
LECTURES  
DIUMENGE 01/10/2017 

DURANT L’ANY XXVI. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Ezequiel 18,25-28) 
  
El Senyor diu: 
“Vosaltres penseu: 
No va ben encaminada la manera de pensar del Senyor. 
Poble d’Israel, escolta bé això que et dic: 
¿No és la vostra manera d’obrar, i no la meva, 
la que va desencaminada? 
Si el just deixa d’obrar el bé, 
comet el mal i mor, 
morirà per culpa seva. 
Però si el pecador es converteix, 
deixa de fer el mal i obra amb justícia i bondat, 
salvarà la seva vida. 
Només que reconegui el mal que havia fet 
i es converteixi, 
viurà i se salvarà de la mort. 

2ª LECTURA (Filipencs 2,1-11). 
  
Germans, 
per tot el que trobeu en Crist, 
de fortalesa d’ànima, 
d’amor que consola, 
de dons de l’Esperit, 
d’afecte entranyable i de compassió, 
us suplico que em doneu plenament el goig 
de veure-us units per uns mateixos sentiments 
i per una mateixa estimació dels uns pels altres, 
unànimes i ben avinguts. 
  
No feu res per vanitat ni per vanaglòria. 
Mireu els altres amb humilitat 
i considereu-los superiors a vosaltres mateixos. 
Que ningú no es guiï pels propis interessos, 
sinó que miri pels altres. 
  
Tingueu els mateixos sentiments 
que heu vist en Jesucrist: 
  
[Ell, 
que era de condició divina, 
no es volgué guardar gelosament 
la seva igualtat amb Déu, 
sinó que es va fer no-res, 
fins a prendre la condició esclau. 
  
Havent-se fet semblant als homes, 
i començant a captenir-se com un home qualsevol, 
s’abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort, 
i una mort de creu. 
  
Per això Déu l’ha exaltat 
i li ha concedit aquell nom 
que està per damunt de tot altre nom, 
perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, 

doblegui el genoll al nom de Jesús, 
i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, 
a glòria de Déu Pare.] 

EVANGELI. (Mateu 21,28-32). 
  
En aquell temps, 
Jesús digué als grans sacerdots i notables del poble: 
“¿Què us en sembla? 
Un home que tenia dos fills, 
va dir al primer: 
Fill meu, ves a treballar a la vinya, avui. 
Ell respongué: No hi vull anar. 
Però després, se’n penedí i hi anà. 
El pare digué això mateix al segon 
i aquest li respongué: 
Hi vaig de seguida, pare. Però no hi anà. 
¿Quin d’aquests dos va fer el que el pare volia?” 
Li responen: “El primer”. 
  
Jesús els diu: 
“Us dic amb tota veritat 
que els publicans i les dones de mala vida 
us passen al davant cap el regne de Déu, 
perquè ha vingut Joan 
amb la missió d’ensenyar-vos el bon camí, 
però vosaltres no l’heu cregut, 
mentre que els publicans i les dones de mala vida 
sí que l’han cregut. 
I vosaltres, ni després de veure això, 
encara no us en penediu ni voleu creure’l. 



LECTURES  
DIUMENGE 08/10/2017 

DURANT L’ANY XXVII. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 5,1-7) 
  
Dedico aquest cant al meu estimat, 
cant d’enamorat a la seva vinya. 
El meu estimat tenia una vinya al turó de Ben-Samen. 
La cavà, la netejà de pedres, hi plantà els millors ceps, 
construí al mig una torre de guàrdia 
i hi va fer un cup tallat a la roca. 
  
Esperava que li donaria bon raïm, 
però li va donar raïms agres. 
  
I ara, si us plau, 
habitants de Jerusalem i homes de Judà, 
feu de jutges entre jo i la meva vinya. 
¿què podia fer per ella que no hagi fet? 
¿Per què em dóna raïms agres 
quan jo n’esperava bon raïm? 
  
Doncs ara us diré què penso fer a la meva vinya: 
li trauré la tanca, i que els ramats la brostegin; 
enderrocaré el seu clos, i que el bestiar la trepitgi. 
La deixaré abandonada. 
No la podaran ni la cavaran, 
hi creixeran argelagues i cards, 
i manaré als núvols que no hi deixin caure la pluja. 
  
