
LECTURES  
DIUMENGE 26/02/2017 

DURANT L’ANY VIII. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 49,14-15) 

  
Sió diu: 
«El Senyor m’ha abandonat, 
el meu Déu s’ha oblidat de mi.» 

¿Creus que una mare 
s’oblidarà del nen que té al pit, 
i no s’apiadarà del fill de les seves entranyes? 

Però, ni que alguna se n’oblidés, 
jo no m’oblidaria mai de tu. 

2ª LECTURA (1Corintis 4,1-5) 
  
Germans, 
que la gent no vegi en nosaltres 
més que uns servidors de Crist, 
administradors del que Déu s’ha proposat. 
Doncs bé, 
dels administradors l’únic que n’esperem 
és que siguin fidels. 

A mi, el que menys em preocupa 
és que em judiqueu vosaltres 
o qualsevol tribunal humà. 
Ni tan sols jo, no em judico. 
La meva consciència no m’acusa de res, 
però això no vol dir que jo sigui irreprensible. 
El meu jutge és el Senyor. 

Per tant, no judiqueu res abans d’hora. 
Espereu que vingui el Senyor: 
ell farà llum sobre tot allò que s’amaga en les tenebres, 
i farà conèixer les intencions de cada cor. 
Llavors, l’elogi que es mereix cadascú vindrà de Déu. 

EVANGELI. (Mateu 6,24-34). 
  
En aquell temps, 
Jesús digué als seus deixebles: 
«Ningú no pot servir dos amos: 
Si estima l’un, no estimarà l’altre, 
si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. 
No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses. 
Per això us dic: 
No us neguitegeu per la vostra vida, 
pensant què menjareu o què beureu, 
ni pel vostre cos, pensant com us vestireu. 
¿No val més la vida que el menjar, 
i el cos, més que el vestit? 
Mireu els ocells que volen lliures pels aires: 
no sembren, ni seguen, ni guarden res als graners, 
però els alimenta el vostre Pare celestial. 
¿I no valeu més vosaltres que ells? 
¿Qui de vosaltres, per més que es neguitegi, 
és capaç d’allargar, ni un minut, 
el temps de la seva vida? 
  
I pel que fa al vestit, ¿per què us neguitegeu? 
Mireu com creixen els lliris dels prats: 
no treballen ni filen, 
però us asseguro que ni Salomó, 
amb tota la seva magnificència, 
no es vestia com cap d’aquests. 
I si Déu vesteix així l’herba dels prats, 
que hi és avui i demà ja la tiren al foc, 
com no ho farà encara més amb vosaltres, 
gent de poca fe? 
Per tant, 
no us neguitegeu pensant què menjareu, 
o què beureu, 
o com us vestireu. 
Anar darrere de tot això és propi dels pagans. 
El vostre Pare celestial 
sap molt bé la necessitat que en teniu. 
Busqueu per damunt de tot 
el regne de Déu i ser justos. 
No us neguitegeu, doncs, pensant en demà. 
El demà ja tindrà les seves preocupacions. 
Cada dia en té prou amb els seus maldecaps.» 
  
…  



LECTURES  
DIUMENGE 05/03/2017 

DIUMENGE I DE QUARESMA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Gènesi 2,7-9.3,1-7a) 

  
El Senyor–Déu modelà l’home amb pols de la terra, 
li bufà a la cara per fer-li entrar un alè de vida, 
i es convertí en un ésser animat. 
Llavors el Senyor–Déu plantà un jardí 
a Edèn, a la regió d’orient, 
i va posar-hi l’home que havia modelat. 
El Senyor–Déu va fer néixer de la terra fèrtil 
totes les varietats d’arbres que fan goig de veure 
i donen fruits gustosos. 
Al mig del jardí hi havia l’arbre de la vida 
i l’arbre del coneixement del bé i del mal. 
  
