
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.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 12/02/2017 

DURANT L’ANY VI. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Jesús Fill de Sira  15,15-20) 

  
Si tu vols, guardaràs els manaments; ets tu qui 
has de decidir si et mantindràs fidel. Tens al 
davant foc i aigua: pren el que tu vulguis. 
L’home té al davant la vida i la mort: li donaran 
allò que voldrà. La saviesa del Senyor és gran; 
el Senyor és molt poderós i tot ho veu. Els ulls 
de Déu veuen el que ell ha creat; ell coneix tot 
el que fa cadascú. No mana a ningú que faci el 
mal ni autoritza ningú a pecar. 

2ª LECTURA (1Corintis 2,6-10) 
  
Germans, als qui tenen una fe prou madura, sí 
que els ensenyem una saviesa, però una 
saviesa que no és del món present ni dels 
dirigents, que estan a punt de ser destituïts, 
sinó la saviesa enclosa en el pla que Déu s’ha 
proposat, amagada fins ara, però que abans de 
tots es temps Déu ja tenia decidida, perquè 
sigui la nostra glòria. Cap dels dirigents del 
món present no l’havia coneguda, perquè, si 
l’haguessin coneguda, mai no haurien clavat a 
la creu el Senyor de la glòria. Però, tal com diu 
l’Escriptura: «Cap ull no ha vist mai, ni cap 
orella no ha sentit, ni el cor de l’home 
somniava això que Déu té preparat per als qui 
l’estimen», però a nosaltres, Déu ens ho ha 
revelat per obra de l’Esperit, ja que l’Esperit tot 
ho penetra, fins al més profund de Déu. 

EVANGELI. (Mateu 5,17-37). 
  
En aquell temps, Jesús digué als seus 
deixebles: [«No us penseu que jo vinc a 
desautoritzar els llibres de la Llei i dels 
Profetes. No vinc a desautoritzar-los sinó a 
completar-los. Us ho dic amb tota veritat: 
Mentre durin el cel i la terra, no passarà per alt 
ni la lletra més menuda, ni el tret més 
insignificant dels llibres de la Llei. Tot es 
complirà. Per tant, aquell que deixi de complir 
un dels manaments més petits, i ensenyi els 
altres a fer el mateix, serà tingut pel més petit 
en el Regne del cel; però aquell que els 
compleixi i ensenyi a fer-ho, serà tingut per 
gran en el Regne del cel.] Jo us dic que si no 
sou més justos del que ho són els mestres de 
la Llei i els fariseus, no entrareu pas al Regne 
del cel. 

»Ja sabeu que als antics els van manar: “No 
matis”, i tothom que mati, serà reu davant el 
tribunal. Doncs jo us dic: El qui s’enfadi amb el 
seu germà, serà reu davant el tribunal. [El qui 
digui al seu germà una paraula de menyspreu, 
serà reu davant el Sanedrí, i el qui l’insulti, 
acabarà al foc de l’infern. Per això, ni que et 
trobis ja a l’altar, a punt de presentar l’ofrena, 
si allà et recordes que un teu germà té alguna 
cosa contra tu, deixa allà mateix la teva 
ofrena, i vés primer a fer les paus amb ell. Ja 
tornaràs després, a presentar la teva ofrena. Si 
algú et portar al jutjat, mentre hi aneu, 
enteneu-vos de seguida, abans no et posi en 
mans del jutge, i el jutge en mans dels 
guardes, i et tanquin a la presó. T’ho dic amb 
tota veritat: Un cop allà, no en sortiries que no 
haguessis pagat fins l’últim cèntim.] 

»Ja sabeu que està manat: “No cometis 
adulteri.” Doncs jo us dic: Tothom que mira una 
dona amb mal desig, en el fons del cor ja ha 
comès adulteri. [Per això, si el teu ull dret et fa 
caure en pecat, arrenca-te’l i llença’l; val més 
que es perdi un dels teus membres, i que no 
sigui llençat a l’infern tot el teu cos. I si la teva 
mà dreta et fa caure en pecat, talla-te-la i 
llença-la; val més que es perdi un dels teus 
membres, i que no sigui llençat a l’infern tot el 
teu cos. 