La vinya del Senyor de l’univers és el poble d’Israel, 
i els homes de Judà són els ceps que ell havia preferit. 
N’esperava justícia, però no hi veu sinó injustícies; 
n’esperava bondat, però hi sent el clam dels oprimits.  

2ª LECTURA (Filipencs 4,6-9). 
  
Germans, 
no us inquieteu per res. 
A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica, 
i presenteu a Déu les vostres peticions 
amb accions de gràcies. 
Així la pau de Déu, 
que sobrepassa el que podem entendre, 
guardarà els vostres cors i els vostres pensaments 
en Jesucrist. 
  
Finalment, germans, 
interesseu-vos per tot allò que és veritat, 
respectable, just, net, amable, de bona reputació, 
virtuós i digne d’elogi. 
  
Practiqueu allò que jo us he transmès 
i vosaltres heu rebut, 
que heu sentit i vist en mi; 
i el Déu de la pau serà en vosaltres. 

EVANGELI. (Mateu 21,33-43). 
  
En aquell temps, 
Jesús digué als grans sacerdots i notables del poble: 
“Escolteu una altra paràbola: 
Un propietari plantà una vinya, 
la voltà d’una tanca, 
hi cavà un cup, 
hi construí una torre de guàrdia, 
la deixà a uns vinyaters que la cultivessin, 
i se’n anà del país. 
Quan s’acostava el temps de la verema, 
envià els seus homes per recollir-ne els fruits, 
però els vinyaters els van agafar, 
i, a un, li van pegar, 
a un altre, el van matar, 
a un altre el van treure a cops de pedra. 
Ell envià més homes que la primera vegada, 
però els tractaren igual. 
Finalment els envià el seu fill 
pensant que, al menys el fill, el respectarien. 
Però ells, en veure’l, es digueren: 
Aquest és l’hereu: 
matem-lo i ens quedarem l’heretat. 
I l’agafaren, el van treure fora de la vinya, 
i el van matar. 
  
Quan torni l’amo de la vinya, 
¿què farà amb aquells vinyaters?”. 
  
Li responen: 
“Farà matar aquells mals homes 
i passarà la vinya a uns altres 
que li donin els fruits al temps de la verema”. 
  
Jesús el diu: 
“¿No heu llegit mai allò que diu l’Escriptura: 
La pedra que rebutjaven els constructors 
ara corona l’edifici. És el Senyor qui ho ha fet 
i els nostres ulls se’n meravellen? 
Per això us dic que el Regne de Déu us serà pres 
i serà donat a un poble que el farà fructificar”. 



PROJECTE D’HOMILIA
Els evangelis presenten el missatge de Jesús no 

només amb paraules sinó també amb accions que 
concreten el sentit de les paraules. Així, per exemple, 
els tres evangelis sinòptics presenten el missatge de 
Jesús com un caminar de Galilea a Jerusalem. D’aquí 
que “acollir el missatge de Jesús” vol dir fer el camí 
que ell va fer. 

A més, l’evangeli de Mateu ens presenta Jesús com 
a Nou Moisès. Moisès va haver de fer un camí: anar al 
centre del Poder (anar a trobar el faraó) per alliberar 
el seu Poble i guiar-lo cap a la Terra Promesa (Èxode 
3:9). 

Igualment Jesús ha d’anar al centre del Poder, que 
en aquest cas està representat pel Temple de 
Jerusalem, per alliberar el Poble. 

El temple, segrestat i ocupat pels Poderosos, s’havia 
convertit en la principal font d’esclavitud. 

Quan Jesús, seguint el seu camí, arriba a Jerusalem, 
deixa clar que entra a la capital com a messies, i el 
primer que fa és anar a “purificar el Temple” i 
expulsar-ne tots els que hi estaven comprant i venent, 
i que l’havien convertit en una cova de lladres (Mateu 
21,12ss). 

Evidentment, els que s’havien fet els amos del 
temple li demanen explicacions, i li pregunten: “Amb 
quina autoritat fas tot això?”.Però Jesús no respon 
aquesta pregunta perquè sap que només és una 
pregunta retòrica. Ells s’havien fet els amos del 
temple, i es consideraven els únics que tenien 
“autoritat”. No obstant Jesús els recorda quina és la 
situació real, i ho fa amb tres paràboles, la primera de 
les quals és aquesta que hem llegit (Les dues següents 
es llegiran els dos pròxims diumenges. Mateu 21:33 i 
Mateu 22:1). 

