
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)  



LECTURES  
DIUMENGE 11/06/2017 

SANTÍSSIMA TRINITAT. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Èxode 34,4b-6.8-9)

En aquells dies, 
Moisès es llevà a la matinada i pujà a la muntanya del Sinaí, 
tal com el Senyor li havia manat. 
Portava a les mans les dues tauletes de pedra. 
El Senyor baixà enmig del núvol i proclamà el seu nom. 
Moisès s’estigué allà amb ell. 
Llavors el Senyor passà davant d’ell tot cridant: 
«Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, 
lent per al càstig, fidel en l’amor». 
Moisès es prosternà tot seguit, 
l’adorà amb el front fins a terra, i digué: 
«Senyor, si m’heu concedit el vostre favor, 
vingueu vós mateix a acompanyar-nos. 
És veritat que és un poble rebel al jou, 
però vós ens perdonareu les culpes i els pecats, 
i fareu de nosaltres la vostra heretat». 

2ª LECTURA (2ª Corintis 13, 11-13)
Germans, 
estigueu contents, 
refermeu-vos, animeu-vos, viviu en pau i ben 
avinguts, 
i el Déu de l’amor i de la pau serà amb vosaltres. 
Saludeu-vos els uns als altres amb el bes de la pau. 
Us saluda tot el poble sant. 
Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, 
l’amor de Déu i el do de l’Esperit Sant 
 siguin amb tots vosaltres. 

EVANGELI. (Joan 3, 16-18)
Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic, 
perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, 
sinó que tinguin vida eterna. 
Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, 
sinó per salvar el món gràcies a ell. 

Els qui creuen en ell, no seran condemnats. 
Els qui no creuen, ja han estat condemnats, 
per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu. 



PROJECTE D’HOMILIA
Aquest diumenge, juntament amb el de l’Ascensió, no té com 

a nucli inspirador un relat o text dels Evangelis sinó dels Fets dels 
Apòstols. Però, com que la lectura de l’Evangeli sempre és 
central en les trobades del diumenge, el llenguatge d’avui serà 
sobre les dues Lectures. 
Fets dels Apòstols. 

El Fets (o Actes) dels Apòstols ens exhibeix la presencia de 
l’Esperit Sant en la Comunitat fent servir el marc de la festa 
jueva de Pentecosta, (d’una manera semblant a com tots els 
evangelistes ens presenten la mort–resurrecció de Jesús 
utilitzant el marc de la festa jueva de Pasqua). 

Aquest fet és important perquè ja indica per si mateix que no 
es tracta de la crònica d’un fet objectiu sinó d’expressar un nou i 
més profund significat, ja contingut en germen en les festes del 
poble. És a dir: les festes són utilitzades com a llenguatge, un 
llenguatge ben conegut, al qual s’hi afegeix i s’hi explicita una 
nova dimensió o significat. 

La festa de la Pentecosta era la festa dels fruits o de la 
recol·lecció. St. Lluc vol fer-nos adonar que l’Esperit Sant és 
l’autèntic i definitiu “fruit” de la vida–mort–resurrecció de Jesús. 
O millor encara: que la vida–mort–resurrecció de Jesús no s’han 
d’entendre només com una experiència personal de Jesús sinó 
com una experiència de tot el “poble”, és a dir, de tota la 
Humanitat. 

Pentecosta significa “50”. En el llenguatge popular els 
números estan carregats de simbolisme. “50” manifesta 
plenitud, una plenitud que provoca un nou i millor començament. 
Els “fruits madurs” són també “llavors” de vida nova. 

“50” és el número que segueix la plenitud expressada pel “7”. 
Set vedades 7 són 49: la plenitud total. Després ve el “50” per 
tornar a començar des de la plenitud assolida. Cada 50 anys la 
vida del poble tornava a començar (Any jubilar. > Levític, 25,10). 

En la Pentecosta comença el nou “poble de Deu” (l’Església), 
que té com a característica destacada la universalitat, 
expressada pel simbolisme de les llengües. “Residien a 
Jerusalem jueus (homes, en altres versions) piadosos provinents 
de totes les nacions que hi ha sota el cel”. I tots s’entenien. És la 
correcció d’allò que havia passat a la Humanitat en el seu afany 
de “ser com déus” que els impulsava a construir “torres que 
arribessin fins al cel”. (Relat de la Torre de Babel →Gènesi 11,5. 
També →Gènesi 3,5), Però no es van entendre, i es van 
dispersar. 

