
LECTURES  
DIUMENGE 29/01/2017 

DURANT L’ANY IV. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Sofonies 2,3.3,12-13) 

  
Busqueu el Senyor, 
tots els humils del país 
que compliu els seus preceptes; 
busqueu la bondat, 
busqueu la humilitat. 
Potser així quedareu protegits el dia rigorós del Senyor. 
Deixaré en el teu país un poble humil i pobre. 
La resta d’Israel buscarà refugi en el nom del Senyor. 
No faran injustícies ni mentiran, 
no tindran una llengua enganyadora. 
Podran pasturar i reposar sense que els inquieti ningú. 

2ª LECTURA (Corintis 1,26-31) 
  
Germans, 
mireu qui sou els qui heu estat cridats: 
als ulls dels homes, sou pocs els instruïts, 
sou pocs els poderosos o de família noble. 
Déu, per confondre els savis, 
ha escollit els qui el món té per ignorants; 
per confondre els forts, 
ha escollit els qui el món té per dèbils 
i els qui, als ulls del món, són gent de classe baixa, 
gent de qui ningú no fa cas; 
per destituir els qui són alguna cosa, 
ha escollit els qui no valen per a res; 
així ningú no pot gloriar-se davant Déu. 
Però vosaltres, per obra de Déu, 
teniu en Jesucrist tot el que sou, 
ja que Déu ha fet d’ell la nostra saviesa, 
la nostra justícia, 
la nostra santedat 
i la nostra redempció, 
perquè, tal com diu l’Escriptura: 
«Si algú es gloria, s’haurà de gloriar del Senyor.» 

EVANGELI. (Mateu 5,1-12). 
  
En aquell temps, 
en veure Jesús les multituds, 
pujà a la muntanya, 
s’assegué 
i els deixebles se li acostaren. 
Llavors es posà a parlar i els instruïa dient: 
«Feliços els pobres en l’esperit: 
el Regne del cel és per a ells. 
Feliços els qui estan de dol: 
vindrà el dia que seran consolats. 
Feliços els humils: 
són ells els qui posseiran el país. 
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: 
vindrà el dia que seran saciats. 
Feliços els compassius: 
Déu els compadirà. 
Feliços els nets de cor: 
són ells els qui veuran Déu. 
Feliços els qui posen pau: 
Déu els reconeixerà com a fills. 
Feliços els perseguits pel fet de ser justos: 
el Regne del cel és per a ells. 
Feliços vosaltres 
quan, per causa meva, us ofendran, 
us perseguiran 
i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies: 
alegreu-vos-en i feu festa, 
perquè la vostra recompensa és gran en el cel 

  



LECTURES  
DIUMENGE 05/02/2017 

DURANT L’ANY V. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 58,7-10) 

  
Diu el Senyor: 
«Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, 
acull a casa teva els pobres vagabunds, 
si algú no té roba, vesteix-lo; 
no els defugis, que són germans teus. 
Llavors esclatarà en la teva vida 
una llum com la del matí, 
i es tancaran a l’instant les teves ferides; 
tindràs per avantguarda la teva bondat, 
i per rereguarda, la glòria del Senyor. 
Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà, 
quan cridis auxili, ell et dirà: «Aquí em tens.» 
Si no intentes de fer caure els altres, 
ni els assenyales amb el dit pronunciant un malefici, 
si dónes el teu pa als qui passen gana 
i satisfàs la fam dels indigents, 
s’omplirà de llum la teva foscor, 
i el teu capvespre serà clar com el migdia.» 

2ª LECTURA (1Corintis 2,1-5) 
  
Germans, 
quan vaig venir a vosaltres 
no us vaig anunciar el misteri de Déu 
amb el prestigi de l’eloqüència i de la saviesa. 
Entre vosaltres 
no vaig voler saber res més que Jesucrist, 
i encara clavat a la creu. 
I em vaig presentar davant vostre 
feble, esporuguit i tremolós. 
En tot allò que us deia i us predicava 
no hi entraven paraules que s’imposessin 
per la seva saviesa, 
sinó pel poder convincent de l’Esperit, 
perquè la vostra fe no es fonamentés 
en la saviesa dels homes, 
sinó en el poder de Déu. 

