
LECTURES  
DIUMENGE 14/05/2017 

DIUMENGE V DE PASQUA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Fets 6,1-7).

Per aquells dies, 
anava augmentant el nombre dels creients, 
i els immigrats de llengua grega 
es queixaven dels nadius perquè, 
en la distribució diària d’ajuda als pobres, 
les seves viudes no eren ateses. 
Llavors els dotze 
convocaren una reunió de tots els creients i els digueren: 
«No estaria bé que nosaltres deixéssim 
la predicació de la paraula de Déu 
i ens poséssim a distribuir l’ajuda als pobres. 
Per això, germans, busqueu entre vosaltres mateixos 
set homes fiats, plens de l’Esperit Sant i de seny, 
i els encarregarem aquesta feina; 
nosaltres continuarem ocupant-nos de la pregària 
i del ministeri de la paraula.» 
Tothom trobà bé aquesta proposta, 
i elegiren Esteve, un home ple de fe i de l’Esperit Sant, 
Felip, Pròcor, Nicànor, Tímon, Parmenàs 
i Nicolau, un antioquè convertit al judaisme. 
Els presentaren als apòstols, 
i aquests, després de pregar, els imposaren les mans. 

La paraula de Déu s’anava estenent, 
i a Jerusalem creixia molt el nombre dels creients; 
fins i tot molts sacerdots acceptaven la fe. 

2ª LECTURA (1ª Pere 2,4-9).
Estimats, 
acosteu-vos al Senyor, que és la pedra viva. 
Els homes l’havien rebutjada, 
però als ulls de Déu és «escollida, de gran valor». 
També vosaltres, com pedres vives, 
deixeu que Déu faci de vosaltres un temple espiritual, 
un sacerdoci sant, que oferirà víctimes espirituals, 
acceptables a Déu per Jesucrist. 
Per això diu l’Escriptura: 
«Jo poso a Sió una pedra angular, de gran valor, escollida: 
el qui creu, no quedarà defraudat.» 
És de gran valor per a vosaltres, els qui heu cregut, 
però per als qui no creuen 
«la pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici», 
i «s’ha convertit en pedra d’ensopec, en roc que fa caure». 
Ensopeguen quan no fan cas de la predicació. 
Sempre n’hi haurà, que no en fan cas. 
Però vosaltres sou «un poble escollit, 
un reialme sacerdotal, una nació sagrada, 
la possessió personal de Déu», 
perquè «proclamo la lloança» d’aquell 
que us ha cridat del país de tenebres 
a la seva llum admirable. 

EVANGELI. (Joan 14,1-12).
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: 
«Que els vostres cors s’asserenin. 
Confieu en Déu, confieu també en mi. 
A casa del meu Pare hi ha lloc per a tots: 
si no n’hi hagués, 
us podria dir que vaig a preparar-vos estada? 
I quan hauré anat a preparar-vos-la, 
tornaré i us prendré a casa meva, 
perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. 
I ja sabeu quin camí hi porta, allà on jo vaig.» 
Tomàs li diu: 
«Senyor, si ni tan sols sabem on aneu. 
Com podem saber quin camí hi porta?» 
Jesús li diu: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida: 
ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. 
Si m’heu conegut a mi, 
heu de conèixer igualment el meu Pare: 
des d’ara ja el coneixeu i ja l’heu vist.» 
Li diu Felip: 
«Senyor, mostreu-nos el Pare, i no ens cal res més.» 
Jesús li diu: 
«Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres, 
i encara no em coneixes? 
Qui em veu a mi, veu el Pare. 
Com pots dir que us mostri el Pare? 
No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? 
Les paraules que jo us dic no vénen de mi mateix. 
És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. 
Creieu-me: jo estic en el Pare i el Pare està en mi; 
si no, creieu-ho per aquestes obres. 
Us ho dic amb tota veritat: 
Qui creu en mi, també farà les obres que jo faig, 
i fins en farà de més grans, perquè jo me’n vaig al Pare.» 