La serp era el més astut 
de tots els animals que el Senyor–Déu havia fet. 
Digué, doncs, a la dona: 
«Així Déu us ha dit que no mengeu dels fruits 
de cap arbre del jardí?» 
La dona li respongué: 
«Podem menjar dels fruits de tots els arbres del 
jardí, 
però dels fruits de l’arbre que hi ha al mig, 
Déu ha dit que no en mengem ni els toquem, 
perquè moriríem.» 
La serp digué a la dona: 
«No moriríeu pas! 
Déu sap que si un dia en menjàveu 
se us obririen els ulls 
i seríeu iguals que els àngels: 
coneixeríeu el bé i el mal.» 
  
La dona, 
veient que el fruit de l’arbre era bo per a menjar, 
que donava gust de veure 
i que era temptador això d’adquirir coneixement, 
en collí i en menjà; 
en donà també al seu marit, que en menjà com ella, 
i se’ls obriren a tots dos els ulls. 
Llavors s’adonaren que anaven nus 
i cosiren fulles de figuera per fer-se’n faldars. 

2ª LECTURA (Romans 5,12-19) 
  
Germans, 
per obra d’un sol home entrà el pecat al món, 
i amb el pecat hi entrà també la mort, 
que s’estengué a tots els homes, 
donat que tots van pecar. 
[Abans que la Llei fos donada, 
el pecat ja existia en el món, 
encara que, mentre no hi ha llei, 
no consta quina és la pena dels pecats. 
Així i tot, 
la mort ja imperava durant tot el temps 
que va d’Adam fins a Moisès, 
fins sobre aquells homes 
que no havien transgredit cap precepte, 
com ho havia fet Adam. 
I Adam prefigurava l’home 
que havia de venir més tard. 
Però el do no té comparació amb la caiguda, 
perquè si tants han mort per haver fallat aquell tot sol, 
molt més ha abundat la gràcia de Déu 
i el do generós que s’ha estès a tants 
per la gràcia d’un sol home, Jesucrist. 
És veritat: 
el do de Déu no es pot ni comparar 

amb tot allò que va venir 
per haver pecat un sol home: 
el judici d’un de sol tingué per desenllaç una condemna, 
mentre que el do de la gràcia fa justos els homes 
després de moltes caigudes.] 
Així, doncs, 
si per haver fallat aquell tot sol 
va imperar la mort per culpa d’ell, 
amb molt més motiu els qui reben 
aquesta sobreabundància de gràcia 
i el do generós que els fa justos 
viuran i regnaran gràcies a un de sol, que és Jesucrist. 
Per tant, 
així com per haver fallat un sol home 
es va estendre a tots la condemna, 
també per haver estat just un de sol 
tots els homes són absolts i obtenen la vida; 
així com, per haver desobeït aquell home sol, 
els altres van esdevenir pecadors, 
també per haver obeït un de sol, 
esdevindran justos els altres. 

EVANGELI. (Mateu 4,1-11). 
  
En aquell temps, 
l’Esperit conduí Jesús al desert 
perquè el diable el temptés. 
Feia quaranta dies i quaranta nits que dejunava, 
i quedà extenuat de fam. 
El temptador se li acostà i li digué: 
«Si ets Fill de Déu, 
digues que aquestes pedres es tornin pans.» 
Jesús li respongué: 
«Diu l’Escriptura: 
“L’home no viu només de pa; 
viu de tota paraula que surt de la boca de Déu”.» 
  
Llavors el diable se l’enduu a la ciutat santa, 
el deixa dalt la cornisa del temple i li diu: 
«Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix; 
l’Escriptura diu: “Ha donat ordre als seus àngels 
que et duguin a les palmes de les mans, 
perquè els teus peus no ensopeguin amb les 
pedres”.» 
Jesús li contesta: 
«També diu l’Escriptura: 
“No temptis el Senyor, el teu Déu”.» 
  
Després el diable se l’enduu dalt una muntanya 
altíssima, 
li fa veure tots els reialmes del món 
i la seva glòria i li diu: 
«Tot això t’ho donaré si et prosternes i m’adores.» 
Llavors li diu Jesús: 
«Vés-te’n d’aquí, Satanàs! 
L’Escriptura diu: 
“Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot 
sol”.» 
  
