
LECTURES  
DIUMENGE 05/11/2017 

DURANT L’ANY XXXI. CICLE A. 
1ª LECTURA (Malaquies 1,14b-2,2b.8-10) 
  
Jo sóc el rei dels reis, diu el Senyor de l’univers, 
i tots els pobles reverencien el meu nom. 
I ara, sacerdots, us adverteixo que 
si no feu cas de mi, 
si no esteu atents a honorar el meu nom, 
us trauré el poder de beneir. 
Vosaltres heu abandonat el camí dret i, 
en veure com jutjàveu, 
molts s’han allunyat. 
Heu violat l’aliança que jo havia fet amb Leví, 
diu el Senyor de l’univers. 
Per això, jo faré que tot el poble 
perdi l’estima i el respecte que us tenia, 
tal com vosaltres ho heu fet amb mi, 
per no haver seguit els meus camins 
i haver jutjat amb parcialitat. 
No tenim tots un mateix pare? 
No ens ha creat el mateix Déu? 
Per què som deslleials els uns amb els altres 
i violem així l’aliança dels nostres pares? 

2ª LECTURA (1ª Tessalonicencs 2,7b-9.13) 
  
Germans, 
entre vosaltres ens férem amables 
com les mares quan acaronen els seus fills. 
Així, amb el desig de guanyar-vos, 
no solament us volíem fer participar 
de la bona nova de Déu, 
sinó que us hauríem donat 
fins i tot les nostres pròpies vides, 
de tant que us vau fer estimar. 
Ja recordeu, germans, 
com era el nostre esforç i el nostre cansament: 
per no ser una càrrega a ningú, 
treballàvem nit i dia, 
mentre us anunciàvem la bona nova de Déu. 
I ara no deixem mai de donar gràcies a Déu, 
recordant que, 
quan rebéreu de nosaltres la paraula de Déu, 
l’acollíreu com allò que és de veritat: 
no paraula d’homes, sinó paraula de Déu, 
que treballa eficaçment en vosaltres, els qui heu cregut. 

EVANGELI (Mateu 23,1-12) 
  
En aquell temps, 
Jesús digué a la gent i als deixebles: 
«Els mestres de la Llei i els fariseus 
us parlen des de la càtedra de Moisès: 
compliu i observeu tot el que us manen, 
però no feu com ells, perquè diuen i no fan. 
Preparen farcells pesadíssims 
i els carreguen a les espatlles dels altres, 
però ells no volen ni moure’ls amb el dit. 
En tot obren per fer-se veure de la gent. 
Per això es fan ben grosses les filactèries, 
i les borles, ben llargues; 
els agrada d’ocupar els primers llocs a taula 
i els primers seients a les sinagogues, 
i que la gent els saludi a les places 
i els doni el nom de rabí, o sigui ‘mestre’. 
Però vosaltres no us heu de fer dir mestres, 
perquè, de mestre, només en teniu un, 
i tots vosaltres sou germans; 
ni heu de donar a ningú el nom de pare aquí a la terra, 
perquè, de pare, només en teniu un, que és el del cel; 
ni us heu de fer dir guies, 
perquè, de guia, només en teniu un, que és el Crist. 
El més important de vosaltres ha de ser servidor vostre. 
Tothom qui s’enaltirà serà humiliat, 
però tothom qui s’humiliarà serà enaltit.» 



LECTURES  
DIUMENGE 12/11/2017 

DURANT L’ANY XXXII. CICLE A. 
1ª LECTURA (Saviesa 6:12-16) 
  
La saviesa és resplendent i no s’apaga mai. 
Els qui l’estimen, arriben fàcilment a contemplar-la; 
la troben tots els qui la cerquen: 
ella mateixa es fa conèixer als qui la desitgen. 
Si algú matineja per sortir a buscar-la, 
no s’hi haurà de cansar: 
la trobarà asseguda a les portes de casa. 
Pensar-hi sempre, ja és tenir l’enteniment madur, 
i, si per trobar-la, hi ha qui passa nits en vetlla, 
aviat perd el desfici, perquè ella ronda sempre 
buscant els qui se la mereixen; 
generosament se’ls apareix pels camins 
i els surt al pas en tot el que es proposen. 