LECTURES  
DIUMENGE 21/05/2017 

DIUMENGE VI DE PASQUA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Actes 8,5-8.14-17).

En aquells dies, 
Felip baixà a la província de Samaria, 
i predicava el Messies als de la regió. 
Unànimement la gent feia cas de Felip, 
després de sentir-lo i de veure els prodigis que feia: 
els esperits malignes sortien de molts posseïts, 
xisclant tant com podien, 
i molts invàlids o paralítics recobraven la salut. 
La gent d’aquella província se n’alegrà molt. 

Quan els apòstols, a Jerusalem, 
sentiren dir que Samaria havia acceptat la paraula de 
Déu, 
els enviaren Pere i Joan. 
Hi anaren, doncs, i pregaven per ells, 
perquè rebessin l’Esperit Sant, 
que encara no havia vingut sobre cap d’entre ells; 
només havien estat batejats en el nom de Jesús, el Senyor. 
Pere i Joan els imposaven les mans, i rebien l’Esperit Sant. 

2ª LECTURA (1ª Pere 3,15-18).
Estimats, 
reverencieu de tot cor el Crist com a Senyor. 
Estigueu sempre a punt per donar una resposta 
a tothom qui us demani la raó de l’esperança que teniu; 
però feu-ho serenament i amb respecte. 
Guardeu neta la vostra consciència; 
així els qui critiquen la vostra bona conducta de 
cristians 
s’hauran d’avergonyir d’haver-ne malparlat. 
Si és voler de Déu, 
val més sofrir per haver obrat bé 
que per haver obrat malament. 
També Crist morí una vegada per raó dels pecats. 
Ell, el just, va morir pels injustos, per conduir-nos a Déu. 
El seu cos va ser mort, 
però per l’Esperit va ser retornat a la vida. 

EVANGELI. (Joan 14,15-21).
En aquell temps, 
Jesús digué als seus deixebles: 
«Si m’estimeu, guardareu els meus manaments; 
jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor, 
l’Esperit de la veritat, 
perquè es quedi amb vosaltres per sempre. 
El món no el pot rebre, 
perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo, 
però vosaltres sí que el coneixeu, 
perquè habita a casa vostra i està dins de vosaltres. 
No us deixaré orfes: tornaré a venir. 
D’aquí a poc, el món ja no em veurà, 
però vosaltres sí que em veureu, 
perquè jo visc, i vosaltres també viureu. 
Aquell dia sabreu que jo estic en el meu Pare, 
i vosaltres en mi, i jo en vosaltres. 
El qui m’estima 
és aquell que té els meus manaments i els compleix; 
el meu Pare l’estimarà, 
i jo també l’estimaré i me li faré conèixer clarament.» 



PROJECTE D’HOMILIA
Aquest fragment de l’evangeli que hem llegit avui, d’entrada, 

sembla el joc dels disbarats. Jesús diu als seus deixebles coses 
del tot incomprensibles i, a sobre, els diu que ho entenen. 
Tomàs replica: «Senyor, si ni tan sols sabem on aneu. Com 
podem saber quin camí hi porta?». Al final sembla que els 
deixebles intueixen que Jesús els està parlant del Pare. Per això 
Felip s’atreveix a demanar una cosa: «Senyor, mostreu-nos el 
Pare, i no ens cal res més». Però tampoc l’encerta. Amb 
aquesta petició només posa de manifest que no han entès res 
de res! Ara és Jesús qui replica a Felip: “Felip, fa tant de temps 
que estic amb vosaltres, i encara no em coneixes?”. 

Realment, sembla el joc dels disbarats! 
La veritat és que l’evangeli de Joan ja ens té acostumats a 

aquesta manera de fer. I és que allò que l’evangeli de Joan ens 
vol fer descobrir només es pot entendre des d’una certa 
l’experiència. És com preparar un cec perquè desitgi els colors 
abans de veure-hi; o com ajudar a pre–gustar la llibertat a algú 
quan encara té cor d’esclau. 
Confieu en Déu, confieu també en mi. 