Les llengües es posen sobre cada persona de la nova 
comunitat. Són llengües vives, de foc. Gràcies a aquestes 
llengües tothom s’entenia i sentia “proclamar en les nostres 
pròpies llengües les grandeses de Déu”. 
Evangeli. 

L’evangeli està tret Sant Joan. Aquí, per a indicar el nou 
començament, no es fa servir la festa de Pentecosta sinó 
l’expressió “el primer dia de la setmana” (el nostre “diumenge”). 

La Bíblia comença amb l’acció creadora de Déu, encaixada en 
el marc d’una “setmana”. El dia 6è (el nostre “divendres”) és el 
de la creació de l’Home “a imatge i semblança de Déu”. Aquesta 
“creació de l’Home” no queda acabada fins que Jesús, a la creu, 
no passa de la vida–tinguda a la vida–donada, semblant a la 
vida mateixa de Déu, i diu “s’ha acabat” (→Joan 19,30). 

Després del repòs de dissabte, comença la Nova Setmana: la 
vida–donada de Jesús crea, en aquells que la acullen, la Nova 
Humanitat. 

El relat posa de manifest el vincle directe entre la crucifixió i la 
resurrecció. En la crucifixió Jesús “expira”, “dóna l’esperit”. En la 
resurrecció Jesús “els va mostrar les mans i el costat”…. “Llavors 
va alenar damunt d’ells i els digué: Rebeu l’Esperit Sant. A qui 
perdonareu els pecats, li quedaran perdonats; a qui no els 
perdoneu, li quedaran sense perdó”. 

“Esperit Sant” vol dir “impuls vital”. És el contrari de “l’esperit 
maligne”, que és l’esperit de mort. Per això, els qui reben 
l’Esperit Sant o l’Esperit de Jesús tenen la capacitat de “perdonar 
els pecats”, que són el “producte” de l’acció de l’esperit maligne. 
Aquí trobem una frase conflictiva. 

La traducció que ofereix el missal, seguint una interpretació 
molt difosa, diu: “a qui no els perdoneu, li quedaran sense 
perdó”. 

Sembla impossible, des de l’Evangeli, pensar en la possibilitat 
de no perdonar. Amb tot, el mateix Jesús declara als fariseus que 
“si fóssiu cecs, no tindríeu pecat. Però, com que dieu que hi 
veieu, el vostre pecat persisteix” (→ Joan 9,41). Seria allò que 
en l’evangeli de Marc se’n diu “pecat contra l’Esperit Sant”, que 
no pot ser perdonat (→Marc, 3,28), perquè és el pecat d’oposar-
se directament al perdó. 

Dintre aquesta interpretació, els deixebles reben de Jesús la 
missió de perdonar els pecats com a conseqüència directa 
d’haver rebut l’Esperit Sant. L’Esperit Sant i l’esperit maligne es 
“relacionen” com la llum i la foscor: la primera anul·la 
automàticament la segona. 

Però, a pesar de que “la llum resplendeix en la foscor, i la 
foscor no ha pogut ofegar-la” (→ Joan 1,5), és possible rebutjar 
la Llum. En aquest cas la Llum posa de manifest la “taca 
tenebrosa” d’aquells “que no volen la llum” (“els pecats queden 
sense perdó”). 

De totes maneres hi ha una altra manera d’entendre i traduir 
aquestes paraules de l’evangeli de Joan proposada, entre altres, 
pel biblista gironí Miquel Gallart, i que sembla molt més coherent 
amb la resta de l’Evangeli. En l’evangeli de Joan, el “pecat” és 
una realitat dinàmica (que mou a “fer pecats”). Però l’Esperit de 
Jesús (que expulsava els esperits malignes) bloqueja, reprimeix 
o anul·la aquesta dinàmica del pecat. Segons Miquel Gallart, la 
traducció seria així: “als qui perdoneu els pecats els queden 
perdonats; als qui els hi reprimiu els quedaran reprimits”. 

Es tractaria, doncs, d’una manera de posar en relleu la 
importància d’una afirmació dient-la dues vegades amb diferents 
paraules, cosa freqüent en els Escrits bíblics (Paral·lelisme bíblic). 

