, només les 
“dones” han vist Jesús. Elles sí que hi eren, tant al Calvari com al 
Sepulcre (Mateu 28,9).  
 …a la muntanya que Jesús els havia indicat… 

Jesús no s’apareix als deixebles vora el Llac de Galilea, com al 
començament (Mateu 4,13), sinó a la Muntanya. Els deixebles, 
d’alguna manera, han de repetir curs, però la situació, després de la 
mort–resurrecciosa de Jesús ja no és la mateixa. La “muntanya” és 
l’àmbit de Déu que s’acosta. Fins ara, la muntanya per excel·lència 
era la muntanya del Temple. Condemnant Jesús, el Temple s’ha 
convertit en lloc de mort. Ara hi ha una altra muntanya: la 
muntanya de Jesús. (Notem que, en l’Evangeli de Joan, aquesta 
muntanya alternativa serà la muntanya de les Oliveres, on hi ha 
“Betània”, la casa dels germans. Joan 12:1ss). 
Jo seré amb vosaltres cada dia… 

Amb aquesta expressió, Mateu estableix una gran INCLUSIÓ que 
 comprèn tot el seu Evangeli; una espècie de capicua format per la 
idea de la presència de Déu entre els humans. Al començament de 
l’Evangeli, després de presentar-nos la Genealogia de Jesús, ens 
parla del naixement d’un nen que tindrà per nom “Emmanuel”, que 
vol dir Déu amb nosaltres (Mateu 1,23). I ara, al final de tot, són 
les mateixes paraules de Jesús que ens diuen: “Jo seré amb 
vosaltres cada dia fins a la fi del món”. 

Aquesta gran inclusió resumeix el significat de tot l’evangeli de 
Mateu, i correspon al nucli mateix del missatge de la Bíblia. 
Recordem que el nom de Déu a la Bíblia és “Jahvé”, que significa 
“Jo hi sóc”. 

Hi ha també una altra gran inclusió que agafa tota la vida publica 
de Jesús. En aquest cas es tracta d’una inclusió invertida entre la 
tercera temptació, on Satanàs és presentat com “l’amo del món”, i 
aquesta trobada del Ressuscitat amb els deixebles. Compareu els 
dos extrems de la inclusió: 

– el diable se l’enduu dalt d’una muntanya molt alta, li mostra tots 
els reialmes del món i la seva glòria, i li diu: «Et donaré tot això 
si et prosternes i m’adores». (Mateu 4,8). 

– els onze deixebles se n’anaren… a la muntanya que Jesús els 
havia indicat. 

En veure’l es prosternaren… Jesús s’acostà i els digué: «Déu 
m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra…» 
Aquesta inclusió invertida és ben significativa, ja que manifesta 

un canvi d’Amo: de ser adoradors de Satanàs (que significa 
“Enemic”) a ser adoradors de Jesús (que significa “Salvador”). En 
realitat, no és cap canvi d’Amo sinó el pas d’estar sotmesos a un 

Amo dominador a una situació de llibertat plena, ja que Jesús 
personifica l’Home. 

La sobirania de Jesús ja ha estat explicada en el mateix Evangeli 
de Mateu amb aquella solemne i sorprenent escena del Judici Final, 
presidit precisament pel Fill de l’Home (Mateu 25,31). També hi fa 
referència la 2ª Lectura d’avui. Es tracta d’una sobirania que no 
situa ningú per sobre dels altres sinó que manifesta la plenitud a 
què tot estem cridats.  “…ell (Jesús) que té en totes les coses la 
seva plenitud”. La sobirania de Jesús no seria plena sense nosaltres 
i tota la Creació. 
Bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. 

Aquest canvi de situació ve expressat visualment pel símbol de 
baptisme. “Batejar” significa immergir en l’aigua. En realitat 
aquesta acció té dos moments: ser immergit i sortir-ne. Ens 
immergim bruts, i en sortim nets; ens immergim cansats, i en 
sortim refets; ens immergim subjectes a Satanàs i en sortim en 
comunió amb el Pare, el Fill i l’Esperit Sant. El baptisme no és cap 
ritus màgic sinó un llenguatge simbòlic per expressar una realitat 
profunda: que Déu invita tots els humans a “immergir-
se” (“batejar-se”) en la seva mateixa Vida, que és Vida en 
comunió. 