2ª LECTURA (1ª Tessalonicencs 4:13-18) 
  
Germans: 
no podeu desconèixer què serà dels difunts: 
no voldríem pas que us entristíssiu, 
com ho fan els altres que no tenen esperança. 
Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, 
creiem també que Déu s’endurà amb Jesús 
els qui han mort en ell. 
[D’acord amb la paraula del Senyor, us diem 
que nosaltres, 
si encara quedàvem amb vida quan arribarà el Senyor, 
no serem primers que els qui han mort, 
perquè, a un senyal de comandament, 
al crit d’un arcàngel, al toc del corn de Déu, 
el Senyor mateix baixarà del cel, 
i els qui han mort en Crist ressuscitaran primer; 
llavors, els qui d’entre nosaltres quedem en vida, 
serem enduts juntament amb ells pels aires, 
en els núvols, 
per sortir a rebre el Senyor, 
i així estarem amb ell per sempre. 
Consoleu-vos, doncs, els uns als altres, 
amb aquestes paraules.] 

EVANGELI (Mateu 25:1-13) 
  
En aquell temps, 
Jesús digué als deixebles aquesta paràbola: 
“Passarà amb el Regne del cel com en deu noies, 
que sortiren amb torxes a rebre l’espòs. 
N’hi havia cinc de prudents, 
i les altres cinc eren desassenyades. 
Les desassenyades no s’emportaren oli per les torxes, 
però cadascuna de les prudents 
se’n proveí d’una ampolla. 
Com que el nuvi trigava, els vingué son, 
i totes s’adormiren. 
Ja era mitjanit quan se sentí cridar: 
L’espòs és aquí. Sortiu a rebre’l. 
Aquelles noies es despertaren 
i començaren a preparar les seves torxes. 
Les que no tenien oli digueren a les altres: 
Doneu-nos oli del vostre, 
que les nostres torxes no s’encenen. 
Però les prudents els respongueren: 
Potser no n’hi hauria prou per a totes; 
val més que aneu a comprar-ne. 
Mentre hi eren, arribà el nuvi, 
i les que estaven a punt entraren amb ell a la festa. 
I la porta quedà tancada. 
Finalment arribaren també les altres, 
i deien des de fora: 
Senyor, Senyor, obriu-nos. 
Però ell els respongué: 
Us dic amb tota veritat que no us conec. 
Vetlleu, doncs, 
perquè no sabeu ni el dia ni l’hora. 



PROJECTE D’HOMILIA
NOTA: Aquest any la Litúrgia es salta aquest 

diumenge ja que passa a davant la celebració dels 
“Fidels Difunts”. No obstant això aquí ho teniu, ja que 
la seva lectura resulta interessant. 

Els evangelis sinòptics (Mateu, Marc i Lluc) ens 
presenten l’obra de Jesús com un viatge de Galilea 
a Jerusalem. Jesús va a Jerusalem per purificar el 
Temple que els poderosos havien convertit en una 
cova de lladres. L’enfrontament directe amb els 
Grans Sacerdots portarà Jesús a ser condemnat a 
mort. 

Però l’evangelista Mateu, abans de començar el 
relat de la passió–mort–resurrecció, posa en boca 
de Jesús una llarga sèrie de recomanacions als seus 
deixebles. Diríem que és el seu testament espiritual. 
Segurament que aquestes recomanacions que 
Mateu posa en boca de Jesús venen suggerides per 
la situació que vivien algunes comunitats cristianes, 
sobretot jueves. L’evangeli de Mateu va ser escrit 
després de l’any 70, quan els exèrcits de Roma ja 
havien destruït Jerusalem, i del seu Temple no en 
quedava pedra sobre pedra. Això va provocar que 
alguns pensessin que les noves comunitats 
cristianes havien de ser les substitutes de l’antic 
Judaisme. Això els portava a imitar, d’alguna 
manera, l’estil o les maneres dels antics jerarques 
de Jerusalem. És molt possible que haguessin 
aparegut ja els primers intents de “jerarquització” 
de les comunitats cristianes. 

Si això és així, cal reconèixer que l’evangelista 
Mateu deslegitima radicalment aquest intent; i ho fa 
posant en boca de Jesús unes paraules directes i 
clares: “Entre vosaltres no ha pas de ser 
així” (Mateu 20:26). I, perquè no hi hagi possibilitat 
de malentesos, ho repeteix per activa i per passiva, 
concretant al màxim: “No dieu a ningú …” i 
“Vosaltres no us feu dir…”. Les comunitats cristianes 
no s’han de jerarquitzar, sinó que han de ser àmbits 
de comunió fraternal. “Tots vosaltres sou germans”. 