EVANGELI. (Mateu 5,13-16). 
  
En aquell temps, 
Jesús digué als seus deixebles: 
«Vosaltres sou la sal de la terra. 
Si la sal ha perdut el gust, 
amb què la tornarien salada? 
No serà bona per a res. 
La llençaran al carrer i que la gent la trepitgi. 
»Vosaltres sou la llum del món. 
Un poble dalt d’una muntanya no es pot amagar. 
Tampoc, quan algú encén un llum, 
no el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt, 
i fa llum a tots els qui són a casa. 
Igualment ha de resplendir la vostra llum 
davant la gent. 
Llavors, en veure el bé que heu obrat, 
glorificaran el vostre Pare del cel.» 

  



PROJECTE D’HOMILIA
Litúrgicament estem a l’any A, que té com a 

evangelista preferent Mateu. 
L’evangeli de Mateu, segons els experts, va ser 

escrit en l’àmbit d’unes comunitats cristianes 
formades sobretot per jueus. Potser per això, la 
figura de Jesús hi és presentada com un nou 
Moisès, el promotor (en nom de Déu) d’Israel com a 
Poble Escollit. 

L’evangeli d’avui és el de les Benaurances, que 
són preàmbul del sermó de la muntanya. 

En l’evangeli de Mateu les Benaurances ocupen el 
mateix lloc que ocupaven els 10 Manaments que va 
promulgar Moisès per al Poble d’Israel. Com Moisès, 
també Jesús “puja a la muntanya”, la qual 
representa el “lloc de la trobada amb Déu”. 

Hi ha, però, importants diferències entre Moisès i 
Jesús: 

–Moisès puja tot sol a la muntanya per rebre de 
Déu les “taules de la Llei” (Èxode 19,20 i 
20,18); en canvi Jesús puja a la muntanya “i els 
deixebles se li acostaren”. 

–Moisès “baixa de la muntanya” després de rebre 
la Llei per donar-la al Poble que esperava a 
baix; en canvi Jesús “s’asseu a la muntanya” i 
dóna el seu Missatge a la multitud que, se 
suposa, està també a la muntanya. 

–Sobretot canvia el llenguatge: ja no es tracta de 
“manaments” sinó de “benaurances”. 

Cal reconèixer que les Benaurances usen un 
llenguatge contradictori ja que en el fons venen a 
dir: “Feliços els infeliços”. 

No obstant, aquesta contradicció és la resposta a 
una altra contradicció; i si, en matemàtiques, “dues 
negacions, afirmen”, també podem dir que “dues 
contradiccions, es complementen”. Aquí serveixen 
per anunciar una bona notícia. 

El missatge de Jesús no va dirigit a una societat 
neutra, sinó a una societat contradictòria: està feta 
de pobres i de rics; d’esclaus i de dominadors; de 
persones dignes i de persones indignes; de bons i 
de dolents;… I la contradicció està en que, tot i 
haver-hi riqueses per a tothom, hi ha pobres perquè 
hi ha rics massa rics. Tot i que la llibertat és per a 
tots, alguns fan servir la seva llibertat per 
esclavitzar els seus companys. Tot i que la dignitat 
pertany a tots els éssers humans, n’hi que són 
declarats indignes pels que estableixen criteris 
injustos de valoració. 

És en aquest món contradictori que Jesús declara 
que Déu es mostra només entre els desafavorits. 

I, és clar, amb el pes de Déu al platet dels 
insignificants, la balança es capgira. Com ens diu 
Sant Pau en la segona Lectura: Déu “ha escollit els 
qui el món té per dèbils i els qui, als ulls del món, 
són gent de classe baixa, gent de qui ningú no fa 
cas; per destituir els qui són alguna cosa…”. També 
Maria ja ho havia proclamat: “Derroca els poderosos 
del soli i exalta els humils” (Lluc 1,52). 