Convé no entendre aquestes paraules de Jesús en sentit 
confessional. 

En altres temps es parlava del baptisme com del ritus d’entrada 
a l’Església. En una situació de Cristiandat, segurament era un 
llenguatge correcte. 

Però avui vivim en una societat religiosament plural, i no seria 
legítim entendre el baptisme com un entrar en una religió 
determinada, excloent les altres. 

Donada la pluralitat de Religions, potser avui seria més correcte 
parlar de sortir a la Església, entenent per “Església”, no pas una 
comunitat religiosa concreta, contraposada a altres comunitats 
religioses, sinó com aquella comunitat formada per tots els humans 
que no se n’autoexclouen, i que viuen les seves peculiaritats i 
diferències no pas com una cosa que separa sinó com a vincles de 
comunió entre persones diferents. 

L’expressió és pròpia del llenguatge escolar. A les escoles, quan 
és l’hora del pati, mai no es diu que els nens entren al pati sinó que 
surten al pati. Al pati cada alumne manté les seves diferències 
(pertanyen a diferents cursos…), però les diferències no serveixen 
per separar sinó al contrari: al pati poden jugar tots plegats, 
ajudar-se, col·laborar… Les diferències hi esdevenen vincles. En 
canvi, quan entren a les classes, les diferències separen, i fan que 
cada alumne hagi d’anar a la seva aula, separat dels que pertanyen 
a altres cursos. 

Pel baptisme deixem els nostres espais tancats i sortim al pati, a 
la gran Comunitat de tots els humans on les diferències es tornen 
vincles enriquidors. 

MISSATGE
Atenent a allò que hem llegit en l’evangeli d’avui, el missatge és 

clar i directe: Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el 
nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot 
el que jo us he manat. 

No és una crida al proselitisme sinó a fer arribar a tots els pobles 
la invitació universal de Déu a participar de la seva mateixa vida. 
Els deixebles (tots nosaltres) no són enviats a fer “cristians” (en 
sentit confessional) sinó a fer “humans en plenitud”, segons el 
projecte de Déu. 

RESPOSTA
La resposta té dues cares. Per un cantó, acceptar, agraïts, la 

sorprenent i meravellosa invitació de Déu d’immergir-nos en la seva 
Vida, que és vida de comunió. Per l’altre, preparar-nos per a 
aquesta immersió fent ja comunió amb els altres. Dit amb un 
llenguatge més directe, es tracta d’humanitzar-nos construint 
Humanitat. 

 PREGUNTES per al diàleg
1. Heu experimentat, en relació a alguna persona molt estimada, 

un canvi de presència en el sentit de “pujar cel amunt”? 
Sabríeu explicar-ho? Us ha ajudat a immergir-vos més en la 
comunió amb ella i amb Déu? 

2. ¿Més enllà dels gestos rituals, com creieu que podem fer 
arribar a tothom l’oferta a “ser batejat en el nom del Pare, del 
Fill i de l’Esperit Sant”? Què vol dir això en concret, avui i 
aquí? 

3. Després d’uns anys de materialisme pràctic, està reapareixent 
una creixent set d’espiritualitat. Com hauríem de respondre a 
aquesta set perquè la nostra oferta (el missatge de Jesús) fos 
realment alliberadora? Dit d’una altra manera: En una societat 
laica i plural, l’oferta de l’Església ha de tendir sobretot a 
augmentar el número de “fidels”, o a alliberar els altres? 

Mossèn Pere Torras 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Paraules i Parauletes 

ASCENSIÓ DEL SENYOR. CICLE A.  

“ONZE”. 