Hi ha, però, una cosa que s’ha de tenir en 
compte: allò que ensenyen els Mestres de la Llei i 
els Fariseus pot ser vertader, perquè ve de Moisès. 
Jesús no nega ni s’oposa a la Llei de Moisès. El mal 
està en la manera de comportar-se, perquè diuen i 
no fan. Per tant, “no feu com ells”. 

MISSATGE
El missatge de la Bíblia comença en Moisès en 

forma de Llei, i arriba a la seva plenitud en Jesús en 
forma de Comunió fraternal entre iguals. En 
aquesta comunitat d’iguals, si algú s’enalteix serà 
humiliat; igualment, si algú s’humilia, serà enaltit. 

RESPOSTA
Diverses vegades, en trobades de diàleg, algú ha 

fet aquesta pregunta: És que no llegeixen els 
evangelis, els bisbes i el papa? La pregunta ve 
provocada pel fet que, en les autor i tats 
eclesiàstiques, es contradiuen directament les 
paraules de Jesús. Expressions com “Sant Pare”, 
“Excel·lència”, “director espiritual”, “rector”,… 
aplicades als seguidors de Jesús, són explícitament 
prohibides per ell. Com és, doncs, que continuen 
tan vives? 

Segurament que la forta crisi en què ha entrat 
l’Església institució, no és deguda tant al laïcisme de 

la nostra societat com a la incongruència de molta 
gent d’església, entre el que diem i el que fem. Una 
vegada més, l’evangeli ens demana conversió; no 
solament dels jerarques, sinó de tots. Als jerarques 
se’ls diu: “No us feu dir mestres…”; però també a 
tots se’ns mana: “A ningú doneu el nom de pare 
aquí a la terra,…”. 

PREGUNTES per al diàleg
1. La comunió a què ens convida l’Evangeli comporta 

viure amb alguna forma de comunitat. Les 
comunitats tendeixen a organitzar-se i a 
jerarquitzar-se. ¿Com eviteu el perill de què ens 
adverteix l’Evangeli? 

2. En les nostres societats laiques es legitima el 
Poder en nom del Poble (Democràcia). Considereu 
que l’Església podria organitzar-se en forma de 
democràcia? 

3. Com imagineu el futur de l’Església si un dia 
s’arribés a superar el clericalisme? 

Mossèn Pere Torras 

https://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1129&select=20


Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXXI. CICLE A.  

“CÀTEDRA”. 

177. Càtedra. (...us parlen des de la càtedra de Moisès...).. 
“Càtedra” és una paraula que ve del grec i significa cadira. Indica sobretot el seient del mestre que 

ensenya o del jutge que dicta sentència.  
L’expressió càtedra de Moisès fa referència als qui havien d’ensenyar la Llei de Moisès i jutjar sobre el 

seu compliment. 
Però, com diu el refrany, feta la llei feta la trampa. 
L’Aliança de Déu amb el poble d’Israel té el seu origen, segons la Bíblia, en Déu que veu l’opressió del 

Poble i decideix intervenir per alliberar-lo (Èxode 3:7). Per això Déu va escollir Moisès, i per això va donar 
les Lleis (Els deu Manaments) que assenyalaven com havia de ser la convivència d’un Poble alliberat. 

Donat que el motiu de la intervenció divina era la situació de servitud, és ben legítim pensar que 
aquesta “elecció” de Déu, d’una manera o altra, s’estén a tots els Pobles oprimits. I cadascun en fa la 
seva experiència i la seva versió, escrita o oral. 

Però l’experiència d’alliberament sovint resulta fallida. L’explicació és senzilla: els pobles oprimits solen 
incorporar tan íntimament la mentalitat dels seus opressors que, quan s’alliberen de l’opressió, imiten el 
comportament dels antics opressors. És a dir: en la distinció entre opressors i oprimits, els oprimits 
pretenen sortir de l’opressió tornant-se com els opressors. D’alguna manera identifiquen “poble lliure” 
amb “poble dominant”, i per tant opressor. Aquesta nova opressió comença sobre els més dèbils del el 
propi Poble, que així torna a quedar dividit en opressors i oprimits. 

La Història demostra com n’és de difícil el camí de la Llibertat. Els Pobles oprimits anhelen ser “com 
els altres pobles”; és a dir: com els Pobles opressors. Així només s’aconsegueix substituir uns opressors 
per uns altres. És alliçonador, en aquest punt, tenir presents els avisos dels Profetes quan les Tribus 
d’Israel van demanar tenir un rei “per ser com els altres Pobles” (1 de Samuel 8:1ss). 