I aquesta és el “bona notícia” de Jesús. És així 
com “funciona” el Regne que ell anuncia i fa 
present. 

A les benaurances contradictòries, Mateu n’hi 
afegeix tres de normals (que no es troben en el text 

paral·lel de Lluc, 6,20): Feliços els compassius… 
Feliços els nets de cor… Feliços els qui posen pau… 
Possiblement s’intenti així que el número de les 
Benaurances suggereixi millor el paral·lelisme 
buscat amb els 10 Manaments. 
Feliços els pobres en l’esperit… 

L’expressió “pobres en l’esperit” es presta a 
interpretacions diverses. Potser aquí Mateu vol 
donar un toc de realisme: en un món dividit entre 
pobres i rics, pot passar que un pertanyi a la classe 
dels pobres, però cobejant ser ric. Serien pobres 
“amb esperit de rics”. En aquests casos, no es pot 
sentir la felicitat que Jesús proclama. 

MISSATGE 
El missatge es podria resumir en una frase més o 

menys així: Feliços els infeliços, perquè, si 
l’accepten, tenen Déu de part seva. 

RESPOSTA 
Acollir un missatge com aquest no és fàcil, ja que 

contradiu directament les nostres tendències més 
primàries. No obstant, ens obre horitzons 
engrescadors un cop hem descobert els projectes 
de Déu sobre la Humanitat. És impossible 
comportar-se com a fill quan encara un té esperit 
de servent. Però quan s’ha descobert i acceptat el 
do de la filiació, ja no es pot viure com a servent, i 
és fàcil i joiós ser fills en el Fill, encara que comporti 
ser feliços en un món contradictori. “Ser feliç i 
escampar felicitat” és la resposta lògica al fet de 
participar en la Felicitat de Déu. 

PREGUNTES per al diàleg 
1.Vius feliçment, d’acord amb la teva participació 

en la Felicitat de Déu? 
2.Ben mirat, hi ha realment alguna cosa que ens 

pugui impedir de debò ser feliços i escampar 
felicitat? Quina cosa? Per què? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY IV. CICLE A.  

“MULTITUD”. 

137. Multitud. (... en veure Jesús les multituds...). 
La multitud (multituds, gent, gentada,...) és molt present en els relats evangèlics. Sol tenir-hi un 

significat, sobretot quan tradueix la paraula grega “ochlos”, de molta gent més o menys necessitada. (Els 
Evangelis fan servir també la paraula “plethos”, que significa també multitud, sense connotacions 
migrades). 

La multitud (ochlos en singular o en plural) és l’horitzó vers on es projecta l’acció de Jesús: En veure les 
multituds, se'n compadí, perquè estaven malmenades i abatudes, com ovelles sense pastor (Mateu 
9,36). Quan desembarcà, veié una gran gentada, se'n compadí i va curar els seus malalts (Mateu 14,14). 
"Sento una gran compassió per aquesta gent (ochlos), perquè ja fa tres dies que no es mouen d'aquí 
amb mi i no tenen res per a menjar". (Marc 8,2). ... 

Els Evangelis ens presenten Jesús davant per davant les multituds, “solucionant” la seva situació 
precària. 

La multitud, tan poderosa pel número, però tan manipulable pels dirigents. La multitud envolta Jesús 
amb una presència avassalladora (Mateu 13:1 Marc 3:9) perquè busca líders o “pastors” que l’organitzin, 
la guiïn i solucionin els seus problemes. Però Jesús afirma: tots els qui han vingut abans de mi eren 
lladres i bandolers (Joan 10.8). 

Jesús no accepta ser líder d’una multitud (Joan 6:15) sinó que la seva missió consisteix en fer que la 
multitud esdevingui poble. Poble lliure, creatiu, unit per vincles de germanor, sense poderosos que 
l’explotin, sense esclaus que el sostinguin,… Ell s’anomena “pastor” no pas per dirigir el ramat com un 
líder sinó perquè dóna la vida per les ovelles (Joan 10:11). 