En una societat religiosa les persones confien en Déu, tot i 
no haver-lo vist mai. En realitat és fàcil “confiar” en algú que no 
s’ha vist mai i que te’l pots imaginar a la teva manera… En 
canvi, Jesús demana als seus deixebles una cosa més difícil: 
que confiïn en ell. Això és més difícil perquè a ell el veuen però 
encara no l’entenen. 

Si bé la litúrgia ens proposa aquest relat com una preparació 
per a la propera festa de l’Ascensió, la veritat és que l’evangeli 
de Joan el situa en el marc del sopar de comiat que Jesús va fer 
amb els deixebles abans de la seva passió–mort–resurrecció. 

La situació era tensa. Jesús acabava de dir que seria traït per 
un d’ells, i que Pere el negaria tres vegades aquella mateixa nit. 
És sorprenent la “tranquil·litat” amb què comenten entre ells 
aquests comportaments, i la no–reacció dels altres apòstols… 
¿Es vol suggerir amb això una certa “normalitat de fet” en 
l’acció de trair l’Home i de negar-lo? 

El relat té com dues parts: la 1ª centrada en la idea del 
“camí”. La 2ª està centrada en la idea del “Pare”. O sigui: es 
parla del camí que porta al Pare. 

Però el Pare no està pas lluny, i el camí per arribar-hi no es 
fa pas caminant sinó creient. Quatre vegades s’hi repeteix el 
verb “creure”. Aquí està el desllorigador de tot. 

Tot l’Evangeli de Joan té com a eix unificador la invitació a 
creure. El seu autor ho afirma de manera explícita a 
l’acabament: Allò que s’ha escrit “ha estat escrit perquè 
cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, creient, 
tingueu vida en el seu nom” (Joan 20,31). 

En l’Evangeli de Joan, creure és una descoberta i una 
resposta progressives. Passa com en la vida: quan tenim dos 
mesos ja som éssers humans, però encara no som plenament 
humans. Vivim creixent. Així també: creiem creixent. Els 
deixebles ja creuen en Jesús, però no suficientment com per no 
abandonar-lo aquella mateixa nit, i després tornar amb ell. 
“A casa del meu Pare…” 

Quan Jesús diu als deixebles que se’n va a casa del seu Pare 
s’està referint al Calvari. Serà al Calvari, donant del tot la seva 
vida, quan Jesús entrarà en l’àmbit de l’amor total, que ell 
anomena “casa del meu Pare”. Per això, és en el Crucificat, vida 
del tot donada, on els deixebles podran veure el Pare. “Déu no 
l’ha vist mai ningú” (Joan 1,18), però se’ns fa visible en Jesús i 
en cada ésser humà segons la mesura del nostre amor. Ser 
deixeble significa haver acceptat de viure “on Jesús viu”, és a 
dir: en l’àmbit de l’Amor. 
Qui és Jesús? 

Podria semblar que aquesta és la pregunta més important, i, 
no obstant, aquesta pregunta pot convertir-se en l’obstacle que 
més impedeixi creure en Jesús. 

“Qui és Jesús?” és una mala pregunta perquè pot fer que ens 
quedem ancorats en la idea d’un Jesús individual, singular, únic, 
extraordinari… i separat de la resta dels humans, aliè a les 
nostres vides. 

Imagineu-vos que algú pregunta quina forma té l’aigua. 
Seria una mala pregunta perquè l’aigua no té forma pròpia sinó 
que sempre pren la forma d’allò que la conté. Una cosa 
semblant passa amb Jesús: ell és segons cada persona i cada 
situació personal. Jesús, com l’aigua, pren la “forma” que 
respon a la nostra situació. És aliment per a qui té gana, és 

llum per a qui no s’hi veu; és porta per qui està tancat; és 
pastor per a qui és ovella;… 

Notem que això passa també amb les persones que 
estimem; per exemple els pares. Per al fill petit i dèbil, els pares 
són força; si el fill està malalt, li són metge; si no parla, li són 
paraula; si està sol, li són company; li són contrapunt quan és 
adolescent; són les seves arrels quan està en la plenitud;… Per 
això, l’amor entre persones que s’estimen no es basa en “qui 
és” cadascú sinó en què es fa per a mi ara i aquí. Quedar-se en 
“qui és” l’altre faria impossible el vertader amor. Definir l’altre 
seria congelar-lo, endurir-lo, cossificar-lo… Seria com l’aigua 
convertida en glaç. 