154. Onze. (...els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea,...). 
“Els Onze”. 
L’expressió que algunes vegades els Evangelis fan servir per designar els deixebles de Jesús és “els 

Dotze”. I quan Judes, un dels Dotze, mor després d’entregar Jesús, els Dotze passen a ser “els Onze”. 
Però “els Onze” no té un significat només aritmètic. Quan els Evangelis parlen dels Onze volen dir 

sobretot que els Dotze, un cop acomplerta la seva missió, ja no tenen continuïtat. 
Cal tenir en compte que els Apòstols no eren Dotze perquè numèricament fossin dotze, sinó perquè, 

amb la seva elecció, el Messies acomplia la missió de reconstituir el Poble de les 12 tribus. 
El Poble de les 12 tribus havia estat elegit per a mantenir en el món la fe en Jahvé i l’esperança en la 

reconciliació de Déu viscuda en, amb i per tots els Pobles. Això és precisament el que va succeir amb 
Jesús. Jesús, que com a jueu era “propietat” del Poble Elegit, va ser “entregat” a tots els homes per 
Judes, un dels Dotze. També pel nom, Judes representa el Poble Jueu o Judeu. 

Dit en forma d’esquema: 
a) Jesús, fill de David i Messies, hereu de les promeses de Déu, reconstitueix el Poble de les Dotze 

Tribus instituint els Dotze Apòstols. 
b) Judes, un dels Dotze, “entrega” Jesús a tots els Homes, acomplint així el designi de Déu. Aquest 

encàrrec està explícitament afirmat en tots els Evangelis, tant al moment de l’elecció com al moment 
de l’execució (Mateu 10:4 i 26:16. Marc 3:19 i 14:10. Lluc 6:16 i 22:6. Joan 6:71 i 18:3). Els 
evangelistes juguen amb el doble significat del verb “entregar” (en grec, paradidomi): “donar” i 
“trair”. (No es pot entendre Judes només com a traïdor). 

c) Amb l’entrega de Jesús als Pagans (a tots els Homes) queda acomplerta la “missió” dels Dotze.   
d) Jesús, entregat a tots els Homes, apareix com a Primogènit de la Humanitat Adulta, en la qual 

s’integra també l’antic Poble Elegit (Joan 19:27). Així queda inaugurat el temps del “Tots”. (A 
vegades aquest temps també ve significat pel número “set” que indica totalitat. Vegeu “Nombres”). 

Aquest esquema seria rodó si no fos que Judes no va “entregar” Jesús directament als Homes sinó als 
Poderosos. De fet no el va “entregar” sinó “vendre”. I els Poderosos no acullen l’Home sinó que maten. 
Aquest va ser (i continua essent) el gravíssim pecat dels “Judes” de tots els temps, de tots els llocs i de 
tots els Pobles. Per això són també traïdors. 

La universalització del Messies és part essencial del Projecte de Déu. En canvi, l’opció pel Poder s’hi 
oposa frontalment.  

Al Calvari, el “rei dels jueus” és realment entregat als Homes, però també hi és “crucificat” perquè els 
Homes no l’han acollit (Joan 1:11 i Joan 19:5ss). Però progressivament molts aniran reconeixent 
l’absoluta novetat del Crucificat, donat que el Crucificat s’apareix també com el Ressuscitat.  

Les primeres que es trobaran amb el Ressuscitat són, com és natural, les dones, ja que elles, en la 
convivència humana, encarnen sobretot l’actitud oposada al Poder. Els Onze, masculins, per veure el 
Ressuscitat hauran de sortir de l’àmbit del Poder (Jerusalem). Només podran veure’l a Galilea; a la 
muntanya que Jesús ja els havia indicat (Mateu 28:7 i 16). 

Lluc, en els Fets dels Apòstols, usa un llenguatge diferent. Presenta els Onze a Jerusalem. Així vol 
significar que no han superat encara el seu propòsit de Poder (Fets 1:6). Per això no volen donar per 
acabada la missió dels Dotze, i pretenen “reconstituir-los” elegint Maties com a substitut de Judes (Fets 
1:21).  

(En aquest punt m’atenc a interpretacions recollides per Rius-Camps, i defensades també per ell mateix 
en el seu extens Comentari als Fets dels Apòstols, vol. 1, cap.2). 

