
LECTURES  
DIUMENGE 17/09/2017 

DURANT L’ANY XXIV. CICLE A. 
1ª LECTURA  (Siràcida 27,30 – 28,7) 

  
És odiós irritar-se i guardar rancúnia, 
però el pecador ho fa i no vol apaivagar-se. 
El venjatiu toparà amb la venjança del Senyor, 
que li demanarà compte rigorós dels seus pecats. 
  
Perdona als altres el mal que t’han fet, 
i Déu et perdonarà els pecats quan tu el preguis. 
L’home que s’irrita contra un altre home, 
¿com pot esperar que el Senyor li retorni la salut? 
No s’ha compadit d’un home com ell, 
i ara ¿s’atreveix a pregar pels seus propis pecats? 
Si ell, que és de carn i ossos, guarda rancúnia, 
¿qui li obtindrà el perdó quan haurà pecat? 
  
Recorda la fi que t’espera 
i amainarà la teva enemistat; 
pensa en la mort, 
i guardaràs fidelment el manaments. 
Recorda’t dels manaments, 
i no seràs rancorós amb els altres; 
pensa en l’aliança de l’Altíssim, 
i no tindràs en compte l’ofensa rebuda. 

2ª LECTURA (Romans 14,7-9) 
  
Germans, 
cap de nosaltres no viu ni mor per a ell mateix: 
mentre vivim, vivim per al Senyor, 
i quan morim, morim per al Senyor. 
Per això, tant si vivim com si morim, 
som del Senyor; 
ja que, si Crist va morir i va tornar a la vida, 
va ser justament perquè havia de ser 
sobirà de morts i de vius. 

EVANGELI (Mateu 18,21-35) 
  
En aquell temps, 
Pere preguntà a Jesús: 
“Senyor, ¿quantes vegades hauré de perdonar 
al meu germà el mal que m’haurà fet? 
¿Set vegades?” 
Jesús li respon: “No et dic set vegades, 
sinó setanta vegades set”. 
  
Per això passa amb el Regne del cel 
com amb un rei que va voler demanar comptes 
als qui ocupaven els llocs de govern. 
Tot just començava, 
ja li van presentar un dels seus ministres 
que li devia deu mil milions. 
Com que no tenia res per pagar, 
el rei va manar que venguessin tots els seus béns, 
i a ell mateix, amb la seva dona i els seus fills, 
els venguessin com esclaus, 
per poder pagar el deute. 
Però ell se li llançà als peus i li deia: 
Tingueu paciència i us ho pagaré tot. 
Llavors el rei se’n compadí, 
el deixà lliure i li perdonà el deute. 
  
Quan sortia, trobà un dels seus col·legues 
que li devia uns quants diners. 
L’agafà i l’escanyava dient-li: 
Paga’m tot el que em deus. 
L’altre se li llança als peus i li suplicava: 
Tingues paciència i ja t’ho pagaré. 
Ell no en va fer cas, i el va tancar a la presó 
fins que li pagués el deute. 
  
El altres col·legues, en veure-ho, 
se n’entristiren molt 
i anaren a informar el rei de tot el que havia passat. 
El rei el cridà i li digué: 
Que n’ets de mal home! 
Quan tu em vas suplicar, 
et vaig perdonar tot aquell deute. 
¿No t’havies de compadir del teu col·lega, 
com jo m’havia compadit de tu? 
  
Llavors el rei el posà en mans dels botxins 
perquè el torturessin fins que pagués tot el deute. 
Això farà amb vosaltres el meu Pare celestial 
si cadascú no perdona de tot cor el seu germà”. 



LECTURES  
DIUMENGE 24/09/2017 

DURANT L’ANY XXV. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 55,6-9) 
  
Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar; 
invoqueu-lo, ara que és a prop. 
Que els injustos abandonin els seus camins, 
i els homes malèfics, els seus propòsits; 
que es converteixin al Senyor i s’apiadarà d’ells; 
que tornin al nostre Déu, tan generós a perdonar. 
  
“Perquè el meus pensaments no són els vostres, 
i els vostres camins no són els meus”, 
diu l’oracle del Senyor. 
“Els meus camins i els meus pensaments 
estan per damunt dels vostres 
tant com la distància del cel a la terra”. 

2ª LECTURA (Filipencs 1,20c-24,27a). 
  
Germans, 
tant si surto en vida d’aquesta presó, 
com si he de morir, 
sé que Crist serà glorificat en el meu cos. 
Perquè per a mi, viure és Crist, 
i morir em seria un guany. 
Però quan penso que, 
mentre continua la meva vida, 
puc fer un treball profitós, 
no sé pas què escollir. 
Em trobo pres per aquesta alternativa: 
d’una banda el meu desig de morir ja 
per estar en Crist, cosa incomparablement millor; 
però d’altra banda, pensant en vosaltres, 
veig més necessari que continuï la meva vida corporal. 
  