El mateix Jesús en fa l’aplicació: ells –els sacerdots i 
notables del poble– estan representats pel fill que 
respon al pare dient que anirà de seguida a treballar a 
la vinya, però que no hi va. En canvi els “pecadors i 
pecadores”, venen representats pel fill que va dir que 
no hi volia anar, però que al final se’n penedí i hi va. 

De la paràbola se’n dedueix una lliçó evident, però 
estranya: “Els publicans i les dones de mala vida us 
passen al davant cap el regne de Déu”. 

L’alliberament liderat per Moisès va acabar en fracàs 
perquè el “poble elegit” no va ser capaç d’assumir la 
llibertat. Els antics esclaus a Egipte, arribats a la Terra 
Promesa, van continuar esclaus dels seus propis 
jerarques. I la causa principal estava precisament en el 
Temple i el seu entorn de sacerdots i notables, els 
quals se’n servien per enriquir-se i per crear 
marginacions, condemnes i esclavituds. 

Calia purificar el temple! Aquesta era una de les 
feines del Messies esperat. 

I Jesús, com a Messies, fa neteja (Mateu 21,12). 
Però Jesús no s’instal·la en el temple ni el rehabilita. 

El temple, tal que s’entenia aleshores, necessitava 
de sacerdots que estaven per sobre del poble. 

Jesús no “recupera” el temple sinó que predica una 
altra cosa molt més interessant i nova: el Regne de 
Déu. En el regne de Déu tothom és igual. Hi queda 
exclosa qualsevol forma de Poder. Ja ha quedat prou 
clar que el Poder sempre és usat contra del Poble i 
contra els més dèbils del poble. Ha arribat el moment 
de prescindir dels grans i solemnes temples com a 
“llocs de la presència de Déu” (Joan 4,20-24). Déu ha 
decidit fer-se present en cada persona, sobretot 
aquelles en qui no hi ha ni rastre de Poder. 
Déu s’ha instal·lat en l’home. 

Des d’ara, l’home és el centre del regne de Déu. 
Si Déu ens esperés al Temple, els sacerdots no 

necessitarien convertir-se. Al contrari: els altres 
s’haurien de convertir a ells. Ells anirien al davant i 

serien “els primers”. Però el “Temple” ha resultat un 
camí pervertit. Així doncs, tothom s’ha de convertir; i 
els qui ho tenen més planer són aquells que la societat 
té per “pecadors”. D’aquí la sorpresa: “Els publicans i 
les dones de mala vida us passen al davant cap el 
regne de Déu”. 

Jesús, nou Moisès, té per missió alliberar el Poble, 
però ho farà d’una manera molt diferent i molt més 
radical de com ho va fer Moisès. Moisès va fer sortir el 
Poble del país on era esclau; però el Poble portava la 
seva esclavitud encastada al cor. 

Jesús busca alliberar la persona alliberant el seu 
“cor”. Per això és indispensable convertir-se. 

Jesús no pretén un Èxode físic (sortir del país 
d’esclavitud) sinó un Èxode espiritual: superar les 
idees i els sentiments que ens impedeixen tenir el cor 
obert, els braços oberts, els ulls oberts; abandonar les 
idees i sentiments que ens impedeixen veure el món i 
estimar-lo. 

Jesús, per tirar endavant l’alliberament del cor, no 
anuncia “plagues” contra ningú (com va fer Moisès 
contra el faraó), però és ben conscient que 
l’enfrontament amb el poder central del Temple és 
inevitable. 

En aquest “enfrontament”, la seva missió no és pas 
derrotar l’adversari. Per a Jesús, no hi ha “adversaris” 
sinó éssers humans cridats a convertir-se i ser salvats. 
També els Poderosos, que, de fet, no saben el que es 
fan (Lluc 23:34). 

MISSATGE
El Temple s’havia corromput i s’havia tornat una 

cova de lladres, i s’havia convertit en la millor eina 
dels poderosos per dominar la consciència del poble. 