Llavors el diable el deixà estar, 
i vingueren uns àngels per proveir-lo. 
  
…  



PROJECTE D’HOMILIA
S’entén fàcilment que no puguem servir dos senyors a 

la vegada. Potser també s’entén que no puguem servir 
Déu i les Riqueses, tot i que és Déu qui ens ha ofert els 
béns de l’Univers. En canvi, deduir d’això que no ens 
hàgim de neguitejar per la vida perquè el nostre Pare 
celestial sap molt bé les necessitats que tenim, sembla 
una mica exagerat. I més quan els fets demostren el 
contrari. ¿No ens diuen els informatius que diàriament 
moren de gana milers de persones? ¿Com es pot dir “no 
us neguitegeu pensant què menjareu, o què beureu, o 
com us vestireu” si centenars de nens estan morint a 
causa de la fam o de catàstrofes naturals? Tan poc atent 
està, Jesús, al fracàs de tantes vides! 

La contradicció entre la proposta de Jesús i 
l’experiència de cada dia és tan evident i tràgica, que bé 
podem pensar que tot això ha de tenir algun altre 
significat. De fet, el mateix evangeli expressa aquesta 
contradicció en la persona de Jesús a la Creu clamant: 
“Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?” (Mateu 
27,46). 

Què ens vol dir l’evangeli de Mateu quan posa en boca 
de Jesús unes primeres paraules que seran després 
contradites tan cruament per unes altres? 

Els evangel is Sinòptics ens presenten Jesús 
experimentant la fam ja des del començament de la seva 
vida pública, després de quaranta dies de dejuni al 
desert. Davant aquesta situació, el diable li fa la proposta 
més lògica i assenyada: Converteix aquestes pedres en 
pans” (Mateu 4,3). 

Això és precisament el que fem cada dia els humans 
amb el nostre treball: de les pedres fer-ne pans. La 
mateixa Bíblia ens ho imposa com una sentència: “Et 
guanyaràs el pa amb la suor del teu front”; és a dir: 
treballant la terra (Gènesi 3,19). 

Però l’evangelista posa en boca de Jesús una resposta 
sorprenent a aquesta proposta del diable: “L’home no viu 
només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de 
Déu”. Què vol dir, això? De quin “viure” se’ns està 
parlant? La “paraula de Déu” es pot considerar realment 
un aliment per a la nostra fam? 

Reflexionem-hi una mica. 
Els humans no podem simplement “viure”. Sentim la 

vida com a força, capacitat, acció, creativitat… Per això, 
per als humans, viure vol dir “viure per”. Només “viure”, 
ens provocaria un avorriment mortal. Viure de debò és 
viure per. Això fa que la nostra vida no sigui un simple do 
rebut sinó també una creació pròpia. 

Per a què podem viure? 
La resposta més primària i instintiva a aquesta 

pregunta és: viure per a viure. És a dir: dedicar la vida a 
“guanyar-se la vida”. 

Però l’experiència de cada dia ens diu que viure per a 
viure és un cercle tancat que, a més, sempre acaba 
trencant-se. “Ningú és capaç d’allargar, ni un minut, el 
temps de la seva vida”. Potser sí que podem manipular 
una mica la nostra data de caducitat desconeguda, però 
mai no podem controlar-la del tot o evitar-la… 

Davant aquest fet, l’evangeli ens fa una altra proposta: 
Viure per al Regne. 

¿És bona, una proposta com aquesta? No converteix la 
nostra vida en un simple mitjà? ¿No va contra la nostra 
dignitat? ¿La vida, no és la cosa més valuosa, tant que no 
ha d’estar al servei de res, sinó al contrari, tot ha d’estar 
al servei de la vida? 