Ara, a vosaltres, us demano solament això: 
que porteu una vida digna de l’evangeli del Crist. 

EVANGELI. (Mateu 20,1-16). 
  
En aquell temps, 
Jesús digué als seus deixebles aquesta paràbola: 
“Amb el Regne del cel passa 
com amb un propietari que sortí de bon matí 
a llogar treballadors per a la seva vinya: 
va fer tractes per un jornal, 
i els envià a la seva tasca. 
  
Sortí altra vegada a mig matí, 
en trobà d’altres a la plaça sense feina i els digué: 
Aneu també vosaltres a la meva vinya; 
us pagaré el que sigui just. 
I ells hi van anar. 
  
Pels vols de migdia i a mitja tarda, 
tornà a sortir i va fer el mateix. 
Una hora abans de pondre’s el sol 
encara en trobà d’altres, i els digué: 
¿Què feu aquí tot el dia desvagats? 
Ells li contesten: 
És que ningú no ens ha llogat! 
Els diu: aneu també vosaltres a la meva vinya. 
  
Al capvespre, l’amo de la vinya digué a l’encarregat: 
Crida els treballadors i paga’ls el jornal. 
Comença pels que han vingut més tard, 
i acaba pels primers. 
  
Vingueren, per tant, els qui feia una hora que treballaven, 
i cobraren el jornal sencer. 
Quan tocava als primers, es pensaren que cobrarien 
més, 
però van cobrar el mateix jornal. 
En veure això rondinaven i deien al propietari: 
Aquests darrers han treballat només una hora 
i els pagues igual que a nosaltres, 
que hem hagut de suportar 
tot el pes de la jornada i la calor. 
Ell va respondre a un d’aquests: 
Company, ¿quin mal t’he fet? 
¿No havíem fet tractes per un jornal? 
Doncs, pren el que et toca i ves-te’n. 
A aquest darrer jo li vull donar igual que a tu. 
¿Que no puc fer el que vull a casa meva? 
¿Tens enveja perquè jo sóc generós? 
Així els darrers passaran a primers, i els primers, a 
darrers”. 



PROJECTE D’HOMILIA
L’evangeli d’avui comença amb una pregunta de 

Pere: “Senyor, ¿quantes vegades hauré de personar 
al meu germà el mal que m’haurà fet? ¿Set 
vegades?”.  

(Recordem-ho: sembla que en els evangelis, i 
sobretot en el de Mateu, “Pere” personifica aquells 
deixebles que, havent decidit en ferm seguir Jesús, 
encara no l’entenen ni han assumit el seu missatge. 
Diríem que són deixebles que veuen en Jesús el líder 
(messies) que pot guiar-los per aconseguir els seus 
objectius: els d’ells, no els de Jesús. Però finalment 
acabaran convertint-se.)  

Pere, amb la pregunta, ofereix també una 
resposta que ell suposa correcta. Cal reconèixer que 
la resposta de Pere és generosa: perdonar “set 
vegades” significa perdonar moltes vegades, ja que 
el número “set” implica una certa plenitud. Set són 
els dies de la setmana. Perdonar “set vegades” és 
com dir “perdonar cada dia”. 

 No obstant, Jesús no accepta la (generosa) 
resposta proposada per Pere. En realitat, el que no 
accepta Jesús és ja la pregunta: “Quantes vegades 
he de perdonar al meu germà el mal que m’haurà 
fet?”. En aquesta pregunta s’hi manifesta una 
actitud força pretensiosa. “Perdonar” és una acció 
de “benèvola” superioritat. El ric pot perdonar el 
pobre, no a l’inrevés; el superior perdona l’inferior, 
no a l’inrevés; el mestre a l’alumne; el pare al fill; 
l’adult al nen petit;… 

¿No havíem quedat que, per entrar el Regne del 
cel, cal fer-se com els infants?(Mateu 18:3)… ¿A 
què ve ara aquesta pretensió de “perdonar” a un 
germà?  

La paràbola amb què Jesús explica l’actitud 
correcta de l’autèntic deixeble és d’una gran 
claredat. Canviant “ofensa” per “deute”, deixa clar 
que entre companys no es pot parlar realment de 
deutes a reclamar, perquè cap deute mereix aquest 
nom si el comparem amb el do de la vida, que tots 
hem rebut gratuïtament.  