Però, davant Pilat, quedarà clar que Jesús “fracassa” en l’intent de convertir la multitud en poble. Quan 
Pilat proposa a la multitud l’alternativa: Qui voleu: Jesús o Barrabàs?, la multitud escull Barrabàs, i 
demana que Jesús sigui crucificat (Mateu 27:17ss). 

Sembla impossible, però va així. La gran tragèdia de la multitud és que confia en el Poder. Esclava de 
Poderosos, busca el seu alliberament a través nous poderosos més poderosos que els primers. I així 
perpetua l’espiral de violència del qual n’és la primera víctima. 

En canvi Jesús no ha cedit a la temptació del Poder (Mateu 4:8). Amb tots els qui moren a la Creu, 
Jesús mostra a tothom a on porta “creure en el Poder” (Joan 19:5).  

Al Calvari, que es perpetua en cada lloc on hi ha estructures de Poder, molts de la multitud reaccionaran 
i s’adonaran del seu error (Lluc 23:48) 

En el relat de la Festa de la Pentecosta, l'evangelista Lluc ens descriu anticipadament i de manera 
simbòlica què passa quan persones provinents de totes les nacions fan l’experiència de l’Esperit de Jesús. 
Diu: Residien a Jerusalem homes piadosos provinents de totes les nacions que hi ha sota el cel. Quan se 
sentí aquella remor, la gent (plethos, multitud) s'aplegà i van quedar desconcertats, perquè cadascú els 
sentia parlar en la seva pròpia llengua. Sorpresos i meravellats, deien: «¿No són galileus, tots aquests 
que parlen?  Doncs com és que cada un de nosaltres els sentim en la nostra llengua materna?... Tots els 
sentim proclamar en les nostres pròpies llengües les grandeses de Déu.» (Actes 2,5ss). 

Davant Pilat (davant el Poder), la multitud renuncia a ser Poble lliure. Davant el Calvari (i a la llum del 
Ressuscitat), cada ésser humà sent la invitació a ser Poble i a fer Poble amb tots els germans que s’hi 
ajuntin.  

La conversió ha de ser individual. El resultat és la construcció d’una Humanitat Nova, en la qual 
també cadascú troba el seu àmbit vital. 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
Durant l’Any IV. 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 

Les Benaurances! És cèlebre, aquest text! 
Per la seva estructura literària, ja es veu que 
l’evangelista Mateu en fa el text fonamental del 
Regne del cel. Però, t’he de ser sincer: 
aquestes Benaurances, jo no les entenc. Són 
massa contradictòries. A més: és molt fàcil 
prometre coses per a un futur que no sabem 
quan vindrà. A mi, aquestes Benaurances em 
fan pensar en els discursos populistes que fan 
tants polítics perquè la gent els voti. I encara 
una altra cosa: són perilloses! Si els pobres i 
marginats són feliços, no cal que lluitin contra 
la injustícia de què són víctimes! 
Fid’ho 

Per què t’empenys en quedar-te a mig camí?! 
La justícia és necessària, i és allò que hi ha de 
posar cada home de part seva. Però la felicitat 
va molt més enllà, i és un do de Déu. 
Evy 

En les Benaurances parles molt de felicitat, 
però ¿per què la condiciones a coses que fan 
infeliç l’home, com la pobresa, el dol, la 
humiliació o el menyspreu? Si Déu ens vol fer 
feliços, per què no ho fa directament? Si la 
felicitat és un do, per què fa pagar un preu tan 
alt? 