Ben cert: la vida és la cosa més valuosa, i no ha de ser 
mitjà per a res. Ella és un fi en si mateixa. Però la nostra 
vida no comença en plenitud. Comencem dèbils, petits i 
desvalguts. La vida en plenitud ens queda en l’horitzó. És 
una crida, una invitació; i també una recerca. 

El Regne és el camí cap a la Plenitud; un Regne que no 
és exterior a nosaltres sinó que l’assolim en la mesura 
que el construïm. En la mesura que construïm el Regne es 
va convertint en l’àmbit vital on la nostra vida particular 
pot “viure”, i viure en plenitud. “Viure per al Regne” és 
com construir la casa on viurem. 

Viure per al Regne té dues conseqüències 
importants: 

a) Ens allibera del neguit que comportaria viure per 
a viure, entenent això com l’esforç per superar la 
petitesa i la inseguretat inicials, confiant només 
en nosaltres mateixos. 

b)En el Regne, la nostra vida individual s’incorpora 
a la vida en plenitud, que té forma de comunitat. 
Passant del Jo al Nosaltres, no es perd el Jo. Al 
contrari: el Jo troba la seva plenitud en el 
Nosaltres, com cada un dels nostres ossos 
només pot viure dintre el conjunt del cos. 

MISSATGE 
No hi ha desconeixement de la realitat en les paraules 

de Jesús. Al contrari: les seves paraules són i volen ser 
una bona notícia precisament per a tots aquells que, 
com Jesús mateix, “perden” o “han perdut” la pròpia vida 
per al Regne. En el Regne troben el seu suport ple i segur. 
Hi descobreixen que la seva, no és una vida perduda sinó 
donada, i que la vida donada viu en la VIDA.  Donar-se és 
la manera normal i espontània de viure. Només un refús 
explícit de donar-se pot situar-nos “al marge de la VIDA” 
que a tots se’ns ofereix. Això vol dir que també la vida 
dels qui no han arribat a la capacitat de decidir sobre ells 
mateixos, no s’ha separat mai de la Font de la Vida, i, per 
tant, de cap manera queden fora de la PLENITUD. 

RESPOSTA 
Viure per al Regne comporta no preocupar-se per la 

pròpia vida sinó per la Vida, que se’ns fa trobadissa 
sobretot en la vida dels altres. Podria semblar que només 
es substitueix un neguit per un altre. Però es tracta de 
dos “neguits” totalment diferents: 

– El neguit per la pròpia vida neix de la por i de la 
inseguretat; i de la constatació creixent de que 
mantenir la nostra vida no està a les nostres mans. 

– El neguit per als altres neix de l’amor envers els 
altres i envers la Vida. Inclou la Pau que neix de la 
certesa del Projecte de Déu. El clam de Jesús a la 
creu “Déu meu, Déu meu, per què m’has 
abandonat?” prové de la seva sintonia amb tots els 
oprimits. Jesús fa seu el clam dels oprimits, i el 
presenta al Pare com una pregària que té efectes 
immediats: … El centurió, veient tot el que havia 
passat, deia: realment aquest era fill de Déu (Mateu 
27,54). 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Viviu neguitosos? Heu examinat mai la vertadera causa 

dels vostres neguits? Valen realment la pena? 
2. Si heu repetit alguna vegada el crit de Jesús a la creu 

(“Déu meu, per què m’heu abandonat”), ho heu fet 
com una pregària confiada o com una acusació? 

3. Recordeu alguna ocasió concreta en què, en la vostra 
opinió, vau sentir la presència amorosa de Déu? Hi heu 
pensat, alguna vegada? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY VIII. CICLE A.  

“COS”. 

141. Cos. (... no us neguitegeu ... ni pel vostre cos, pensant com us vestireu...). 
L’espiritualitat occidental s’ha anat bastint amb el Cristianisme. Però, en la manera d’entendre el cos, el 

Cristianisme no és tant hereu del Missatge de Crist com del Neoplatonisme.  
Encara que els Evangelis van ser escrits en grec, les seves categories mentals són jueves. Però la 

difusió del missatge demanava la seva inculturació en el món grecoromà. Bona part dels pensadors 
cristians dels primers segles va trobar en la filosofia neoplatònica del moment elements que permetien 
inculturar el “missatge” cristià. 