Els autèntics deixebles són ben conscients de com 
n’és de gran el do de la vida, i l’herència 
meravellosa que porta adjunta. En comparació 
d’aquest do gratuït, parlar dels possibles deutes que 
hi pugui haver entre nosaltres, és pura ridiculesa. 

Suposant que algú es consideri “ofès”, el mínim 
que pot fer és “compadir-se del seu col·lega, com 
Déu s’ha compadit d’ell”. Altrament ho té complicat 
perquè, posats a parlar de deutes, haurem 
començar per parlar del nostre deute amb Déu; i 
¿qui serà capaç de retornar-l’hi?  

Per això, l’única actitud realment coherent és no 
“ofendre’s”. 

Si ens ofenem, cal perdonar sense límit; però 
l’autèntic deixeble no s’ofèn. Com Jesús que no 
“perdona” als qui l’han crucificat sinó que els excusa 
“perquè no saben el que fan”. Per a ells, Jesús 
implora el perdó del Pare, que és l’únic que té “dret 
a reclamar”, i sempre acaba perdonant.  

Aquí cal notar el doble significat que, en els 
evangelis, té la paraula “perdonar”: 

– Una cosa és “perdonar els pecats” o “perdonar el 
pecat”, entenent per “pecat” aquella situació que 
impedeix rebre l’acció bondadosa i amorosa de 
Déu. En aquest sentit, Jesús va dedicar tota la 

seva vida a treure el pecat del món; i aquesta és 
també la missió que confia als seus deixebles.  

– Una altra cosa ben diferent és (la pretensió de) 
“perdonar l’ofensa que m’ha fet un germà”. Això 
s’hauria d’evitar perquè, entre companys, l’única 
relació correcta és el servei mutu; i una actitud 
de servei exclou enfadar-se amb els altres o 
pensar que ens deuen realment alguna cosa.  

La 1ª lectura, amb un llenguatge concret i 
sapiencial, ja ens introdueix en aquesta manera 
d’entendre les relacions entre nosaltres, com a 
conseqüència d’haver acollit el do de Déu. Acaba 
dient: “Pensa en l’aliança de l’Altíssim, i no tindràs 
en compte l’ofensa rebuda”(Siràcida 28:7). 

MISSATGE
Quan ens enfadem contra els companys perquè 

“ens han ofès o ens han fet mal”, allò que realment 
es posa de manifest és que ens hem tornat uns 
“mira’m i no em toquis”. Si ens fa mal, és perquè 
som de vidre massa fi i no de carn. 

RESPOSTA
Entre companys (i tots som companys!), 

perdonar sempre. Millor: no ofendre’s mai. 
Però, compte! Això no vol dir “passar del 

company” sinó portar els amortidors ben calibrats 
perquè la trobada amb els companys no ens trenqui 
per massa fràgils. 

Sembla que en la nostra societat s’ha posat de 
moda “anar de dur” per la vida. Sovint sembla com 
si portéssim carrega elèctrica que fa saltar, a la més 
mínima, la guspira del nostre orgull ferit. Forma 
part de l’espectacle actual, però tots sabem que “no 
n’hi ha per tant”. Comportar-se davant els altres 
com una “persona bona” no està de moda, però és 
la cosa més pràctica i saludable. 

PREGUNTES per al diàleg
1. No hauríem de “ser de vidre”, però la veritat és 

que sovint ho som, i els nostres companys també. 
Quan hi ha alguna situació tensa entre companys, 
¿des de fora, com ens portem? ¿Sabem trobar la 
paraula que amoroseix la situació o hi posem més 
llenya?  

2. Es diu: Una paraula inoportuna fa més mal que un 
cop d’espasa. Podeu comentar-ho amb algun 
exemple?  

3. Segons alguns comentaristes polítics, guerres 
molt cruels van tenir els seus inicis en paraules 
provocadores de diferents emissores de ràdio. Si 
escolteu la ràdio o veieu la televisió ¿sou crítics 
amb les notícies i informacions que s’hi donen, 
s’hi suggereixen o s’hi vomiten? 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1127&select=18
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Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXIV. CICLE A.  

“PERDONAR”. 

170. Perdonar.  (... Quan tu em vas suplicar, et vaig perdonar tot aquell deute). 
Quantes vegades hauré de perdonar al meu germà el mal que m’haurà fet, pregunta Pere a Jesús; i ell 

mateix ja suggereix una resposta generosa: Set vegades? Com sabem, en el llenguatge bíblic, el “set” 
indica totalitat. Així doncs, suggerint de perdonar set vegades, està suposant que caldrà perdonar 
sempre.  