La convicció que va aparèixer molt aviat en les Esglésies, i mantinguda sobretot en la Catòlica, de que 
Jesús va instituir un Col·legi jerarquitzat dels Dotze que s’havia de continuar en un suposat Col·legi 
episcopal jerarquitzat, sembla força incoherent amb el text dels Evangelis i Fets dels Apòstols. L’Església 
no és un nou “Poble Elegit” dintre la resta dels Pobles. És la Humanitat mateixa que va prenent forma 
de Comunitat fraternal amb la participació activa de tots els Pobles. 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
ASCENSIÓ DEL SENYOR. CICLE A.  

PRESENTACIÓ 
Entrevistes amb Fid’ho pren forma de diàleg 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 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. Aquesta capacitat 
selectiva de la Comunitat cristiana em permet 
l’atreviment d’escriure Entrevistes amb Fid’ho: si 
serveixen, hauran servit; si no, directament a la 
paperera! 

Evy no exposarà les seves idees sinó que farà 
aquelles preguntes o comentaris que farien els 
suposats lectors o lectores que hi fossin presents. 
Així doncs, Evy no actua ni com a creient com a 
increient, ni religiós ni antireligiós, ni progressista ni 
conservador,… Vol ser simplement “veu dels 
humans” que fan preguntes o exposen sentiments 
com dubtes, queixes, esperances i anhels. 

ENTREVISTA 
Evy 

E l s tex tos de l a fes ta d ’avu i semb len 
contradictoris: a la 1ª Lectura s’afirma que tu te’n 
vas, pujant enlaire cap al cel fins que et perden de 
vista; en canvi a l’Evangeli dius que seràs amb els 
teus deixebles cada dia fins a la fi del món. 

Per altra part, quan jo m’entrevisto amb tu cada 
setmana, no em sembla pas que “baixis del cel” per 
parlar amb mi. Tampoc no sabria imaginar-me un 
fill de l’home allunyat de la Humanitat. 
Fid’ho 

Imagines malament això de “pujar al cel”. El cel 
no és pas un lloc o un espai que està lluny, més 
enllà dels núvols. Pujar al cel significa entrar en una 
situació de plenitud. I la veritat és que tu i jo 
podem tenir aquestes converses de cada setmana 
precisament perquè estic al cel; és a dir: et parlo 
des d’una situació de plenitud ja iniciada en mi. 
Evy 

No sé si t’acabo d’entendre… ¿Podries posar un 
exemple? 
Fid’ho 

I tant: un exemple ben pròxim i actual. 
Imagina un Poble que viu sota la dominació d’una 

metròpoli forana. A pesar d’això, la gent d’aquest 
Poble mantenen la consciència de la seva identitat, i 
creix en ells la voluntat de dirigir per si mateixos la 
seva vida col·lectiva. Arribat el moment oportú, 
proclamen la seva independència, acomiadant els 

representants forans. Construeixen democrà-
ticament el seu propi programa de convivència i 
delegen en persones idònies les funcions 
necessàries per a una vida col·lectiva lliure i 
creativa. 
Evy 

Ja veig per on vas. Els nous governants serien 
persones que “pugen” per ocupar-se de 
l’administració. Però, a diferència dels anteriors 
administradors, pugen representant el seu propi 
Poble, i per servir-lo d’acord amb les instruccions 
que han rebut d’ell. Per a ells “pujar” no significa 
“marxar”, sinó tot el contrari: a través d’ells, és tot 
el Poble qui fa l’experiència de plenitud; és a dir: 
d’independència i creativitat. 

En el teu cas, tu puges al cel perquè els teus 
deixebles facin, en tu i per tu, una experiència de 
plenitud. Per tant, de fet no “marxes” sinó que 
canvies la manera d’estar present. 

D’acord; em sembla un exemple clar. Però, ¿per 
què no has posat, com altres vegades, un exemple 
tret de l’àmbit familiar, que seria més real? Perquè, 
en política, això que dius és inimaginable a causa de 
les lluites de poder entre colonitzadors i colonitzats. 
En canvi, en les famílies, normalment els pares 
donen amb alegria l’emancipació als seus fills. 
Fid’ho 

Podria haver-ho fet. Però l’emancipació paterna 
ve provocada per la mateixa evolució biològica. Els 
fills acaben emancipant-se, vulguin o no vulguin els 
pares. En canvi la emancipació de què t’estic 
parlant és fruit exclusivament de l’anhel de llibertat 
i de la creativitat presents en el cor de cada humà. 
Ja ho sé que no és un exemple real perquè els 
Estats són àrees de poder, incapaços de ser 
promotors de llibertat. Però això no pot ofegar 
anhel de llibertat que experimenten tots els 
humans. 