Més encara: les situacions de poder religiós són 
perilloses fins i tot per als propis interessats: 
incapaciten per entendre allò que passa i respondre-hi 
correctament. Així, a l’hora de convertir-se, ho tenen 
més fàcil els “pecadors i pecadores”. Aquests, 
convertint-se, acaben passant davant cap al Regne de 
Déu. 

RESPOSTA 
Sembla que en l’església s’ha copiat aquella situació 

que Jesús va denunciar amb tanta força. El 
clericalisme i les diferències de poder religiós no són 
només una greu equivocació sinó també un autèntic 
perill. 

L’Església globalment, i cadascú en allò que li 
correspongui, ens hem de convertir. Amb urgència. I 
calen gestos: gestos sincers i significatius. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. D’alguna manera, Jesús contraposa “sacerdots i 

notables del poble” a “publicans i dones de mala 
vida”. ¿Continua vàlida aquesta contraposició en les 
nostres comunitats? 

2. Una societat laica ajuda les Religions a superar el 
perill de caure en el Poder religiós i sacralitzar altres 
formes de Poder. És una situació nova, i això obliga 
les comunitats cristianes a inventar noves formes de 
presència i noves formes de servei a la societat. 
¿Teniu alguna intuïció sobre aquest punt? ¿Com ho 
viviu en la vostra comunitat? 

3. Avui es parla de “laics en l’església”, de “societat 
laica” i, fins i tot, de “laïcisme”. ¿Té el mateix 
significat aquesta paraula en els seus diferents usos? 
Quines són les diferencies? 

Mossèn Pere Torras 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Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXVI. CICLE A.  

“PUBLICANS I DONES DE MALA VIDA”. 

172. Publicans i dones de mala vida. (Els publicans i les dones de mala vida us passen al 
davant cap el regne de Déu).. 

Nota. 
El missal tradueix per “dones de mala vida” la paraula grega “porné”, que significa prostituta. Aquesta 

traducció, que sembla més “ben sonant”, dificulta la comprensió del pensament de Jesús. La relació de 
Déu amb el Poble Elegit s’expressa en termes d’aliança matrimonial. “Porné” pren el seu significat 
dintre el marc d'aquesta Aliança. L’expressió “dones de mala vida” se situa en un altre marc. 

La sentència de Jesús és dura i radical, i va dirigida als grans sacerdots i notables del poble. 
Al regne de Déu no hi ha primers ni darrers (�Primers). Però, en el camí que hi porta, es pot estar més 

lluny o més a prop.  
Les paraules de Jesús són realment sorprenents perquè tot faria pensar que els grans sacerdots i 

notables del poble eren precisament els qui, fent de guies, anaven al davant. Però, no: resulta que els 
verdaders “guies” són uns altres. 

Per veure tot l’abast d’aquesta sentència de Jesús, cal tenir en compte, una vegada més, que el regne 
de Déu no s’improvisa. Per entrar-hi, cal recórrer un camí, sovint llarg. Cal abandonar una manera de fer 
per assumir-ne una altra. 

Pel simple fet de néixer, tots formem part dels regnes d’aquest món. Són regnes basats en estructures 
de Poder. Tots les patim i, alhora, entre tots les mantenim. En som víctimes i agents.  

Però també a tots és oferta la possibilitat d’iniciar un èxode. Només en la mesura que sortim de la 
manera de fer dels regnes d’aquest món ens acostem al regne de Déu. 

Els grans sacerdots i notables del poble, per més que es creguin i diguin que pertanyen al poble Elegit, 
formen part estructural dels regnes d’aquest món, directament oposats al regne de Déu. Per això ells són 
els realment “prostituïts”. 

En canvi, les persones menyspreades en els regnes d’aquest món són les més disposades a escoltar i 
entendre la crida del regne de Déu. 

Jesús parla de publicans i de prostitutes. L’única cosa que tenen en comú és que són persones 
menyspreades. I és precisament aquest menyspreu allò que les posa en avantatge cap al regne de Déu. 
De fet, com reconeix l’evangeli, van creure l’anunci del regne que els va fer Joan, el Precursor. 

Cal notar aquí que els publicans i prostitutes no eren pas, com a grup, gent pobre. Directament no 
estan inclosos ens el “feliços” de les Benaurances (Mateu 5:1ss). 