Però aquí sorprèn la resposta de Jesús. Hom esperaria que Jesús digués a Pere: -“Exactament com 
dius: sempre”. Però, no. Jesús, ampliant una resposta que no podia ser més generosa, invita Pere (i tots 
els deixebles) a situar-se en un altre nivell. És com si Jesús li digués: “Pere, estem parlant de germans, i 
entre germans les coses han de funcionar d’una altra manera”. 

Com ha de funcionar una relació fraternal? 
La paràbola amb què Jesús respon a Pere no parla de germans sinó de col·legues; però allò que hi 

resulta més significatiu és el “gran deute” en relació al Rei, i el comportament d’aquest perdonant-lo 
totalment. Això fa que els possibles “deutes” entre nosaltres, quan es miren des de l’experiència del perdó 
rebut, deixin de ser significatius. No arriben a “deutes”. No cal ni parlar-ne. 

L’acció de perdonar sempre comporta una certa superioritat de qui perdona envers el perdonat. Però, 
entre germans o col·legues, l’única superioritat és la que ve del Rei (de Déu-Pare).  I si el Rei perdona als 
seus ministres (servidors) el “gran deute”, això comporta que també entre nosaltres no ens reclamem cap 
deute; perquè tot deute entre nosaltres resulta insignificant comparat amb el deute impagable de què 
hem estat perdonats. 

Algú pot pensar: reclamar els deutes forma part de la justícia. 
Ben cert. Però aquí estem parlant de germans, i, entre germans, la simple justícia no és suficient. La 

germanor no usa el llenguatge del “teu i meu”, sinó del compartir. En la pràctica això significa que, entre 
germans, allò més propi no és tant el perdonar sempre com el no ofendre’s mai. 

En la pregària del Parenostre diem: perdoneu les nostres ofenses, així com nosaltres perdonem els qui 
ens han ofès (Mateu 6:12). Pot semblar sorprenent demanar a Déu que faci com nosaltres: que ens 
perdoni com nosaltres perdonem. Però aquestes paraules no volen significar que Déu prengui exemple de 
nosaltres (!!!) sinó que no pot arribar-nos el perdó de Déu si nosaltres mantenim alguna ofensa entre 
nosaltres. La raó és senzilla: tota ofensa a Déu és conseqüència d’una ofensa al germà. Si no traiem la 
causa (ofensa al germà), en queda l’efecte (ofensa a Déu). Per això, en la paràbola, el ministre perd el 
perdó rebut quan exigeix al seu col·lega el pagament del seu petit deute. 

Podríem dir que els germans són l’espai de la nostra trobada amb Déu. Si vivim la germanor, Déu hi és 
com a Pare; si vivim enfadats, Déu només pot ser-hi com a ofès, que ens reclama el gran deute. “Si algú 
afirmava: «Jo estimo Déu», però no estima el seu germà, seria un mentider, perquè el qui no estima el 
seu germà, que veu, no pot estimar Déu, que no veu” (1ª carta de Joan 4:20). 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XXIV. 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 la teva capacitat de 
sorprendre’m no té límit. Quan tinc la impressió que 
començo a entendre’t, em surts amb un estirabot 
com aquest d’avui. Tu, quan parles de Déu li dius 
papa, una expressió que posa de relleu una relació 
paterno–filial tendra i amorosa. Però en el relat 
d’avui, tot i continuar parlant del teu papa, el 
compares a un individu dur i cruel. 

Em semblava que, segons tu, la duresa i la 
crueltat quedaven excloses quan parlem de Déu… 
Fid’ho 

¿Tu que, com a pare, estimes els teus fills més 
que a tu mateix, no has estat alguna vegada dur 
amb ells? 

Hi ha una duresa que neix d’un cor dur; i hi ha 
una “duresa” que neix de la força de l’amor. 
Evy 

Accepto que, a vegades, he hagut de ser molt dur 
amb els meus fills. A vegades he estat tan dur que 
no hauria tolerat que ningú altre (ni la meva dona!) 
fos tan dur amb ells. Però ho feia pel seu bé. I t’he 
de dir que, en aquells moments, patia més jo que 
ells. 
Fid’ho 

¿I tu creus que, ni que sigui amb duresa i 
crueltat, el meu Pare deixarà de fer tot el que calgui 
per encaminar els seus fills?! 

Evy 
¿Vols dir amb això que les amenaces del teu Pare 

envers els qui no perdonen els seus companys són 
només amenaces per fer por , perquè es 
corregeixin? 
Fid’ho 

No, Evy, no. El meu Pare no juga a fer por. Les 
amenaces són ben reals. Déu és Amor; i només en 
l’Amor, els humans podem viure. Qui surt de 
l’àmbit de l’Amor, queda fora de l’àmbit de la Vida. 
La desgràcia dels “cruels” no ve d’un càstig de Déu 
sinó que és el resultat de la seva pròpia crueltat. 