Un element important pres del Neoplatonisme va ser un cert dualisme. Sense caure en una mentalitat 
estrictament dual (la Realitat com a provinent de dos Principis contraposats: Bé i Mal, o Déu i Satanàs), sí 
que es va assumir la idea que l’ésser humà està constituït per dues realitats: cos i ànima. 

El cos, material i corruptible, era entès fàcilment com inspirador de passions i comportaments negatius. 
En canvi l’ànima, espiritual i immortal, permetia la “espiritualització” per esdevenir semblants a Déu. 

Aquest dualisme de baixa intensitat permetia aparentment “racionalitzar” l’etern problema de 
l’existència del Mal, i oferir una visió més suau del drama de la Mort. També oferia, aparentment, una 
“explicació” al misteri de la resurrecció: tema central del Missatge cristià. 

D’aquesta manera va anar desenvolupant-se una visió dualista de l’ésser humà, molt aliena al Missatge 
evangèlic. 

En els Evangelis l’ésser humà constitueix una realitat única. I aquesta realitat única és corporal. No 
“tenim” cos sinó que som cos. 

Però el cos humà no és com el d’una pedra. El cos humà és vivent. Això comporta que l’ésser humà 
neix, creix i forma part de la gran xarxa de la Vida. Cap vida comença de zero. Tota vida neix d’una altra 
vida o vides precedents. Així, el fet de viure ens obre a les categories de Temps i Espai, ja que la vida de 
cada vivent comença marcada i definida per l’entorn on es troba i pel moment en què viu. 

Vida vol dir evolució; i amb l’evolució van apareixent progressivament sensibilitats, que capaciten el 
cos humà per establir relacions amb el seu entorn: relacions d’anada i tornada. Els vivents, en realitat, 
no “vivim” sinó que convivim. 

La convivència marca fortament l’evolució de la Vida provocant-hi canvis que a vegades són qualitatius. 
Ens pot ajudar a entendre això el que passa amb l’aigua: sense deixar de ser un compost d’oxigen i 
hidrogen, té característiques qualitativament diferents si té forma sòlida, líquida o gasosa, la qual cosa 
depèn de l’entorn. 

Semblantment, i en més mesura, els Humans. La convivència ens ha anat capacitant per a 
comportaments qualitativament diferents. Els comportaments morals ja ens obren a les categories de Bé i 
de Mal. 

Com el Temps i l’Espai, el Bé i el Mal no són realitats en si mateixos. Són relacions; formes de 
convivència. 

En l’evangeli que hem llegit Jesús diu: No us neguitegeu pel cos. D’entrada, sembla un consell molt 
estrany, ja que som cos. Però, enteses com cal, aquestes paraules de Jesús expressen un gran realisme: 
amb les preocupacions pel nostre cos no aconseguim pas sobreposar-nos a seves limitacions. Però, quan 
entenem i assumim que el cos humà és sobretot relació o convivència, aleshores també comprenem 
allò que demanen els evangelis: Busqueu per damunt de tot el regne de Déu i ser justos. 

Fent bé (fent convivència o, en llenguatge clàssic, fent comunió), sí que superem les limitacions que 
venien d’un cos que ens tancava en nosaltres mateixos. Cada cos individual és fruit d’una sèrie de 
circumstàncies coincidents en un temps i un espai. És precisament la comunió allò que porta el nostre 
cos més enllà d’un espai i temps concrets. Gràcies a la comunió, el cos es fa més xarxa, més relació. 
Retornant a l’exemple de l’aigua, diríem que, amb la comunió, el cos es “vaporitza” o “s’espiritualitza”, 
passant de l’existir al coexistir. “Busqueu per damunt de tot el regne de Déu (comunió), i la resta hi 
serà afegida (Lluc 12:31). St. Pau, en la 1ª Carta als Corintis ho explica fent servir expressions com “cos 
gloriós” o “cos espiritual” (1Co 15,44ss). 