Substituir uns opressors per uns altres. Així va passar en l’antic Israel. Així ha passat i passa en 
tantíssims altres Pobles. Així ha passat fins i tot en l’Església: quan al s. IV va deixar de ser perseguida, 
aviat es tornà perseguidora. 

En els Evangelis, Jesús denuncia aquesta trampa. A la càtedra de Moisès s’hi han assegut uns individus 
que s’han apoderat de la càtedra i l’han posada al servei del seu Poder. Jesús no critica, en un primer 
moment, la càtedra, però denuncia els qui l’ocupen. 

Alliberar-se, sense caure en la temptació del Poder, és realment difícil. Ho ensenya la Història d’Israel i 
la Història d’una gran multitud de Pobles. En ocasió d‘un cert alliberament, de seguida s’estableixen 
“càtedres” (avui en diem “Constitucions”) que proclamen la Llibertat, però que de seguida són 
segrestades pels Poderosos de torn, que les converteixen en eines de servitud. 

En l’àmbit eclesiàstic existeixen les catedrals. S’anomenen així perquè el bisbe hi té la seva càtedra. 
Però sovint són, sobretot en els antics Països de Cristiandat, una exhibició de Poder per la seva 
magnificència imposant. 

“Establir càtedra” comporta dividir la societat en mestres i alumnes; els que manen i els qui han 
d’obeir; els jutges i els jutjats; els qui poden parlar i els qui han d’escoltar... 

Jesús diu clarament als seus seguidors: “Entre vosaltres no ha pas de ser així” (Mateu 20:26). “... 
vosaltres no us heu de fer dir mestres... ni heu de donar a ningú el nom de pare aquí a la terra... ni us 
heu de fer dir guies... El més important de vosaltres ha de ser servidor vostre”. 

En realitat, si es vol parlar de càtedra, cal pensar exclusivament en la Creu i en els crucificats pel 
Poder, sigui religiós, civil o militar. Per als deixebles de Jesús, la Creu és l’única càtedra; i els crucificats 
són els únics autèntics mestres i jutges que ens ajuden a humanitzar la nostra vida. 

Mossèn Pere Torras 

https://www.bci.cat/index.php?llibre=2&capitol=55&select=3
https://www.bci.cat/index.php?llibre=8&capitol=246&select=8
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Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XXXI. 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 

Trobo molt provocatiu això de fer quedar 
malament davant tothom als mestres de la Llei i 
fariseus. Per això et van treure del mig… 
Fid’ho 

El que és realment provocatiu és aprofitar la 
Religió per imposar als fidels, en nom de Déu, 
normes i obligacions innecessàries… 

Però et diré una cosa més: quan es van escriure 
aquestes paraules posades en boca meva, ja no 
existia el Temple, enderrocat per les tropes de 
l’imperi Romà, ni els mestres de la Llei tenien gaire 
poder. Si l’evangelista Mateu posa en boca meva 
aquestes paraules tan dures que hem llegit, era 
pensant en les comunitats cristianes que s’estaven 
organitzant copiant els models de les sinagogues. 
Els evangelis no van ser escrits per criticar els Jueus 
sinó per advertir dels perills en què podien caure 
també els que es deien deixebles meus. 
Evy 

Doncs, jo diria que van servir de ben poca cosa!… 
Si mirem la Història de les Esglésies cristianes 
(sobretot la Catòlica, que és la que més conec), 
hom té la impressió que han “llegit” els Evangelis 
només per poder-los contradir més directament… 
Tot allò que aquí dius que no s’ha de fer és el que 
fan més!!! 
Fid’ho 

Ja ho saps: El gos llebrer caça llebres. Així els 
humans busquen el Poder! No és suficient llegir els 
Evangelis perquè ja il·luminin la pròpia vida. També 

entre els meus seguidors hi ha qui a vegades 
prefereix la foscor… 
Evy 

Penso que la religió que tu vas fundar ha estat un 
fracàs. Els països anomenats cristians no són pas 
més justos ni més bons que els altres. 

Fid’ho 
Jo no vaig fundar cap religió. És cert que molts 

deixebles meus es van organitzar en forma d’una 
nova religió. Però la meva missió no és pas fer 
religions o reformar-les. La meva missió és revelar 
el projecte de Déu, i ser la mostra de la seva 
realització. 