Creure en Jesús no és definir-lo sinó acollir la seva 
presència feta resposta a la nostra situació. Però això no és tot: 
la presència–resposta de Jesús fa visible la presència–
resposta del Pare Invisible. 
“Jo sóc el camí, la veritat i la vida”. 

L’Evangeli de Joan no “defineix” Jesús sinó que ens porta 
progressivament a sentir la seva presència amorosa (“Creure”). 
L’expressió “Jo sóc el camí, la veritat i la vida” expressa la 
relació de Jesús amb els deixebles. Jesús ens és camí perquè la 
crida del Pare ens invita a fer-nos caminants; ens és veritat 
perquè el projecte del Pare sobre els humans, visualitzat en 
Jesús, és l’horitzó real que s’obre davant nostre, i tot altre 
projecte seria mentida i alienació; ens és vida perquè amb ell 
connectem amb l’única “font” de vida: el PARE. 

L’expressió “Jo sóc” no és per definir Jesús sinó per indicar-
nos la forma que pren la seva presència davant nostre. 

En la Bíblia, també Déu es presenta amb el nom de “Jo 
sóc” (Jahvé, en hebreu). Tampoc no és una definició de Déu 
(que és indefinible) sinó l’afirmació de la seva presència 
salvadora. En català segurament la traducció més correcte del 
nom “Jahvé” seria “Jo hi sóc”, millor que “Jo sóc”. 

MISSATGE.
El relat d’avui de cap manera no és el joc dels disbarats. Es 

tracta d’un llenguatge molt elaborat a través del qual 
l’evangelista ens va preparant gradualment per poder descobrir 
i gaudir la presència del Pare, visualitzada en la presència de 
Jesús i en la de tothom qui viu com ell: vida que es dóna. Per 
això el Calvari ens és presentat per tots els evangelistes com el 
moment del “gran espectacle” que fa visible l’amor de Déu als 
tots els humans. La vida donada (resurrecció) de Jesús ens 
afecta més directament del que podria semblar, ja que ens és 
donada a nosaltres, i per a nosaltres es fa camí, veritat, vida, 
porta, pastor, llum, pa, aigua,… I tot això no comença en Jesús 
sinó en la font de tot: el PARE. “Les paraules que jo us dic no 
vénen de mi mateix. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves 
obres”. 

RESPOSTA.
Déu se’ns presenta fet resposta. No és que Déu depengui de 

nosaltres; som nosaltres que som fruit del seu projecte. I en 
aquest projecte estem “dissenyats” com a persones lliures. 
Això comporta que podem acceptar l’oferta, o refusar-la. 
Acceptar-la ens permet sentir-nos fills, gràcies a que Déu se’ns 
presenta com a Pare. Només Ell pot ser l’aigua per a la set que 
Ell mateix ha generat en nosaltres. L’oferta a participar de la 
seva VIDA fa néixer en nosaltres desig d’Ell. “Ens heu fet per a 
Vós, i el nostre cor està inquiet fins que no reposa en 
Vós” (Sant Agustí). 

 Però, per als humans del segle XXI, no solament el Pare és 
invisible sinó també Jesús… 

Jesús, invisible? Ben cert que no. Jesús és l’Home. Allà on hi 
ha un ésser humà, allà “veiem” Jesús. Recordem el relat dels 
deixebles d’Emaús que llegíem fa dos diumenges: ells no 
reconeixen Jesús fins que no acullen a casa seva un foraster. 
Per “veure” Jesús ens cal acollir l’Home, ni que ens resulti un 
foraster. 