MISSATGE
Si no hi ha prejudicis que distorsionin el llenguatge, el 

missatge dels textos d’avui resulta clar: així com la Creació va 
començar per obra de l’Esperit de Déu que planava sobre les 
aigües (→ Gènesi 1,1: “Al principi, Déu va crear el cel i la terra. 
La terra era caòtica i desolada, les tenebres cobrien la superfície 
de l’oceà, i l’Esperit de Déu planava sobre les aigües”), així 
també ara la presència de l’Esperit crea la Nova Humanitat. 
L’home, que ja era “creatura de Déu”, ara passa, si acull l’Esperit 
Sant, a ser “Fill de Déu”. Som fills en el Fill. Ha començat 
l’Església, entesa com la comunitat dels fills de Déu; comunitat 
universal dintre la qual “tots s’entenen” perquè parlen un mateix 
llenguatge (el llenguatge de l’Amor), encara que pertanyin a 
diferents llengües, races, cultures, religions,… 

RESPOSTA
Sovint es poden sentir persones que diuen: “jo crec en Déu 

però no crec en l’església”. Segurament això és una mostra d’una 
gran deformació de l’església visible, que ha deixat de 
manifestar-se com un àmbit de comunió i apareix com una 
“comunitat de religió”. En la “comunitat religiosa” Déu hi és 
experimentat d’una manera mediatitzada a través d’objectes 
externs: sacerdot, ritus, temple, altar… En canvi, en la 
“comunitat de comunió”, la presència de Déu hi és 
experimentada en la mateixa vivència de la comunió, ja que 
Déu és COMUNIÓ. 

És urgent redescobrir i optar altra vegada per comunitats que 
siguin “espais de comunió”. 

Ens cal anar més enllà de moltes “comunitats cristianes” 
sense comunió, sense llengües, sense vida, massa “religioses” i 
massa poc fraternals. 

Seria important aprofitar la “manca de vocacions sacerdotals” 
per superar d’una vegada un dels defectes que més han 
empobrit les nostres parròquies i comunitats: el clericalisme de 
clergues i de laics. 

¿Ens creiem realment aquelles paraules de Jesús: “on n’hi ha 
dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc allí enmig 
d’ells” (→Mateu 18,20)? 

PREGUNTES per al diàleg
1. L’actual disposició dels bancs i de la taula (“altar”) de la nostra 

església o capella, facilita que la nostra Trobada Setmanal 
sigui una trobada de comunió? Seria possible millorar-ho? 

2. L’Esperit Sant que hem rebut, quins fruits dóna en la manera 
de relacionar-nos entre nosaltres, i amb els altres? Ens 
converteix en “perdonadors de pecats”? 

3. Què podríem fer perquè en les nostres trobades i reunions 
sigui possible “parlar i escoltar-nos mútuament”? 

4. Què podríem fer perquè la nostra comunitat s’assemblés al 
cos humà, com ens suggereix sant Pau a la 2ª Lectura? No és 
veritat que sovint ens assemblem més als vagons passius 
d’un tren moguts per una màquina? 

Mossèn Pere Torras 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Paraules i Parauletes 

DIUMENGE DE PENTECOSTA. CICLE A.  

“PENTECOSTA”. 

155. Pentecosta. (Durant la celebració de la diada de la Pentecosta...). (De la 1ª 
Lectura). 

Als Evangelis no surt cap vegada la paraula “Pentecosta”. En canvi sí que surt al llibre Fets dels 
Apòstols, que és com una segona part de l’Evangeli de Lluc. Encara que només hi surt dues vegades, hi té 
un significat molt destacat. Es podria dir que si, en els Evangelis, la Pasqua aporta l’horitzó per situar i 
entendre la figura de Jesús, en els Fets dels Apòstols és la Pentecosta la festa que ofereix el marc per 
situar i entendre la Nova Humanitat (l’Església). 

En la festa jueva de la Pentecosta se celebrava i s’agraïa l’Aliança de Déu (Jahvé) amb Israel. El Poble 
de les Dotze Tribus era el poble elegit per mantenir en el món la fe en un Déu proper i amorós, creador i 
impulsor d’una Humanitat a semblança i imatge seva (Gènesi 1:26), ja que la Humanitat històrica s’havia 
desviat del seu horitzó. Aquest desviament apareix vàries vegades, com en el relat del “Pecat 
Original” (Gènesi 3), o també en el famós mite de la Torre de Babel segons el qual els Humans van 
pretendre crear-se una torre que arribés fins al cel per estar al mateix nivell de Déu (Gènesi 11:4ss). 

Lluc enriqueix la Pentecosta jueva presentant-la també com la correcció directa d’allò que significava la 
Torre de Babel. En la “torre”, la pretensió dels Humans d’autodivinització provoca que Déu “reaccioni” 
confonent les seves llengües perquè no es puguin entendre i es dispersin. A la Pentecosta cristiana, 
Jerusalem és descrita com la ciutat on es trobava gent de tots els Pobles. I, encara que cadascú té la 
seva llengua diferent, “tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies 
llengües”. 

