
LECTURES  
DIUMENGE 03/09/2017 

DURANT L’ANY XXII. CICLE A. 
1ª LECTURA  (Jeremies 20,7-9) 

  
M’heu afalagat, Senyor, i m’he deixat seduir; 
us heu apoderat de mi i m’heu dominat, 
però ara passen el dia divertint-se a costa meva, 
tothom es riu de mi. 
Sempre que parlo, dono el crit d’alarma; 
el meu clam anuncia invasions i devastació. 
Tot el dia la paraula del Senyor 
m’és un motiu d’escarnis i de burles. 
A la fi pensava: no en vull parlar més; 
no diré res més en nom d’Ell. 
Però llavors sentia en el meu cor un foc que cremava; 
sentia un incendi dintre els meus ossos. 
Estic rendit de tant aguantar; ja no puc més. 

2ª LECTURA (Romans 12,1-2) 
  
Germans, 
per l’amor entranyable que Déu ens té, 
us demano que li oferiu tot el que sou, 
com una víctima viva, santa i agradable. 
  
No us emmotlleu al món present; 
transformeu-vos 
renovellant la vostra manera de veure les coses, 
perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu: 
reconèixer allò que és bo, agradable a Déu i perfecte. 

EVANGELI (Mateu 16,21-27) 
  
En aquell temps… 
Jesús començà a deixar entendre als deixebles 
que havia d’anar a Jerusalem, 
que havia de patir molt de part dels notables, 
els grans sacerdots i els mestres de la Llei, 
i que havia de ser mort 
i de ressuscitar el tercer dia. 
  
Pere, pensant fer-li un favor, 
es posà a renyar-lo: 
“De cap manera, Senyor: 
a vós això no us pot passar!” 
Però Jesús es girà i li digué: 
“Fuig d’aquí, Satanàs! Em vols fer caure, 
perquè no penses com Déu, sinó com els homes. 
  
Llavors Jesús digué als deixebles: 
“Si algú vol venir amb mi, 
que es negui ell mateix, 
que prengui la seva creu i m’acompanyi 
Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, 
però el qui la perdi per mi, la retrobarà. 
  
¿Què en trauria l’home 
de guanyar tot el món si perdia la vida? 
¿Què podria pagar l’home 
per rescatar la seva vida? 
Perquè el Fill de l’home ha de venir 
en la glòria del seu Pare, 
voltat dels seus àngels, 
i ell pagarà cadascú segons les seves obres”. 



LECTURES  
DIUMENGE 10/09/2017 

DURANT L’ANY XXIII. CICLE A. 
1ª LECTURA  (Ezequiel 33,7-9) 

  
El Senyor em digué: 
“Fill d’home, t’he fet sentinella 
perquè vetllis sobre el poble d’Israel. 
Quan sentis dels meus llavis una paraula, 
els has d’advertir de part meva. 
Si jo amenaço el pecador amb la mort, 
i tu no li dius res 
i no l’adverteixes que s’aparti del camí del mal, 
ell morirà per culpa seva, 
però jo et faré responsable de la seva sang. 
Ara, 
si tu l’havies advertit 
que s’apartés del mal camí i es convertís, 
ell morirà per culpa seva, 
i tu hauràs salvat la teva vida”. 

2ª LECTURA (Romans 13,8-10) 
  
Germans, 
no quedeu a deure res a ningú. 
L’únic deute vostre ha de ser 
el d’estimar-vos els uns als altres. 
Qui estima els altres, ha complert la Llei. 
No cometre adulteri, no matar, no robar, 
no desitjar allò que és d’un altre, 
i qualsevol altre manament, 
es troba en aquestes paraules: 
estima els altres com a tu mateix. 
  
Qui estima no fa cap mal als altres. 
Estimar és tota la Llei. 

EVANGELI (Mateu 18,15-20) 
  
En aquell temps, 
Jesús digué als seus deixebles: 
“Si el teu germà peca, 
vés a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols. 
Si te’n fa cas, t’hauràs guanyat el germà. 
Si no te’n fa cas, crida’n un altre o dos més, 
perquè la causa sigui judicada 
per la paraula de dos o tres testimonis. 
Si tampoc no feia cas d’ells, 
parla’n a la comunitat reunida. 
Si ni tan sols de la comunitat no volia fer cas, 
considera’l com un pagà o un publicà. 
Us ho dic amb tota veritat: 
Tot allò que lligareu a la terra, 
quedarà lligat al cel; 
i tot allò que deslligareu a la terra, 
quedarà deslligat al cel. 
  