Fid’ho 
No hi ha cap preu per a la felicitat! Els 

pobres, els humils, els perseguits… són feliços 
no pas perquè paguin un preu sinó perquè no 
posen obstacle al do de Déu. No són feliços 
perquè són pobres sinó perquè tenen una en 
actitud d’obertura i de recerca. I qui busca, 
troba. 
Evy 

També els rics busquen la felicitat. Tothom 
vol ser feliç! 
Fid’ho 

Ben cert. I, en certa manera, la troben. I 
aquesta és la seva desgràcia! Troben una 
ridícula i injusta felicitat en la seva riquesa 
exhibida, en el seu domini sobre els dèbils, o 
en seva la pretesa superioritat,… i així es 
tornen incapaços de valorar i buscar l’única 
vertadera felicitat, aquella que connecta amb la 
Felicitat de Déu. 
Evy 

Les riqueses són dolentes? 
Fid’ho 

No!!! Déu ens les dóna perquè aprenguem a 
compartir; i aquest és el primer gran goig que 
ofereixen. Però quan les riqueses d’uns són la 
causa de que altres persones no tinguin el que 
necessiten, aleshores són injustes, i ens fan 
mal. 
Evy 

Hi ha moltes classes de riquesa que no es 
poden compartir; per exemple la salut, la 
prudència, la sensibilitat, l’optimisme,… 
Fid’ho 

Tu saps molt bé que, en realitat, allò que 
compartim és la vida. Les diferents riqueses 
són només l’anècdota. Allò important és la 
vida. La vida ens diu a cada moment què i com 
podem compartir. 

Mossèn Pere Torras 



ESGLÉSIA MÉS EVANGÈLICA 

En formular les benaurances, Mateu, a diferència de Lluc, es preocupa de traçar 
els trets que han de caracteritzar els seguidors de Jesús. D'aquí la importància 
que tenen per a nosaltres en aquests temps en què l'Església ha d'anar trobant el 
seu estil cristià d'estar enmig d'una societat secularitzada. 

No és possible proposar la Bona Notícia de Jesús de qualsevol forma. L'Evangeli 
només es difon des d'actituds evangèliques. Les benaurances ens indiquen 
l'esperit que ha d'inspirar l'actuació de l'Església mentre peregrina cap al Pare. 
Les hem d'escoltar en actitud de conversió personal i comunitària. Només així 
hem de caminar cap al futur. 

Feliç l'Església "pobre d'esperit" i de cor senzill, que actua sense prepotència ni 
arrogància, sense riqueses ni esplendor, sostinguda per l'autoritat humil de Jesús. 
D'ella és el regne de Déu. 

Feliç l'Església que "plora" amb els que ploren i pateix en ser despullada de 
privilegis i poder, doncs podrà compartir millor la sort dels perdedors i també la 
destinació de Jesús. Un dia serà consolada per Déu. 

Feliç l'Església que renuncia a imposar-se per la força, la coacció o la submissió, 
practicant sempre la mansuetud del seu Mestre i Senyor. Heretarà un dia la terra 
promesa. 

Feliç l'Església que té "fam i set de justícia" dins de si mateixa i en el món 
sencer, ja que buscarà la seva pròpia conversió i treballarà per una vida més 
justa i digna per a tots, començant pels últims. El seu anhel serà saciat per Déu. 

Feliç l'Església compassiva que renuncia al rigorisme i s’estima més la 
misericòrdia per davant dels sacrificis, ja que acollirà els pecadors i no els 
ocultarà la Bona Notícia de Jesús. Ella arribarà a la misericòrdia de Déu. 

Feliç l'Església de "cor net" i conducta transparent, que no encobreix els seus 
pecats ni promou el secretisme o l'ambigüitat, ja que caminarà en la veritat de 
Jesús. Un dia veurà a Déu. 

Feliç l'Església que "treballa per la pau" i lluita contra les guerres, que uneix els 
cors i sembra concòrdia, ja que contagiarà la pau de Jesús que el món no pot 
donar. Ella serà filla de Déu. 

Feliç l'Església que pateix hostilitat i persecució a causa de la justícia, sense 
defugir el martiri, doncs sabrà plorar amb les víctimes i coneixerà la creu de 
Jesús. D'ella és el regne de Déu. 

La societat actual necessita conèixer comunitats cristianes marcades per aquest 
esperit de les benaurances. Només una Església evangèlica té autoritat i 
credibilitat per mostrar el rostre de Jesús als homes i dones d'avui. 

José Antonio Pagola