La Torre de Babel és una al·legoria explícita d’allò que passa quan els Humans fem del Poder la nostra 
manera de crear Humanitat. És una al·legoria que podem veure realitzada cada dia i a cada lloc. És la 
temptació permanent que, d’una manera o altra, experimentem tots i cada un dels Humans (Mateu 4:10). 

En el relat de Lluc la Pentecosta està protagonitzada per la vinguda i recepció de l’Esperit de Jesús. 
L’Esperit de Jesús és exactament el contrari de l’Esperit de Poder. Rebut l’Esperit de Jesús, tots s’entenen. 
Mantingut l’Esperit de Poder, ningú s’entén. 

La Pentecosta marca l’inici d’una Nova Humanitat. Però St. Lluc és molt realista: el creixement 
d’aquesta Nova Humanitat es farà paral·lelament amb la resistència dels Humans, fins i tot dels 
convertits, que continuen creient en el Poder. 

El primer exemple de resistència que ens ofereix Lluc és l’apòstol Pere, representant dels “Dotze”. Així 
com, a l’inici del seu Evangeli, Lluc posa la figura del vell Zacaries que, a pesar de ser un home just, no es 
creu l’anunci de l’Àngel (Lluc 1:18ss), també a l’inici de Fets dels Apòstols posa la figura de Pere que, tot i 
haver rebut l’Esperit de Jesús, intenta reconstituir “els Dotze” amb els seus privilegis (Fets 1:15ss). Per 
això donarà també a la vinguda de l’Esperit una interpretació “teològica” i reductiva dins el marc del Poble 
Elegit (Fets 2:14ss). 

Només lentament, i obligat per la força dels fets, Pere anirà descobrint i acceptant el significat 
universal de la Pentecosta.  

Un cop convertit del tot, Pere podrà complir l’encàrrec de Jesús de “confirmar els seus germans” (Lluc 
22:31). 

El segon exemple ofert per Lluc serà el de l’apòstol Pau. Ell, com a mestre de la Llei, després de 
convertir-se, serà capaç d’elaborar una magnífica “Teologia de l’Església”. Però la seva conversió no serà 
plena fins que no decideixi “sortir” efectivament de l’àmbit religiós que l’empresonava. 

La conversió de Pere i Pau, en Fets dels Apòstols, serà descrita com una “sortida de la presó”. Sortida 
miraculosa en el cas de Pere (Fets 12:3ss), “romana” en el cas de Pau, “ciutadà romà”: (Fets 22:25 i Fets 
28:16ss). 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
DIUMENGE DE PENTECOSTA. 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 

Llegint el relat de Lluc sobre la Pentecosta, he 
hagut de canviar algunes idees que me n’havia fet. 
A partir de pintures que havia vist en llibres d’Art o 
en museus, jo imaginava que les curioses llengües 
de foc s’havien posat només sobre els 12 Apòstols, 
presidits i acompanyats per Maria, la teva mare. 
Però el relat parla de molta més gent, i diu que tots 
ells van quedar plens de l’Esperit Sant. Si em 
permets una broma, diria que allà dintre deuria ser 
com una fornal! 
Fid’ho 

Una fornal?… M’agrada aquesta imatge! És una 
imatge escaient per expressar la gran transformació 
de què parla aquest relat. 
Evy 

Jo ho deia per la calor que deuria fer-hi amb 
tantes flames de foc… 
Fid’ho 

Doncs jo ho dic per la crema que es produeix a 
les fornals. Per esdevenir realment humans, cal 
cremar tota aquella ganga que amaga la bellesa i la 
dignitat de cada persona. L’ésser humà neix dèbil i 
insegur, i això el porta a envoltar-se de moltes 
coses (ganga) que creu que li donaran força i 
seguretat. La Pentecosta és la fornal on tot això 
crema, i permet que apareguin la brillantor i la 
bellesa de l’or pur. 