Us asseguro també que si dos de vosaltres 
aquí a la terra s’avenen a demanar alguna cosa, 
el meu Pare del cel els la concedirà, 
perquè on n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, 
jo estic enmig d’ells”. 



PROJECTE D’HOMILIA
“… que prengui la seva creu…” 

La Creu té dos significats diferents però comple-
mentaris. 

En primer lloc representa allò més propi i 
característic dels deixebles de Jesús: la seva decisió de 
viure la vida en forma de vida–que–es–dóna. 

En aquest sentit la Creu és vista com un arbre, i 
representa la recuperació del mític arbre de la vida, 
el fruit del qual permet gaudir d’una vida vida, aquella 
que no sucumbeix a la mort. 

Rellegiu, si us sembla, el meravellós mite del Paradís 
terrenal (Gènesi 2,8-25). Al centre del jardí hi havia 
dos arbres: l’Arbre de la vida i l’Arbre del coneixement 
(de la determinació) del bé i del mal. L’Home queda 
advertit que, si menja del fruit de l’Arbre de la 
determinació del Bé i del Mal, morirà sense remei. La 
mort no serà un càstig per una desobediència, sinó 
l’efecte directe d’un fruit mortalment verinós per als 
Humans. 

Però els Humans no hem resistit la temptació de 
“menjar del fruit” d’aquest arbre perquè “ens fa com 
déus”, i així hem engendrat el Reialme de la Mort, i 
hem perdut l’Arbre de la vida. 

La decisió de “determinar el Bé i el Mal” converteix 
la Humanitat en una gran sala de judicis on tots 
s’enfronten a tots com a acusadors i acusats, jutges i 
jutjats, condemnadors i condemnats. 

L’Arbre de la determinació del Bé i del Mal no és cap 
invent literari sinó el reflex, en forma de mite, de 
l’experiència més tràgica que hem generat i sofert els 
Humans. En nom del Bé i del Mal que cadascú 
determina segons el “poder” de què disposa, s’han fet 
guerres (fins i tot “santes”), genocidis, sacrificis 
humans, matances, tortures, violacions, esclavituds, 
neteges ètniques,… 

Només deixant de menjar el fruit de l’Arbre del bé i 
del mal és possible recuperar l’Arbre de la vida, el fruit 
del qual és tota persona que fa de la pròpia vida un 
aliment per als altres. Aquest és el significat de la vida 
de Jesús, el Nou Adam, primogènit d’una nova 
Humanitat. La creu és el nou Arbre de la vida. Jesús 
n’és el fruit que en penja oferint-se com aliment. 

“Prendre la pròpia Creu” vol dir alimentar-se del 
fruit de l’Arbre de la vida i, a la vegada, fer-se’n també 
fruit per als altres, com Jesús. 

Però la Creu té un segon significat. El nou Arbre de 
la vida coexisteix amb l’Arbre de la mort. Al Reialme 
de la Mort s’hi jutja, s’hi condemna i s’hi mata. La 
Creu, en Jesús, va ser també el compliment d’una 
sentència: “Nosaltres tenim una Llei i, segons aquesta 
Llei, home aquest ha de morir” (Joan 19,7). 

“Prendre la Creu” significa ser condemnat i, a pesar 
d’això, continuar mantenint-se fidel a la Humanitat. “Si 
ets Fill de Déu baixa de la creu, … i creurem en tu”, li 
diuen els grans sacerdots, amb els mestres de la Llei i 
els notables (Mateu 27,40-42). Si Jesús hagués baixat 
de la Creu hauria corroborat el Reialme de la Mort i la 
seva manera de fer. Si hagués baixat de la Creu ¿en 
quin “Messies” haurien cregut els qui l’increpaven? 
Baixant de la Creu per salvar-se, Jesús s’hauria fet, ell 
també, súbdit del Reialme de la Mort. 

“Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà.” Per això 
Jesús es va mantenir fidel a donar la vida. I aquí 
apareix la gran novetat: aquesta vida donada és 
acollida per Déu, que és Vida–que–es–dóna.  En Déu 
la vida donada és “resurrecció”. Gràcies a Jesús l’Arbre 
de la vida torna a estar al nostre abast. 

“Prendre la Creu” no és conformar-se estoicament al 
sofriment. El sofriment sempre forma part de “l’encara 
no…” d’una vida que s’està fent.  “Prendre la Creu” és 
obrir-se a un horitzó que il·lumina la vida i transforma 
el dolor en solidaritat amb tots els qui pateixen, i 
converteix la mort en plenitud de donació i pas 
(“pasqua”) a la Resurrecció. 