»També està manat: “Si algú es divorcia de la 
seva dona, que li doni un document on consti 
el divorci.” Doncs jo us dic: Tothom qui es 
divorcia de la seva dona, fora del cas d’una 
unió il·legal, en fa una adúltera, i el qui es casa 
amb una repudiada, comet adulteri.] 

»També sabeu que als antics els van manar: 
“No trenquis els juraments.” I també: 
“Compleix tot allò que has jurat en nom del 
Senyor.” Doncs jo et dic: No juris mai: [ni pel 
cel, que és el tron de Déu, ni per la terra, que 
és l’escambell dels seus peus, ni per 
Jerusalem, que és la ciutat del gran Rei, ni pel 
teu cap, ja que tu no pots ni fer tornar blanc o 
negre un sol cabell.] Digueu senzillament sí 
quan és sí, i no quan és no. Tot allò que dieu 
de més, ve del Maligne.» 

  



PROJECTE D’HOMILIA
L’evangeli d’avui forma part del Sermó de la 

muntanya, que comença amb les Benaurances. 
Recordem l’escenari: “En veure  les multituds, Jesús 
pujà a la muntanya, s’assegué i els deixebles se li 
acostaren. Llavors es posà a parlar i els instruïa 
dient…” 

Jesús ensenya a les multituds. Qui són, aquestes 
multituds? L’evangelista ho diu immediatament 
abans: “li portaven tots els qui estaven malalts, els 
afectats per diverses malalties i sofriments: 
endimoniats, epilèptics i paralítics; i ell els curava. I 
el va seguir molta gent de Galilea, de la Decàpolis, 
de Jerusalem, de Judea i de l’altra banda del 
Jordà” (Mateu 4,24). 

Així doncs, les multituds estan formades per tota 
classe de malalts, per les persones que els 
acompanyen i per altres que s’hi afegeixen. Les 
paraules de Jesús són realment sorprenents i, fins i 
tot, escandaloses. Primer els diu que els pobres, els 
afamats, els perseguits… són feliços. Després, 
dirigint-se directament als qui té davant, els diu: 
Vosaltres sou la sal de la terra i la llum del món. 
Increïble! Segurament molts d’ells abans havien 
hagut de sentir-se que eren “la vergonya de la 
societat”, “una taca en la família” o una “càrrega 
per a la comunitat”,… I ara resulta que aquest home 
que ha pujat a la muntanya (lloc de la presència 
humanitzadora de Déu) els diu que ells són la sal de 
la terra i la llum del món! 
Sou la sal… 

No els diu: “Hauríeu de ser la sal de la terra” sinó 
“Sou la sal de la terra” . Hi ha una diferència 
important entre les dues afirmacions. Recordo que, 
en una conversa, un company feia notar les moltes 
injustícies i mals que hi ha en la nostra societat; un 
altre va fer notar que també hi ha moltíssimes 
persones bones, senzilles, que es desviuen pels 
altres. Aleshores un tercer va afegir: i són aquestes 
les que aguanten el món. 

Vosaltres sou la sal de la terra. Hi ha molta 
corrupció en el nostre món; però si encara és 
habitable és gràcies a la multitud d’empobrits i 
menyspreats que, abnegadament, han fet de la 
seva vida un servei als altres. 

Hi ha molta amargor i mal gust en les relacions 
humanes; però si encara no s’han col·lapsat és 
perquè hi ha una multitud de perseguits que, a 
pesar de tot, hi posen dolçor i bon gust. 

Com passa amb la sal, les persones que fan 
viable el nostre món no es veuen ni surten a la tele 
ni són notícia als Diaris; però aguanten el món, com 
les ocultes arrels aguanten els arbres. 
Sou la llum… 

Tampoc no es diu, d’entrada, que “han de ser la 
llum del món”, encara que després sí que s’insinua. 

La metàfora de la llum, en el nostre món de tants 
llums, podria ser malentesa. En català distingim 
entre “la llum” i “els llums”. Els llums són objectes o 
instruments per fer llum. Els llums es veuen i, si els 
mires, t’enlluernen. En canvi la llum no es veu, però 
ens permet veure els altres i les coses. 

Jesús diu a les multituds: vosaltres sou la llum 
de món. La multitud no és una gran quantitat de 
llums; és la realitat il·luminada on tot es fa visible; i 
on les bones obres mostren la presència sempre 
activa de Déu. 