Evy 
Jo imaginava que, per als fidels, la jerarquia de 

l’Església eren aquelles persones que, d’alguna 
manera, havien rebut sobre seu la flama de l’Esperit 
Sant. Però si aquestes flames i llengües arriben a 
tothom,… d’on surt això de la “jerarquia”?! 
Fid’ho 

¿I tu, un observador conspicu de la societat, m’ho 
preguntes?! Cremada la ganga, la comunitat pren la 
forma de comunió mútua, on cadascú, mogut per 
l’amor, es fa servidor dels altres. No hi ha jerarquia 
(poder sagrat) de cap classe, sinó només servei! 
Evy 

Si no hi ha jerarquia, es podria dir que l’Església 
és una democràcia? 
Fid’ho 

Democràcia és una paraula bonica, però no 
serveix per a l’Església. La democràcia encara parla 
de Poder. En canvi, si l’Església pren forma externa, 
ha de ser precisament per mostrar a tothom que és 
possible viure en comunió, exclosa de tota forma de 
Poder. 
Evy 

No sé imaginar-me l’Església, sobretot la Catòlica, 
sense una jerarquia central forta i eficaç. 
Fid’ho 

Tu ets periodista, i et fixes sobretot en 
l’aparences; en allò que es veu. En canvi jo, que sóc 
el fill de l’home, veig la realitat profunda de la 
Humanitat, que sovint queda amagada. La 
Pentecosta és l’esclat d’una Humanitat madura. 
Tothom, sigui de la religió que sigui, pot apuntar-
s’hi. En ella tots s’entenen, parlin la llengua que 
parlin i siguin de la religió que siguin. Cal anar més 
enllà de les esglésies confessionals, que són les que 
es veuen. L’Església de la Pentecosta és la 
Humanitat. I es va construint dia a dia, cada vegada 
que algú, abandonant el Poder, decideix obrir-se a 
la resta dels humans per fer Humanitat. 
Evy 

La paraula “església” significa “assemblea“. ¿La 
Pentecosta seria l’assemblea dels Pobles, sense 
exclusions? 
Fid’ho 

Ho has dit molt bé. Una assemblea permanent i 
permanentment creixent, que entre tots anem 
construint. 

Mossèn Pere Torras 



VIURE A DÉU DES DE DINS 

Fa uns anys, el gran teòleg alemany, Karl Rahner, s'atrevia a afirmar que el principal i 
més urgent problema de l'Església del nostre temps és la seva "mediocritat espiritual". 
Aquestes eren les seves paraules: el veritable problema de l'Església és "seguir 
caminant amb resignació i avorriment cada vegada majors camins comuns d'una 
mediocritat espiritual." 

El problema no ha fet més que agreujar-se en aquestes últimes dècades. De poc han 
servit els intents de reforçar les institucions, salvaguardar la litúrgia o vigilar l'ortodòxia. 
Al cor de molts cristians s'està apagant l'experiència interior de Déu. 

La societat moderna ha apostat per "l'exterior". Tot ens convida a viure des de fora. 
Tot ens pressiona per moure'ns amb pressa, gairebé sense aturar-nos en res ni en 
ningú. La pau no troba escletxes per penetrar fins al nostre cor. Vivim gairebé sempre 
en l'escorça de la vida. Se'ns està oblidant el que és assaborir la vida des de dins. Per 
ser humana, a la nostra vida li manca una dimensió essencial: la interioritat. 

És trist observar que tampoc a les comunitats cristianes sabem cuidar i promoure la 
vida interior. Molts no saben el que és el silenci del cor, no s'ensenya a viure la fe des de 
dins. Privats de l'experiència interior, sobrevivim oblidant la nostra ànima: escoltant 
paraules amb les orelles i pronunciant oracions amb els llavis, mentre el nostre cor hi és 
absent. 

A l'Església es parla molt de Déu, però, ¿on i quan escoltem els creients la presència 
callada de Déu en el més profund del cor? On i quan acollim l'Esperit del Ressuscitat en 
el nostre interior? Quan vivim en comunió amb el Misteri de Déu des de dins? 

Acollir l'Esperit de Déu vol dir deixar de parlar només amb un Déu a qui gairebé 
sempre col·loquem lluny i fora de nosaltres, i aprendre a escoltar-lo en el silenci del cor. 
Deixar de pensar a Déu amb el cap, i aprendre a percebre’l en el més íntim del nostre 
ésser. 

Aquesta experiència interior de Déu, real i concreta, transforma la nostra fe. Un es 
sorprèn de com ha pogut viure sense descobrir-lo abans. Ara sap per què és possible 
creure fins i tot en una cultura secularitzada. Ara coneix una alegria interior nova i 
diferent. Em sembla molt difícil de mantenir per molt temps la fe en Déu enmig de 
l'agitació i la frivolitat de la vida moderna, sense conèixer, encara que sigui de manera 
humil i senzilla, alguna experiència interior del Misteri de Déu. 

José Antonio Pagola