MISSATGE
L’evangeli d’avui apunta directament al nucli del 

missatge cristià: Si algú vol venir amb mi, que es 
negui ell mateix, que prengui la seva creu i 
m’acompanyi. 

Aquest missatge queda ressaltat, per contrast, en 
l’actitud dels deixebles, personalitzada en la 
intervenció de Pere: “De cap manera, Senyor: a vós 
això no us pot passar”. 

Pere acabava de proclamar que Jesús és el Messies, 
fill del Déu viu; però ell pensa encara com a “súbdit” 
del Reialme de la Mort. Ell encara confia més en 
l’espasa que en la vida–que–es–dóna (Joan 18,10). 
Pere personifica el “deixeble que encara no segueix 
Jesús, però que acabarà entenent, i el seguirà”. 

RESPOSTA
El missatge és una proposta. I la resposta consisteix 

en acceptar aquesta proposta. 
L’actitud de Pere és un toc d’atenció: tan pròxim a 

Jesús i, no obstant, la seva “resposta” és totalment 
equivocada. Hi ha el perill que ho sigui també la 
nostra. 

Hi ha moltes maneres de “prendre la creu”. A 
vegades s’ha pres perquè tenia forma d’espasa; a 
vegades s’ha pres com un amulet o talismà; a vegades 
s’ha pres com a bandera per anar a la guerra; a 
vegades s’ha pres per dictar sentències; a vegades 
s’ha pres per fer-ne un penjoll d’or o plata al coll;… 

Durant dos mil anys els deixebles de Jesús hem 
comès tantes barbaritats en nom de la Creu, que ens 
cal estar molt atents per no tornar a caure en errors 
passats o de nous. 

Potser ens pot servir allò de l’Arbre de la vida en 
contraposició a l’Arbre de la mort. Si dóna vida, és la 
Creu de Jesús; si dóna mort, és la creu que imposa 
Pilat.  

PREGUNTES per al diàleg
1. El Cristianisme és un missatge trist? 
2. L’actitud de Pere que Jesús refusa, creieu que 

encara està present en l’Església? En quins 
aspectes? 

3. Hi ha moltes classes i estils de santcristos. Com a 
suport simbòlic i expressió de fe, segurament que 
n’hi ha de més adequats i de no tant. Què opineu 
del santcrist de la vostra parròquia o de la vostra 
església o de la vostra habitació? 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=3&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1199&select=19
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1136&select=27
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1198&select=18


Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXII. CICLE A.  

“PENSAR”. 

168. Pensar. (...perquè no penses com Déu, sinó com els homes.). 
Després que Jesús proclamés que Pere era benaurat perquè el Pare del cel li havia revelat la seva 

identitat (“Vós sou el Messies, el Fill del Déu viu”. Mateu 16:17), tot seguit el refusa dient-li: “Fuig d’aquí, 
Satanàs! Em vols fer caure, perquè no penses com Déu, sinó com els homes”.  

Aquesta sobtada reacció de Jesús envers Pere (i la resta dels deixebles) és molt sorprenent, i provoca 
molts interrogants. ¿No és normal que els humans pensem com els homes? Si Déu ha creat els Humans, 
per què pensar humanament és contrari a pensar segons Déu? Si Jesús, segons els Evangelis, és el Fill de 
l’home (és a dir: l’Home per antonomàsia), com pot ser que refusi algú perquè pensa com els homes? 

Pere ha conegut la identitat de Jesús gràcies a una revelació del Pare del cel (Mateu 16:17). ¿Comporta, 
aquesta revelació, que Pere ja no pugui pensar com els humans sinó només com Déu? 

Totes aquestes preguntes semblen ben lògiques, però descuiden una dada important: que la vida 
humana té forma d’història. 

Imaginem un infant que acaba de néixer. La sensació més directa i primària és la seva total 
dependència. Per això, l’instint de supervivència el portarà a voler assegurar la possessió d’aquestes 
persones de les quals depèn absolutament. 

Entén la seva dependència com una debilitat. Entén que les persones de qui depèn són més fortes que 
ell. Per això, des del primer moment, el seu instint vital el portarà a voler assegurar-se la presència de les 
persones que necessita. Però això comporta “posseir-les” d’alguna manera. És a dir: fer-les “seves”; 
“dominar-les des de la dependència”. 

Per aconseguir-ho, provarà totes les estratègies que li donin “resultat”: plorar, està malat, somriure, 
certs moviments, determinats crits,... Experimentarà que determinats comportaments que mouen els 
altres cap a ell: uns per estimar-lo; altres per renyar-lo. 