Els publicans eren cobradors dels impostos per als dominadors romans, i podien ser rics, molt rics. Però 
eren menyspreats, declarats impurs pel tracte que tenien amb els pagans i el seu diner. I eren pecadors 
perquè sovint abusaven del seu ofici.  

Semblantment les prostitutes. Probablement ajuntaven a la riquesa d’un bon cos, uns ingressos 
econòmics considerables, sobretot en l’àmbit de la prostitució sagrada de Canaan. Però eren 
menyspreades com a impures i pecadores. 

Contraposant els grans sacerdots i notables amb els publicans i les prostitutes, Jesús canvia la 
vinculació entre Regne de Déu i Poble Elegit. Ara el camí vers el Regne està obert a tothom, sigui del 
Poble que sigui. Només cal convertir-se. 

Amb l’ampliació de l’Elecció, també canvia el criteri de proximitat i de pertinència al Regne: ja no depèn 
de la Raça o de la Religió, sinó de la resposta generosa a la oferta de Déu. 

La possibilitat d’un èxode és oferta a tothom. Però, a la vegada, sense èxode no hi ha camí cap al 
Regne. 

Això val també per a l’Església. Com a entitat particular i concreta, no s’identifica del tot amb el Regne 
de Déu sinó que sovint imita molts aspectes dels regnes d’aquest món. Per això li cal posar-se 
contínuament en situació d’èxode, més lluny o més a prop del Regne segons siguin les seves semblances 
i vinculacions amb els regnes d’aquest món que hagi anat superant. 

Mossèn Pere Torras 

http://torrasblog.blogspot.com.es/2017/09/diumenge-25-primersdarrers.html
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1114&select=5


Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XXVI. 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 

Aquesta paràbola d’avui la trobo molt entenedora. 
L’aplicació que en fas m’agrada. Encara que els qui 
la sentien deurien enfadar-se molt! Això de la gent 
que té bones paraules, però no fa el que hauria de 
fer, i dels que responen malament, però van a 
treballar a la vinya… és molt actual avui dia! 

Suposo que aquí “anar a treballar a la vinya” 
significa allò que tu en dius: fer humanitat. 
Fid’ho 

Ho has entès molt bé, i, com dius, té una gran 
actualitat. En realitat, aquesta paràbola està 
d’actualitat sempre. 
Evy 

D’acord: sempre està d’actualitat. Però jo em 
referia a que avui, per mèrit o per culpa dels 
mitjans de comunicació moderns, les paraules 
tenen una grandíssima força, fins i tot quan són 
mentideres. Sovint penso que la nostra societat s’ha 
convertit en el gran “regne de la mentida”. 
Fid’ho 

No; perquè el regne de la mentida també és 
mentida. I ni mil mentides poden anul·lar una sola 
veritat. El que passa és que la mentida és 
exhibicionista; en canvi la veritat no necessita 
exhibir-se. En té prou en ser. Només existeix el 
regne de la veritat, si bé encara li falta molt per a 
la seva plenitud. Entretant, la mentida s’exhibeix. 
Però s’exhibeix mentint. 

Evy 
S’exhibeix mentint? Què vols dir? 

Fid’ho 
Que s’exhibeix prenent “forma de Veritat“. És 

com el llop que es posa pell d’ovella, o imposa a les 
ovelles la seva pell de llop. Tu has parlat de la força 
de les paraules. Doncs, bé: els mentiders fan servir 
“paraules verdaderes” per mentir. 
Evy 

Això no em costa gaire d’entendre-ho. Sóc 
periodista! Seria interessant fer una llista de les 
grans paraules d’avui utilitzades per dir mentides. 
Fid’ho 

Si fas aquesta llista, la primera paraula que hi has 
de posar és la paraula “Déu”. 
Evy 

D’acord… Però ara nosaltres, a Occident, estem 
en una societat no-religiosa, i hem substituït la 
paraula “Déu” per altres paraules més importants. 
Per exemple: “Democràcia”. Quantes persones i 
quants pobles són oprimits o anul·lats en nom de la 
Democràcia! 
Fid’ho 