 PREGUNTES per al diàleg.
1. Quina d’aquestes dues frases sembla més coherent amb els 

Evangelis: 
– Hem de ser bons, i així Déu en premiarà amb el Cel. 
– Déu és bo, i ens invita a conviure amb Ell, si acceptem. 

2. Jesús diu a Felip: Qui em veu a mi, veu el Pare. Això val 
només per als qui van veure Jesús fa dos mil anys, o val 
també per a nosaltres? Com? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DIUMENGE V DE PASQUA. CICLE A.  

“ESTADA”. 

152. Estada. (...us podria dir que vaig a preparar-vos estada?). 
És fàcil d’imaginar Jesús quan diu als deixebles que se’n va a preparar-los estada a la Casa del seu 

Pare, i que després tornarà a buscar-los. És fàcil d’imaginar... però, si intentem veure què vol dir 
realment, ens hi perdrem, sobretot si tenim en compte que aquest “anar-se’n” de Jesús es refereix a la 
seva mort. 

¿Què significa que la mort de Jesús sigui un anar-se’n a la Casa del Pare per a preparar-hi una estada 
per als deixebles? ¿És que Jesús es proposa muntar al cel una espècie de campament o d’urbanització, 
amb apartaments o cel·les per als seus (innumerables) deixebles? 

La Bíblia, en la segona narració de la Creació de l’Home, usa un llenguatge semblant: Déu prepara un 
Jardí preciós per instal·lar-hi l’Home (Adam i Eva) que acaba de crear (Gènesi 2:8).  

Sorprenentment Adam i Eva van optar per voler fer-se els amos del Jardí; i així van provocar que Déu 
els hagués d’expulsar (Gènesi 3:23). 

Els Evangelis, i sobretot el de Joan, presenten Jesús com el Nou Adam que es reconcilia amb Déu 
reconeixent-lo com a “Pare”, i recuperant així el Jardí (l’Estada) que Adam i Eva (l’Home) havien perdut. 

¿Es refereix a aquest mite, l’evangeli que hem llegit?  
Sí: però dient-hi més coses. 
En el relat evangèlic que hem llegit, els deixebles Tomàs i Felip diuen que no han entès res de res. 

Jesús s’estranya de que no l’entenguin. “Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres, i encara no em 
coneixes?". La veritat és que el mite del Jardí d’Edén potser estava bé per explicar l’existència del mal 
(Pecat original), però el raonament que hi afegeix Jesús sembla incomprensible. 

En el llarg discurs del seu Comiat, Jesús prepara els deixebles perquè puguin entendre el gran 
Espectacle del Calvari en què el Nou Adam, acompanyat de la Nova Eva, elevat com una senyera de 
contradicció (Lluc 2:34), farà visible per a tothom la realitat total de l’Home (Joan 3:14 i Joan 19:25. 
Vegeu també “Maria”). Al Calvari queda de manifest simultàniament la gran Inhumanitat regnant des del 
Primer Home, i la plena Humanitat de l’Home Nou. El Primer Home va voler ser “com Déu” (Gènesi 3:6). 
El Nou Home es reconeix “fill” del Pare i “germà” de tots els humans. Al Calvari, Jesús exhibeix l’inici 
d’una Nova Humanitat que no pretén ser “com Déu” sinó “filla de Déu”, aplegada i construïda amb 
relacions d’amor i de servei mutu. 

El Calvari evoca el Paradís perdut i el “refunda”. És a partir del Calvari que els deixebles i nosaltres 
podem entendre l’estada que Jesús ens prepara a Casa del seu Pare. Aquesta “casa” és la Nova 
Humanitat. I cada descendent d’Adam esdevé humà en la mesura que fa seva l’estada que l’Home Nou li 
ofereix en la Humanitat. Només en la Humanitat podem esdevenir humans. I ens humanitzen fent 
Humanitat. 