Evy 
Després de dos mil anys de Cristianisme encara 

ens preguntem si existeix cap “projecte de Déu”! 
Fid’ho 

I s’ho aniran preguntant, els humans de tots els 
temps. El projecte de Déu està escrit en el més 
profund del cor humà, i és cadascú que el pot anar 
descobrint en la mesura que estima més la llum que 
la foscor. Amb tot, també està escrit d’una manera 
ben explícita en la primera plana del primer llibre de 
la Bíblia, on llegim: “Déu digué: fem l’Home a 
imatge i semblança nostra“. Aquest és el projecte 
de Déu, i jo mateix sóc la prova de que es va 
realitzant. 
Evy 

¿Si el que cal és fer Humanitat, a què vénen les 
religions? 
Fid’ho 

No es fa Humanitat sense els humans. Les 
religions són llenguatges que els humans hem anat 
creant. 
Evy 

Llenguatges!… 
Però són una espasa de doble tall: serveixen per 

crear, però també per destruir; per humanitzar, però 
també per deshumanitzar. Com a llenguatge, les 
religions poden salvar o condemnar; obrir horitzons 
o tancar-los, donar alè o ofegar… 

Utilitzades pels Poderosos, les religions han estat 
nefastes! 
Fid’ho 

Però viscudes amb sinceritat, esdevenen 
progressivament alliberadores. Fins a alliberar 
l’home d’elles mateixes. 
Evy 

¿Alliberar d’elles mateixes?… Les religions poden 
alliberar de la religió?! 
Fid’ho 

Sí, Evy: alliberar de la religió. El llenguatge 
necessita normes perquè pugui servir per a 
tothom. Però, quan unes persones van entrant 
en la comunió, tot llenguatge queda curt, i fa 
nosa. La comunió desborda les normes del 
llenguatge. També desborda les normes de la 
religió. És com l’aprenentatge, que acaba fent 
innecessaris els mestres. 

Mossèn Pere Torras 



EN ACTITUD DE CONVERSIÓ 

Jesús parla amb indignació profètica. El seu discurs adreçat a la gent i als seus 
deixebles és una dura crítica als dirigents religiosos d’Israel. Mateu ho recull cap als 
anys vuitanta perquè els dirigents de l’Església cristiana no caiguin en conductes 
semblants. 

 Podrem recordar avui les recriminacions de Jesús amb pau, en actitud de conversió, 
sense cap ànim de polèmiques estèrils? Les seves paraules són una invitació perquè 
bisbes, preveres i tots els qui tenim alguna responsabilitat eclesial fem una revisió de la 
nostra actuació. 

«Diuen i no fan». El nostre major pecat és la incoherència. No vivim el que prediquem. 
Tenim poder però ens falta autoritat. La nostra conducta ens desacredita. El nostre 
exemple de vida més evangèlica canviaria el clima en moltes comunitats cristianes. 

«Preparen càrregues pesades i insuportables i les posen a les espatlles dels altres, 
però ells no volen ni moure-les amb el dit». És cert. Sovint, som exigents i severs amb 
els altres, comprensius i indulgents amb nosaltres mateixos. Aclaparem les persones 
senzilles amb les nostres exigències però no els facilitem l’acollida de l’evangeli. No som 
com Jesús que es preocupava de fer lleugera la seva càrrega perquè era senzill i humil 
de cor. 

«En tot actuen per fer-se veure de la gent». No podem negar que és molt fàcil viure 
pendents de la nostra imatge, buscant gairebé sempre “quedar bé” davant els altres. No 
vivim davant d’aquest Déu que veu en el secret. Estem més atents al nostre prestigi 
personal. 

«Els agrada d’ocupar el primer lloc als banquets i els primers seients a les sinagogues, 
i que la gent els saludi a les places». Ens fa vergonya confessar-ho, però ens agrada. 
Cerquem ser tractats de manera especial, no com un germà més. Hi ha res de més 
ridícul que un testimoni de Jesús cercant de ser distingit i reverenciat per la comunitat 
cristiana? 

«No us feu dir “mestres”, perquè de mestre només en teniu un,… ni us feu dir “guies”, 
perquè de guia només en teniu un, que és el Crist». El mandat evangèlic no pot ser més 
clar: renuncieu als títols per no fer ombra a Crist; orienteu l’atenció dels creients només 
cap a ell. Per què l’Església no fa res per suprimir tants títols, prerrogatives, honors i 
dignitats per mostrar millor el rostre humil i proper de Jesús? 

José Antonio Pagola