Un poble dalt d’una muntanya… 
Literalment, una “ciutat dalt d’una muntanya”. És 

una referència directa a Jerusalem, la ciutat 
construïda sobre la muntanya de Sió. 

Igualment, el “llum que algú encén”, a part de ser 
una acció domèstica diària, és també una al·lusió a 
la Menorà, canelobre de set braços que cremava 
contínuament al temple de Jerusalem. D’ells (de la 
ciutat i el seu temple) es deia que eren la “llum dels 
pobles” (Isaïes 60,3). La torre del santuari era 
daurada per reflectir amb força els raigs del sol 
(com passa encara avui amb la cúpula daurada de 
la Mesquita d’Omar, construïda al mateix lloc de 
l’antic Temple). 

Les paraules de Jesús són realment provocadores 
perquè suggereixen un canvi en allò que de debò és 
la Sal i la Llum del món: ja no és la religió amb el 
temple sinó la multitud. O millor: la comunitat, 
que és la mateixa multitud quan els seus membres 
accepten ser sal i llum. 

MISSATGE 
Si la sal no sala… 

Ser sal i ser llum no és ni un privilegi ni una cosa 
que ens desmarqui de la multitud. La multitud és 
l’àmbit de la seva acció. Cada un de nosaltres 
deixaria de ser “sal” si abandonava la multitud; 
deixaria de ser “llum” si pretenia convertir-se en 
llum per sobre dels altres. Aquí serà bo recordar 
que el mateix Jesús rep l’Esperit Sant precisament 
quan es fa “multitud” barrejant-se amb els qui feien 
cua per ser batejats per Joan (Mateu 3,13). 

RESPOSTA 
Ser multitud, o millor, ser comunitat comporta no 

posar-se ni per sobre ni per sota ni al marge de 
ningú. Dintre la comunitat humana tots som 
mútuament, els uns per als altres, sal i llum. I no 
pretenguem ser llum per a ningú si a la vegada no 
ens deixem il·luminar per ell. 

I si les circumstàncies ens porten a viure la 
comunió formant comunitats concretes més petites, 
cal estar molt atents perquè això sigui per a viure i 
servir millor a la comunió, que sempre és universal. 
Al marge d’aquesta comunió només podem ser “sal 
que no sala” o “llum posada sota una mesura que la 
tapa”. 

PREGUNTES per al diàleg 
1.És possible que en la nostra societat, i en la 

nostra Església, hi hagi un excés d’exhibi-
cionisme, que enlluerna per comptes d’ajudar a 
veure-hi? 

2.És possible que en la nostra societat, i en la 
nostra Església, hi hagi un excés d’inhibicionisme, 
que es tradueixi en mancança de llum? 
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Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY V. CICLE A.  

“SAL”. 

138. Sal. (Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, amb què la 
tornarien salada?). 

La sal és una cosa tan casolana i freqüent que es presta a un llenguatge simbòlic fàcil d’entendre. 
“Vosaltres sou la sal de la terra” tothom entén què vol dir. Tothom sap com és un menjar sense sal, i que 
per a conservar segons quins aliments primer cal “salar-los”. 

També tothom sap que, en això de la sal, cal el punt just. Una menja sense sal o amb poca és insípida; 
però amb massa sal és incomestible. Igualment, la sal conserva allò que es pot salar bé i al seu punt; 
però salar segons què ho malmena.  

Al Pròxim Orient tothom coneix la Mar de la Sal, anomenada també Mar Morta, precisament perquè 
l’excés de sal hi fa impossible la vida. 

“Vosaltres sou la sal de la terra”, diu Jesús. Aquestes paraules van dirigides “a les multituds”, és a dir, a 
tothom (Mateu 5:1).  