Allò que vol significar el relat de la meva ascensió 
és precisament l’acompliment d’aquest anhel de 
plenitud.  Per això està totalment vinculat a la festa 
de diumenge que ve: la Pentecosta. La Pentecosta 
és un esclat de plenitud en el si de la comunitat 
dels deixebles. 
Evy 

El relat de Lluc acaba fent un anunci sorprenent: 
“Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres 
cap al cel, tornarà de la manera com vosaltres 
acabeu de contemplar que se n’anava al cel“. 

¿Per què marxa, Jesús, si ha de tornar venir? 
Fid’ho 

T’ho acabo d’explicar. Jesús “marxa” com a 
mestre i senyor. Els mestres i senyors, d’alguna 
manera sempre queden fora de nosaltres. En canvi 
Jesús, com a fill de l’home, “torna” com a foc, 
paraula, esperit que està dintre cada ésser humà. 
Ho llegirem diumenge que ve. 
Evy 

Em queden preguntes per fer, però esperaré 
diumenge que ve, festa de la Pentecosta. 

Mossèn Pere Torras 



NO TANCAR L'HORITZÓ 

Ocupats només en l'assoliment immediat d'un major benestar i atrets per petites 
aspiracions i esperances, correm el risc d'empobrir l'horitzó de la nostra existència 
perdent l'anhel d'eternitat. És un progrés? És una errada? 

Hi ha dos fets que no és difícil comprovar en aquest nou mil·lenni en què vivim des de 
fa uns anys. D'una banda, està creixent en la societat humana l'expectativa i el desig 
d'un món millor. No ens acontentem amb qualsevol cosa: necessitem progressar cap a 
un món més digne, més humà i més joiós. 

D'altra banda, està creixent el desencant, l'escepticisme i la incertesa davant el futur. 
Hi ha tant patiment absurd en la vida de les persones i dels pobles, tants conflictes 
enverinats, tals abusos contra el Planeta, que no és fàcil mantenir la fe en l'ésser humà. 

No obstant això, el desenvolupament de la ciència i la tecnologia està aconseguint 
resoldre molts mals i sofriments. En el futur s'aconseguiran, sens dubte, èxits encara 
més espectaculars. Encara no som capaços d'intuir la capacitat que es tanca en l'ésser 
humà per desenvolupar un benestar físic, psíquic i social. 

Però no seria honest oblidar que aquest desenvolupament prodigiós ens va "salvant" 
només d'alguns mals i de manera limitada. Ara precisament que gaudim cada vegada 
més del progrés humà, comencem a percebre millor que l'ésser humà no pot donar-se a 
si mateix tot el que anhela i busca. 

¿Qui ens salvarà de l'envelliment, de la mort inevitable o del poder estrany del mal? 
No ens ha de sorprendre que molts comencin a sentir la necessitat d'alguna cosa que no 
és ni tècnica ni ciència ni doctrina ideològica. L'ésser humà es resisteix a viure tancat 
per sempre en aquesta condició caduca i mortal. 

No obstant això, no pocs cristians viuen avui mirant exclusivament a la terra, pel que 
sembla, no ens atrevim a alçar la mirada més enllà de la immediatesa de cada dia. En 
aquesta festa cristiana de l'Ascensió del Senyor vull recordar unes paraules d’aquell gran 
científic i místic que va ser Theilhard de Chardin: "Cristians, a només vint segles de 
l'Ascensió, què n’heu fet de l'esperança cristiana?". 

Enmig d'interrogants i incerteses, els seguidors de Jesús seguim caminant per la vida, 
treballats per una confiança i una convicció. Quan sembla que la vida es tanca o 
s'extingeix, Déu roman. El misteri últim de la realitat és un misteri de bondat i d’Amor. 
Déu és una Porta oberta a la vida que ningú no pot tancar. 

José Antonio Pagola