Des del primer moment, tot ésser humà experimenta en la seva pròpia pell que la vida comporta 
domini. Hi ha qui domina, i qui és dominat. I res no fa sentir tan independent com tenir persones (o 
animals) sota el propi domini. 

El nen, a mesura que es vagi fent gran, experimentarà directament que aquest món en què ha estat 
ficat, de fet, s’expressa en només amb tres paraules: Poder, Poder i Poder. 

És cert que també experimenta l’Amor que rep. Però, en la seva total dependència, l’amor és 
experimentat com formant part del Poder. Ell se sent estimat, però en la seva debilitat. Els qui més 
l’estimen són també els qui dominen totalment la seva vida.  

I potser tardarà molt temps a descobrir la radical diferència entre Amor i Poder. 
Això és el que significa “pensar com els homes”. 
En el món dels humans hi ha alguns que són (o apareixen com a) poderosos poderosos. També hi ha 

poderosos menys poderosos que depenen d’altres poderosos. Hi ha dependents que tenen Poder sobre 
altres més dependents que ells. També hi ha dependents que s’identifiquen amb el poderosos per tenir la 
sensació de participar del seu Poder. Fins i tot hi ha dependents que converteixen la seva servitud en 
“virtut”, i així es senten superiors als poderosos. Tampoc falten els qui han aconseguit convertir la seva 
dependència en una eina de domini.  

El món del Poder és plurivalent i anguilejant. Tot és possible en l’àmbit del Poder, perquè, de fet, el 
Poder és basa en una mentida compartida. 

En canvi, Pensar com Déu significa fer un pas vers la veritat de l’Home; vers la vertadera 
humanització.  

La mentida del Poder ens deshumanitza. No obstant això, les víctimes del Poder ens revelen horitzons 
d’humanitat.  

La primera víctima del Poder la reconeixem directament en nosaltres mateixos. I, a partir de la nostra 
pròpia experiència, cada víctima fa que ressoni dins nostre una pregunta impertinent: “On és el teu 
germà?” (Gènesi 4:9).  

És una pregunta que no ens podem treure de sobre. I és aquí on ens juguem la nostra pròpia 
humanització. No hi valen ni ideologies, ni religions, ni filosofies, ni humanismes,... Davant cada víctima 
només hi ha una resposta “humana”: acostar-s’hi.  

Tota altra resposta és inhumana. I ho sabem. (�Paràbola del Samarità. Lluc 10:30).  
Pensar com Déu (es “cregui” en Déu, o no) significa veure les víctimes i fer-se’n solidari. Només així 

ens humanitzem i fem Humanitat. 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1125&select=16
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1125&select=16
http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=5&select=4
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1165&select=10


Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XXII. 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 

He de reconèixer que m’ha sorprès el “piropo” 
que li has engegat al teu amic Pere. Jo imaginava 
que (i segons tu mateix) no s’ha d’insultar ningú… 
Fid’ho 

Li he dit “satanàs” no pas insultant-lo sinó 
corregint-lo. Satanàs significa la nostra capacitat 
creadora quan ens mou a imposar els nostres plans 
sobre la Humanitat, substituint els plans de Déu. I 
és una temptació que he hagut d’anar superant 
constantment. I ho ha de fer igualment tot aquell 
que, com Pere, vulgui seguir-me. 
Evy 

Entre nosaltres és un insult, i dels grossos… 
Fid’ho 

Això va venir més tard. Quan ho vaig dir a Pere, 
era un avís. Un avís seriós, perquè es tracta d’una 
temptació greu i difícil de detectar, sobretot en 
aquelles persones que, per ser deixebles meus, 
podrien donar per suposat que tots els seus 
pensaments són correctes. 
Ely 

Pere volia fer-te un favor. Va reconèixer que tu, 
fill de l’home, ets també fill de Déu. I li havies donat 
la raó! És lògic que pensés que, essent fill de Déu, 
ningú no t’havia de jutjar, condemnar ni matar. 

Fid’ho 
No tan lògic, Evy. En mi, Pere acabava de 

reconèixer l’Home com a Messies i Fill de Déu. Jo ja 
l’havia advertit que aquest seu coneixement no 
volia pas dir que em conegués millor que els altres 
sinó que era una revelació del meu Pare. ¿Trobes 
lògic que em volgués corregir quan els vaig explicar 
la manera com seria Messies i Fill de Déu?! 
Evy 

El que vas comunicar als deixebles era terrible, i 
fins i tot inimaginable tractant-se d’algú estimat per 
Déu… 
Fid’ho 

Per això els vaig advertir abans; i per això vaig 
corregir Pere. 