La resurrecció de Jesús és corporal, amb un cos ja no limitat per un espai i un temps. Ell ha 
esdevingut aliment. És a dir: vida que es dóna, xarxa, relació, comunió. Els deixebles el busquen 
“individualitzat”, però no el poden reconèixer (Lluc 24:31). Només el “veuen” quan, a taula, comparteixen 
les seves vides amb aquell desconegut “que parteix el pa”. 

La corporalitat implica que la resurrecció no ha de ser entesa com una situació purament individual. En 
Jesús, és la vida de tota la Humanitat que ressuscita. Més encara: tot l’Univers entra en l’horitzó de la 
Resurrecció. El món “nou” no és un “altre” món sinó el nostre únic Món creat per l’Amor de Déu que va 
renovant-se (Romans 8:22). En l’Home, per l’Home i amb l’Home és tot l’Univers que ressuscita. 

Cos i Esperit no són dues realitats, i menys dues realitats oposades; com no són dues realitats les 
vibracions de l’aire i la música que generen, i que pot commoure profundament el nostre esperit. 

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

No em sembla bé que contraposis Déu i les 
riqueses, com si les riqueses fossin una cosa 
dolenta. També les riqueses poden ajudar a fer 
humanitat, que, segons tu mateix, és la 
manera més correcta de donar culte a Déu. 
Només cal pensar en les grans i riques 
construccions al servei de tothom, com l'Òpera 
de París, o el Liceu de Barcelona, o el tren 
Maharajas ’ Express de la Índia, o e l 
Metropolitan museum de Nova York, o 
tantíssimes obres d’art com són la majoria de 
les catedrals, que a la vegada són una mostra 
de riquesa i de servei. 
Fid’ho 

Ben cert: les riqueses poden servir per fer 
humanitat. El problema no està en les riqueses 
sinó en la servitud dels humans envers elles. 
Les meves paraules parlen de llibertat. Servir 
Déu, allibera; servir les Riqueses, esclavitza. 
Així de senzill. I la Comunitat humana només 
es va construint amb persones que s’atreveixen 
a ser lliures. 
Evy 

Potser sí. D’alguna manera jo mateix ho 
experimento això que dius. Servir l’empresa 
em fa guanyar diners, però m’hi sento poc 
lliure. En canvi, servir els meus fills i la meva 

dona, em fa sentir lliure; més lliure com més i 
millor els puc servir. 

Però quan es tracta de servir Déu, no ho veig 
tan clar. A molta gent, la religió no els fa pas 
més lliures, sinó el contrari. De fet avui dia 
molts abandonen la religió per sentir-se més 
lliures! 
Fid’ho 

Déu no l’ha vist mai ningú. Només podem 
servir-lo servint els altres per amor. Està molt 
bé això que dius sobre les persones que 
s’alliberen de la religió, perquè són moltes les 
persones que es fan una imatge equivocada de 
Déu, i la “serveixen” de la mateixa manera que 
servirien les riqueses: amb esperit possessiu. 
Déu no es pot “posseir”, sinó d’acollir-lo com 
una obertura en el nostre horitzó. Les riqueses 
(posseïdes) t ’omplen, et saturen i et 
subjuguen. Només Déu (no posseït) ofereix 
espais il·limitats a la nostra llibertat. 
Evy 

¿Però, si servir Déu significa servir els altres, 
per què no parlar directament del servei als 
altres sense posar-hi Déu pel mig?! ¿Per què 
complicar tant les coses?! 
Fid’ho 

També el servei pot acabar essent possessiu. 
Perquè el servei als altres sigui autèntic cal 
anar més enllà de les necessitats concretes de 
cada persona. Cal servir mirant la totalitat de 
la persona i el seu creixement. Només així 
s’evita que el nostre “servei” acabi subjugant 
les persones servides. 
Evy 