No et descuidis de posar també a la teva llista la 
paraula “Llei”. Encara recordo les paraules del Gran 
Sacerdot dient davant meu: “Nosaltres tenim una 
Llei (Per ell, es tractava de la Llei de Déu) i, segons 
aquesta Llei, l’Home aquest ha de morir”. L’Home 
aquest era jo; és a dir: tots els Humans. El Gran 
Sacerdot també era el gran mentider. 
Evy 

Jo pensava més aviat en paraules modernes; 
però tu m’estàs recordant paraules de sempre. 
Potser tens raó: això de les mentides amagades 
amb grans paraules, no és pas una cosa només 
d’avui dia. 
Fid’ho 

També hi ha grans mentides amagades amb 
“paraules petites”, com “pecadors”, “prostitutes”, 
“immigrants”, “il·legals”, “sense papers”,… Petites 
paraules que amaguen la gran mentida de molts 
que es diuen treballadors de la vinya, quan, en 
realitat, se n’estan apoderant per dominar-la i 
explotar-la com a propietat privada. 
Evy 

Si t’he de ser sincer, et diré que a vegades em fa 
por això de ser periodista. Tenen tanta força les 
paraules!! Poden fer molt de bé, però també poden 
fer molt de mal!… 

Mossèn Pere Torras 



PER DAVANT DE NOSALTRES 

Un dia Jesús va pronunciar aquestes dures paraules contra els dirigents religiosos del 
seu poble: "Us dic amb tota veritat que els publicans i les dones de mala vida us passen 
al davant cap el regne de Déu". Fa uns anys vaig poder comprovar que l'afirmació de 
Jesús no és pas cap exageració. 

Un grup de prostitutes de diferents països, acompanyades per algunes Germanes 
Oblates, van reflexionar sobre Jesús amb l'ajuda del llibre “Jesús. Aproximació 
històrica”. Encara em commou la força i l'atractiu que té Jesús per a aquestes dones 
d'ànima senzilla i cor bo. Rescato alguns dels seus testimonis. 

"Em sentia bruta, buida i poca cosa, tothom m’utilitzava. Ara em sento amb ganes de 
continuar vivint perquè Déu sap molt del meu patiment … Déu està dins meu. Déu és 
dins meu. Déu és dins meu. Aquest Jesús m'entén! …" 

"Ara, quan arribo a casa després de la feina, em rento amb aigua molt calenta per 
arrencar de la meva pell la brutícia i després li reso a aquest Jesús perquè ell sí que 
entén i sap molt del meu sofriment … Jesús, vull canviar de vida, guia’m perquè només 
coneixes tu el meu futur …" 

"Jo prego a Jesús tot el dia que m'aparti d'aquesta manera de vida. Sempre que em 
passa alguna cosa, jo el crido i ell m'ajuda. Ell és a prop meu, és meravellós … Ell em 
porta a les seves mans, ell em carrega, sento la seva presència …" 

"A la matinada és quan més parlo amb ell. Ell m'escolta millor perquè en aquest horari 
la gent dorm. Ell és aquí, no dorm. Ell sempre és aquí. A porta tancada, m'agenollo i li 
demano mereixer la seva ajuda, que em perdoni, que jo lluitaré per ell …" 

"Un dia jo estava recolzada a la plaça i vaig dir: Oh, Déu meu, ¿serà que jo només 
serveixo per això? ¿Només per la prostitució? … Llavors va ser el moment en què més 
vaig sentir a Déu carregant-se’m, has entès?, transformant-me. Va ser en aquell 
moment. Tant que jo no me’n oblido. Has entès? …" 

"Jo ara parlo amb Jesús i li dic: aquí estic, acompanyeu-me. Tu vas veure el que li va 
passar a la meva companya (es refereix a una companya assassinada en un hotel). Et 
prego per ella i demano que res dolent succeeixi a les meves companyes. De mi no en 
parlo, però demano per elles ja que elles són persones com jo …" 

"Estic furiosa, trista, dolguda, rebutjada, ningú no em vol, no sé a qui culpar, o seria 
millor odiar la gent i a mi, o al món. Fixa't, des que era nena jo vaig creure en Tu i has 
permès que això em passés … Et dono una altra oportunitat per protegir-me ara… Bé, jo 
et perdono, però si us plau no em deixis de nou …" 

José Antonio Pagola