Els humans, o gaudim de la Vida en la germanor, 
o patim la Vida en la frustració. No hi ha altra 
alternativa. 
Evy 

¿Tan decisiu és perdonar els deutes dels 
companys? 
Fid’ho 

Entre germans no hi ha “deutes”. Tots han rebut 
gratuïtament l’herència de la Vida i, amb ella, totes 
les coses. En realitat, entre els humans no hi ha res 
a “perdonar” perquè no hi ha ni teu ni meu. El que 
s’ha d’aprendre és a compartir. Qui pensi que un 
seu germà li deu alguna cosa, ofèn el Pare que ens 
ha omplert de béns perquè aprenguem a compartir. 
Evy 

Això es presta a molts abusos! Estaria molt bé si 
tothom visqués amb germanor. Però hi ha individus 
desaprensius… 
Fid’ho 

Per això existeix la Història Humana: tot un 
temps per aprendre a compartir. 
Evy 

¿I què passa, si algú no n’aprèn? 
Fid’ho 

Estimat, Evy: jo sóc el fill de l’home. Em vaig fent 
amb els qui comparteixen, i serveixo d’horitzó als 
qui encara en van aprenent. L’alternativa de què tu 
parles queda fora de la meva experiència. 
Evy 

Però, en el relat que hem llegit, tu mateix parles 
de tortures per fer pagar el deute… 
Fid’ho 

¿Vols pitjor turment que viure en l’àmbit de 
l’Amor sense estimar? ¿T’imagines el turment de 
conviure amb la teva família sense estimar-los? 

Mossèn Pere Torras 



VIURE PERDONANT 

Els deixebles li han sentit dir, a Jesús, coses increïbles sobre l'amor als enemics, la 
pregària al Pare pels que ens persegueixen, el perdó a qui ens fa mal. Segurament els 
sembla un missatge extraordinari però poc realista i molt problemàtic. 

Pere s'acosta ara a Jesús amb un plantejament més pràctic i concret que els permeti, 
almenys, resoldre els problemes que sorgeixen entre ells: recels, enveges, 
enfrontaments, conflictes i picabaralles. Com han d'actuar en aquella família de 
seguidors que caminen darrera dels seus passos. En concret: «¿quantes vegades 
hauré de perdonar al meu germà el mal que m’haurà fet?». 

Abans que Jesús li respongui, l'impetuós Pere s’avança a fer-li el seu propi 
suggeriment: «¿Set vegades?». La seva proposta és d'una generositat molt superior al 
clima justicier que es respira a la societat jueva. Va més enllà fins i tot del que es 
practica entre els rabins i els grups essenis que parlen com a màxim de perdonar fins a 
quatre vegades. 

No obstant això Pere continua movent-se en el pla de la casuística jueva on es 
prescriu el perdó com arranjament amistós i reglamentat per garantir el funcionament 
ordenat de la convivència entre els que pertanyen al mateix grup. 

La resposta de Jesús exigeix posar-se en un altre registre. En el perdó no hi ha límits: 
«No et dic set vegades, sinó setanta vegades set». No té sentit portar els comptes 
del perdó. El que es posa a comptar quantes vegades està perdonant al germà s'endinsa 
per un camí absurd que arruïna l'esperit que ha de regnar entre els seus seguidors. 

Entre els jueus era conegut un "Cant de venjança" de Lámek, un llegendari heroi del 
desert, que deia així: "Caín serà venjat set vegades, però Lámek serà venjat setanta 
vegades set". Front aquesta cultura de la venjança sense límits, Jesús canta el perdó 
sense límits entre els seus seguidors. 

En molt pocs anys el malestar ha anat creixent a l'interior de l'Església provocant 
conflictes i enfrontaments cada vegada més punyents i dolorosos. La manca de respecte 
mutu, els insults i les calúmnies són cada cop més freqüents. Sense que ningú els 
desautoritzi, sectors que es diuen cristians es serveixen d'internet per sembrar 
agressivitat i odi destruint sense pietat el nom i la trajectòria d'altres creients. 

Necessitem urgentment testimonis de Jesús, que anunciïn amb paraula ferma el seu 
Evangeli i que contagiïn amb cor humil la seva pau. Creients que visquin perdonant i 
curant aquesta obcecació malaltissa que ha penetrat en la seva Església. 

José Antonio Pagola