Però, què passa si la sal no sala? És a dir: què passa si no som sal?  
Les paraules de Jesús, que d’entrada semblen boniques, es tornen un advertiment extremadament 

sever. Perquè, si la sal no sala, no serveix per a res, i cal llençar-la perquè ho faria malbé tot. 
No vivim sinó que convivim. Conviure és una sort, però també és un repte. La convivència només és 

gustosa i constructiva si ens fem sal els uns per als altres. 
Cadascú té les seves qualitats que pot posar al servei d’una bona convivència. Però tenim també els 

nostres defectes que, si els portem a la convivència, la poden fer malbé. Seríem sal que no sala. 
Hi ha defectes molt perillosos per a la convivència. Potser el més perillós és la prepotència. La vida de 

cada dia ensenya que hi ha persones que es consideren a si mateixes norma i criteri de convivència, i 
apliquen als altres uns suggeriments que Jesús dóna perquè cadascú se’ls apliqui només a si mateix. Les 
indicacions de Jesús no serveixen per a jutjar els altres (Mateu 7:1). Són perquè cadascú s’examini a si 
mateix i vegi si és “sal” que fa gustosa la convivència, o si és “àcid” que neutralitza la sal que hi poden 
posar els altres 

Cal reconèixer que aquest defecte de la prepotència ha estat freqüent en l’Església, sobretot quan les 
jerarquies han anat de bracet amb el Poder. La pretensió de dirigir la vida dels altres!!! 

Però avui, en la nostra Societat nord-occidental (ara que la Religió comença a ser entesa d’una manera 
menys dogmàtica), reapareix la prepotència en el camp de la Política. És conseqüència d’entendre la 
Política com a Poder i no com a Servei. I la grandíssima capacitat de Poder que s’arroga avui la Política 
l’estar convertint en la principal causa de destrucció de la convivència, com tristament posen en evidència 
les notícies de cada dia. Massa polítics s’han tornat dogmàtics, i pretenen decidir sobre la “sal” dels altres. 
És cert que la sal que no sala no serveix per a res, però ningú no pot dictaminar sobre la “sal” dels altres; 
sobre si serveix o no serveix. 

“Vosaltres sou la sal de la terra”. Jesús diu aquestes paraules a les multituds, formades sobretot per 
aquelles persones que la societat benestant considerava inútils o que no servien per a res (Mateu 4:24). 
Doncs bé: són precisament aquestes les persones a qui es diu: “Vosaltres sou la sal de terra”. I també: 
“Vosaltres sou la llum del món". 
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Entrevistes amb Fid’ho 
Durant l’Any V. 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 

Perdona, Fid’ho: però aquestes paraules teves em 
semblen molt pretensioses. ¿Què vol dir que els 
cristians són la llum del món?! ¿Vol dir que la resta 
són tenebres? 
Fid’ho 

És veritat que alguns deixebles meus s’han 
constitut en una nova religió que pretén ser l’única 
vertadera. Però jo aquí no parlo dels fidels d’una 
determinada re l ig ió s inó dels pract icants 
d’humanitat. No descuidis que sóc el Fill de l’home. 
Per això, “deixebles meus” ho són els humans que 
fan humanitat, siguin de la religió que siguin, o 
sense religió. 
Evy 

Però, ¿no et sembla una pretensió exagerada que 
algú es consideri la “llum del món”? 
Fid’ho 

Els humans tenim ulls. És a dir: tenim la capacitat 
de veure el món, la seva evolució, els seus 
horitzons… Però normalment el món es troba sota 
les boires escampades pels Poderosos. Aquestes 
boires ens porten a veure només el deformat món 
que ells estan construint. Per exemple: el món que 
més apareix als mitjans de comunicació és aquest 
món deformat, que deixa a molts sense il·lusió i 
sense esperança. Jo he vingut com a contrapunt. 
Qui m’accepta, pot veure el món real. Qui em 
segueix a mi, obté la capacitat de veure-hi clar. Sí: 

els meus deixebles se senten cridats a “fer món” 
també denunciant els ídols que deshumanitzen; se 
senten cridats a fer prendre consciència de la 
realitat de la situació, i a desvetllar l’esperança. És 
el que vol dir ser la llum del món. 
Evy 

¿I no cal que siguin o es diguin cristians? 
Fid’ho 

Cal que siguin humans, i facin humanitat. 
Però, compte! Tots els dictadors es presenten 

dient que “fan humanitat”. La “seva” humanitat. La 
diferència entre ells i jo és que ells pretenen fer 
humanitat situant-se per damunt dels humans. Fan 
ús de la força i del domini –i, si poden, de la llei− 
per imposar la seva forma d’humanitat. En canvi jo 
sóc el “fill de l’home”. Home entre els homes, la 
humanitat que estimulo es genera des de dintre, 
per via de la comunió, del diàleg, del servei mutu. 
Sense mestres que imposin unes idees, sense líders 
que manipulin ningú. Només amb esperit de 
germanor. Sense altre “pare” que aquell que és 
pare de tots. 
Evy 