Tots, com hereus del Primer Adam, comencem essent subjectes, passius i actius, de relacions de domini 
i de dependència que ens mantenen lluny de la felicitat del Jardí. Amb la seva vida donada, Jesús 
recupera el Jardí inicial, i en fa residència de la Comunió. És la vertadera Humanitat, filla de Déu i 
agermanada, en la qual tots els qui ho acceptin troben estada. 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=3&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=4&select=3
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1157&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1183&select=3
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1199&select=19
http://www.parroquiesguixols.org/paraules-i-paraulestes-pasqua-b/
http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=4&select=3


Entrevistes amb Fid’ho 
DIUMENGE V DE PASQUA. 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 

Segons l’evangeli d’avui, les paraules que dius als 
teus deixebles van ser pronunciades abans de la 
teva mort. Però el calendari del Missal celebra avui 
la cinquena setmana després de la teva 
resurrecció. ¿Continuen essent vàlides, aquestes 
teves paraules? ¿La teva presència, en relació als 
deixebles, és la mateixa abans i després de Pasqua? 

Fid’ho 
Jo sóc el fill de l’home. Com a fill de l’home, la 

meva mort resurrecciosa no assenyala un abans i 
un després cronològics sinó el procés que es va 
realitzant en cada ésser humà, sigui quin sigui el 
temps en què viu. Mentre la Humanitat no arribi a 
la plenitud, jo continuo ressuscitant en cada ésser 
humà que es deixar estimar i estima. Això és el que 
signifiquen les paraules que has llegit: van ser 
escrites després de l’experiència de la meva mort 
resurrecciosa, però van dirigides a tothom qui 
vulgui seguir els meus passos. 

Evy 
No sé si respons al que et preguntava. Seré més 

concret: a Felip li retreus que et demani que “els 
mostri’s el Pare”. “Qui em veu a mi, veu el Pare“, li 
respons. No ho puc entendre. ¿No comença, 
l’Evangeli de Joan, dient que “a Déu no l’ha vist mai 
ningú“? Però ara, tu afirmes que qui et veu a tu, 
veu el Pare… Això no em lliga. ¿Tu i el Pare sou la 
mateixa realitat? I si és així, ¿per què continuar 

parlant d’un Déu que ningú no pot veure? ¿No seria, 
tot plegat, més senzill parlar només d’humanisme, 
sense embolicar-se amb teologies i religions? 

Fid’ho 
Evy: tantes converses que ja hem tingut tu i jo, i 

encara no saps qui és l’home! T’ho diré amb 
paraules d’avui. 

Quan et trobes davant les coses, o fins i tot 
davant els animals, les coses i animals són realitats 
que queden fora teu. Tu decideixes si t’afecten o no; 
si en fas cas o no; si les utilitzes o no. Però quan et 
trobes davant una persona, tot canvia. La presència 
d’una persona ens afecta directament. Mirar-la, crea 
vincles profunds. No tenir-la en compte, seria una 
ofensa. Utilitzar-la, seria una injustícia. Ens adonem 
que només som justos amb ella si  la reconeixem 
com un “valor absolut” en si mateixa. Un valor que 
hem de respectar. La seva presència interpel·la el 
nostre JO. I, fins i tot, és una invitació a convertir-
nos en un NOSALTRES. La seva simple presència ens 
situa davant l’Absolut. 

Evy 
¿Davant l’Absolut? Se sol dir que els homes hem 

estat creats a imatge de Déu. ¿Vols dir això? 

Fid’ho 
Déu no és cap “figura” de qui es puguin fer 

“imatges”. L’home no és una còpia d’una figura 
original. Que l’home sigui imatge de Déu significa 
això que et deia abans: davant cada persona ens 
trobem davant un Absolut. Déu no el veiem; però 
l’altre sí que el veiem, i està allà, com una invitació 
a acollir-lo; com una possibilitat a fer-nos resposta 
a la seva presència. La seva presència eixampla el 
nostre espai vital, i ens permet desenvolupar la 
bondat, despertar la generositat, activar la 
creativitat. Només la presència acollida de l’altre 
trenca el nostre aïllament. Tancar-s’hi comportaria 
quedar tancats, presoners de nosaltres mateixos. 