És cert: el Calvari és terrible. Però encara és més 
terrible tot allò que provoca l’existència de milers i 
milions de Calvaris. Tot ve dels humans que cauen 
en la temptació de considerar-se superiors als 
altres, i els seus jutges. La meva terrible passió i 
mort comencen el dia en què un home va jutjar i 
condemnar un seu germà. I la meva passió i mort 
continuen avui, sempre cruels i injustes. 
Evy 

No m’explico com Déu −Pare bondadós, segons 
tu− va poder creat una Humanitat tan cruel. En 
últim terme, és Ell el responsable de tanta crueltat! 
Fid’ho 

No, Evy. Déu és “responsable” de la llibertat 
humana. És cert: podia fer-nos robots; robots 
“perfectes” com les estrelles. T’agradaria ser un 
robot perfecte? 

¿Si t’hagués estat possible, hauries preferit que 
els teus fills fossin “perfectes”, programats perquè 
t’obeïssin i t’omplissin de petons sempre que et 
trobessin? ¿O els prefereixes tal com han estat, 
amb els seus defectes, rebequeries o virtuts, i 
lliures? 
Evy 

Para, para! La idea d’homes–robot m’horroritza. 
Ja ho vaig entenent: el “preu” de la bondat és la 

possibilitat de ser dolent. El “preu” de la llibertat és 
la possibilitat d’usar-la malament. El “preu” de 
l’amor és la possibilitat d’odiar. 

Això em posa una pregunta molt angoixant: Els 
Humans, utilitzarem bé la nostra llibertat? 
Fid’ho 

No et posis tan transcendent, Evy! 
Fes-te una pregunta més senzilla: Jo (és a dir: 

tu), utilitzaré bé la meva llibertat? Ara la resposta 
depèn només de tu. 

I no deixis d’alegrar-te per tot l’amor que ja has 
rebut i per tot l’amor que ja has donat. 

Mossèn Pere Torras 



APRENDRE A PERDRE 

La dita és recollida en tots els evangelis i es repeteix fins a sis vegades: "Si un vol 
salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perd per mi, la trobarà". Jesús no està 
parlant d'un tema religiós. Està plantejant als seus deixebles quin és el veritable valor 
de la vida. 

La dita és expressada de manera paradoxal i provocativa. Hi ha dues maneres molt 
diferents d'orientar la vida: una condueix a la salvació, l'altra a la perdició. Jesús 
convida a tots a seguir el camí que sembla més dur i menys atractiu, doncs condueix 
l'ésser humà a la salvació definitiva. 

El primer camí consisteix a aferrar-se a la vida vivint exclusivament per a un mateix: 
fer del propi "jo" la raó darrera i l'objectiu suprem de l'existència. Aquesta forma de 
viure, buscant sempre el propi guany o avantatge, condueix l'ésser humà a la perdició. 

El segon camí consisteix en saber perdre, vivint com Jesús, oberts a l'objectiu últim 
del projecte humanitzador del Pare: saber renunciar a la pròpia seguretat o guany, 
buscant no només el propi bé sinó també el bé dels altres. Aquesta forma generosa de 
viure condueix l'ésser humà a la seva salvació. 

Jesús està parlant des de la seva fe en un Déu Salvador, però les seves paraules són 
un greu advertiment per a tots. ¿Quin futur li espera a una Humanitat dividida i 
fragmentada, on els poders econòmics busquen el seu propi benefici; els països, el seu 
propi benestar; els individus, el seu propi interès? 

La lògica que dirigeix en aquests moments la marxa del món és irracional. Els pobles i 
els individus estem caient a poc a poc en l'esclavitud del "tenir sempre més". Tot és poc 
per sentir-nos satisfets. Per viure bé, necessitem sempre més productivitat, més 
consum, més benestar material, més poder sobre els altres. 

Cerquem insaciablement benestar, però, no ens estem deshumanitzant sempre una 
mica més? Volem "progressar" cada cop més, però, ¿quin progrés és aquest que ens 
porta a abandonar a milions d'éssers humans a la misèria, la fam i la desnutrició? 
¿Quants anys podrem gaudir del nostre benestar, tancant les nostres fronteres als 
famolencs? 

Si els països privilegiats només busquem "salvar" el nostre nivell de benestar, si no 
volem perdre el nostre potencial econòmic, mai donarem passos cap a una solidaritat a 
nivell mundial. Però no ens enganyem. El món serà cada vegada més insegur i més 
inhabitable per a tots, també per a nosaltres. Per salvar la vida humana en el món, hem 
d'aprendre a perdre. 

José Antonio Pagola