¿Vols dir que no ets un somiatruites? 
Fid’ho 

Et descuides d’una cosa: tot comença amb un 
projecte amorós de Déu. I els humans, nascuts 
d’aquest projecte, estimem més la fraternitat que la 
dictadura; estimem més la llibertat que la por; la 
generositat que l’egoisme; la bondat que la malícia; 
la solidaritat que la competitivitat; l’amor que el 
recel. 
Evy 

Hi ha molt de mal en el món! 
Fid’ho 

Ben cert. Hi ha tant de mal que, sense la “sal” de 
tantíssimes persones, el món estaria ja del tot 
corromput, i s’hauria desfet. El mal que encara hi 
ha al món ens indica que estem tot just a les 
beceroles de la nostra Història. 
Evy 

No sé. A vegades sembla que progressem perquè 
les Democràcies han substituït les Dictadures. Però 
ara assistim a la corrupció de les Democràcies. Les 
democràcies corrompudes es tornen pitjors que les 
dictadures perquè tenen l’excusa d’actuar en nom 
del poble. En realitat, més o menys, estem com 
estàvem. 
Fid’ho 

La democràcia pot ser un pas endavant; però no 
és l’últim. T’ho repeteixo: tot just estem a les 
beceroles! Encara falta molt camí per arribar a la 
comunió. Però ja des d’ara, qui ho vulgui, el pot 
seguir. I són moltíssims els qui ho fan. 
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SORTIR A LES PERIFÈRIES 

Jesús dóna a conèixer amb dues imatges sorprenents el que pensa i espera dels 
seus seguidors. No han de viure pensant sempre en els seus propis interessos, el 
seu prestigi o el seu poder. Tot i que són un grup petit al mig del vast Imperi de 
Roma, han de ser la "sal" que necessita la terra i la "llum" que li cal al món. 

"Vosaltres sou la sal de la terra". Les gents senzilles de Galilea capten 
espontàniament el llenguatge de Jesús. Tothom sap que la sal serveix, sobretot, 
per donar gust al menjar i per preservar els aliments de la corrupció. De la 
mateixa manera, els deixebles de Jesús han de contribuir al fet que les gents 
assaboreixin la vida sense caure en la corrupció. 

"Vosaltres sou la llum del món". Sense la llum del sol, el món es queda a les 
fosques i no podem orientar-nos ni gaudir de la vida enmig de les tenebres. Els 
deixebles de Jesús poden aportar la llum que necessitem per orientar-nos, 
aprofundir en el sentit últim de l'existència i caminar amb esperança. 

Les dues metàfores coincideixen en una cosa molt important. Si roman aïllada 
en un recipient, la sal no serveix per a res. Només quan entra en contacte amb 
els aliments i es dissol amb el menjar, pot donar sabor al que mengem. El mateix 
succeeix amb la llum. Si roman tancada i oculta, no pot il·luminar a ningú. Només 
quan és enmig de les tenebres pot il·luminar i orientar. Una Església aïllada del 
món no pot ser ni sal ni llum. 

El Papa Francesc ha vist que l'Església viu avui tancada en si mateixa, 
paralitzada per les pors, i massa allunyada dels problemes i patiments com per 
donar sabor a la vida moderna i per oferir-li la llum genuïna de l'Evangeli. La seva 
reacció ha estat immediata: "Hem de sortir cap a les perifèries". 

El Papa insisteix una i altra vegada: "Prefereixo una Església accidentada, ferida 
i tacada per sortir al carrer, que una Església malalta pel tancament i la 
comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats. No vull una Església preocupada 
per ser el centre i que acaba clausurada en un embolic d'obsessions i 
procediments". 

La crida de Francesc és dirigida a tots els cristians: "No podem quedar-nos 
tranquils tot esperant passivament als nostres temples". "Els Evangelis ens 
conviden sempre a córrer el risc de la trobada amb el rostre de l'altre". El Papa 
vol introduir a l'Església el que ell anomena "la cultura de la trobada". Està 
convençut que "el que necessita avui l'església és capacitat de guarir ferides i 
donar escalfor als cors". 

José Antonio Pagola