Evy 
“Qui et veu a tu, veu el Pare“. És a dir: “Qui veu 

l’home que té al davant, veu una imatge de Déu”, 
perquè fa una experiència d’Absolut. En el simple 
Humanisme, l’altre no passaria de ser un rival, un 
“altre” que es podria atendre o no, utilitzar o no, 
segons les pròpies necessitats o gustos. 

Em sembla que començo a entendre. Però 
confesso que em fa una mica de basarda. M’agafa el 
vertigen. “Els altres són l’infern”, va escriure un 
pensador famós. Ara ho entenc: depèn de l’actitud 
que prenguem davant l’altre, que aquest sigui per 
a nosaltres imatge de Déu o infern! Tremenda 
decisió i responsabilitat, la nostra!!! O, potser, 
meravellosa oportunitat!!! 

Mossèn Pere Torras 



EL CAMÍ 

Al final de l'últim sopar, els deixebles comencen a intuir que Jesús ja no estarà molt de 
temps amb ells. La sortida precipitada de Judes, l'anunci que Pere el negarà molt aviat, 
les paraules de Jesús parlant de la seva pròxima partida, han deixat a tots 
desconcertats i abatuts. Què serà d'ells? 

Jesús capta la seva tristesa i la seva torbació. El seu cor es commou. Oblidant-se de si 
mateix i del que l'espera, Jesús tracta d'animar-los: "Que els vostres cors s’asserenin; 
Confieu en Déu, confieu també en mi". Més tard, en el curs de la conversa, Jesús els fa 
aquesta confessió: "Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare, si no hi 
va per mi”. No ho han d'oblidar mai. 

"Jo sóc el camí". El problema de no pocs no és que viuen extraviats o desencaminats. 
Senzillament, viuen sense camí, perduts en una mena de laberint: caminant i desfent 
els mil camins que, des de fora, els van indicar les consignes i modes del moment. 

I, què pot fer un home o una dona quan es troba sense camí? A qui es pot dirigir? On 
pot acudir? Si s'acosta a Jesús, el que trobarà no és una religió, sinó un camí. De 
vegades, avançarà amb fe; altres vegades, trobarà dificultats; fins i tot podrà retrocedir, 
però és en el camí encertat que condueix al Pare. Aquesta és la promesa de Jesús. 

"Jo sóc la veritat". Aquestes paraules tanquen una invitació escandalosa als oïdes 
moderns. No tot es redueix a la raó. La teoria científica no conté tota la veritat. El 
misteri darrer de la realitat no es deixa atrapar per els anàlisis més sofisticats. L'ésser 
humà ha de viure davant el misteri últim de la realitat. 

Jesús es presenta com a camí que condueix i s'acosta a aquest Misteri darrer. Déu no 
s'imposa. No força a ningú amb proves ni evidències. El Misteri últim és silenci i atracció 
respectuosa. Jesús és el camí que ens pot obrir a la seva Bondat. 

"Jo sóc la vida". Jesús pot anar transformant la nostra vida. No com el mestre llunyà 
que ha deixat un llegat de saviesa admirable a la humanitat, sinó com algú viu que, des 
del mateix fons del nostre ésser, ens infon un germen de vida nova. 

Aquesta acció de Jesús en nosaltres es produeix gairebé sempre de forma discreta i 
callada. El mateix creient només intueix una presència imperceptible. De vegades, però, 
ens envaeix la certesa, l'alegria incontenible, la confiança total: Déu existeix, ens 
estima, tot és possible, fins i tot la vida eterna. Mai entendrem la fe cristiana si no 
acollim Jesús com el camí, la veritat i la vida. 

José Antonio Pagola