Això que dius em confirma una reflexió que a 
vagades m’he fet: que en la nostra societat 
estem caient en un error important. A les 
famílies, per exemple, està passant com dius 
tu: els pares estem tant al “servei immediat” 
dels fills, que els incapacitem per esdevenir 
persones adultes i lliures. Contemplant tant els 
nostres fills, els fem de porcellana, i es 
“trenquen” al primer copet que reben! Una 
cosa semblant passa en altres aspectes, com la 
s an i t a t . Re c o r do un c ompany, g ran 
col·laborador de Càritas, que em va dir una 
cosa sorprenent: “Càritas m’ha tornat dur”. 
Començo a entendre que hi ha d’haver una 
certa duresa en l’amor. Si hi renunciem, l’amor 
es corromp, i deixa de ser humanitzador. 
Fid’ho 

“Servir Déu” significa que el nostre servei als 
altres sigui “creador d’Humanitat”. Permet 
sentit la pròpia vida com una participació en la 
Vida de l’Univers: do de Déu i construcció 
nostra. Però cal no enganyar-se: hi ha qui parla 
de Déu, però només l’utilitza. En canvi també 
hi ha qui no parla de Déu, però li és del tot 
fidel sense nomenar-lo. 

Mossèn Pere Torras 



NO A LA IDOLATRIA A LES RIQUESES 

Les Riqueses, convertides en ídol absolut, son per a Jesús el major enemic 
d'aquest món més digne, just i solidari que vol Déu. Ja fa vint segles que el 
Profeta de Galilea va denunciar de manera rotunda que el culte a les riqueses 
serà sempre el major obstacle que trobarà la Humanitat per progressar cap a una 
convivència més humana. 

La lògica de Jesús és aclaparadora: "No podeu ser servidors de Déu i de les 
riqueses". Déu no pot regnar al món i ser Pare de tots, sense reclamar justícia 
per als que són exclosos d'una vida digna. Per això, no poden treballar per aquest 
món més humà volgut per Déu els qui, dominats per l'ànsia d'acumular riquesa, 
promouen una economia que exclou els més febles i els abandona a la fam i la 
misèria. 

És sorprenent el que està succeint amb el Papa Francesc. Mentre els mitjans de 
comunicació i les xarxes socials que circulen per internet ens informen, amb tota 
mena de detalls, dels gestos més petits de la seva personalitat admirable, 
s'oculta de manera vergonyosa la seva crida més urgent a tota la Humanitat: "No 
a una economia de l'exclusió i la iniquitat. Aquesta economia mata". 

No obstant això, Francesc no necessita llargues argumentacions ni profundes 
anàlisis per exposar el seu pensament. Sap resumir la seva indignació en 
paraules clares i expressives que podrien obrir l'informatiu de qualsevol 
telenotícies, o ser titular de la premsa en qualsevol país. Només alguns 
exemples. 

"No pot ser que no sigui notícia que mori de fred un ancià en situació de carrer i 
que sí que ho sigui la caiguda de dos punts a la borsa. Això és exclusió. No es pot 
tolerar que es llenci menjar quan hi ha gent que passa gana. Això és iniquitat". 

Vivim "en la dictadura d'una economia sense rostre i sense un objectiu 
veritablement humà". Com a conseqüència, "mentre els guanys d'uns pocs 
creixen exponencialment, els de la majoria es queden cada cop més lluny del 
benestar d'aquesta minoria feliç". 

"La cultura del benestar ens anestèsia, i perdem la calma si el mercat ofereix 
alguna cosa que encara no hem comprat, mentre totes aquestes vides truncades 
per falta de possibilitats ens semblen un espectacle que de cap manera ens 
altera". 

Com ha dit ell mateix: "aquest missatge no és marxisme sinó Evangeli pur". Un 
missatge que ha de tenir ressò permanent en les nostres comunitats cristianes. El 
contrari podria ser signe del que diu el Papa: "Ens estem tornant incapaços de 
compadir-nos dels clams dels altres, ja no plorem davant el drama dels altres". 

José Antonio Pagola






