
LECTURES  
DIUMENGE 23/04/2017 

DIUMENGE II DE PASQUA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Actes 2,42-47) 

Els germans eren constants a assistir 
a l’ensenyament dels apòstols, 
a posar en comú els seus béns 
i a reunir-se per partir el pa i per a la pregària. 
Tothom sentia un gran respecte, 
i els apòstols feien molts prodigis i miracles. 
Tots els creients vivien units 
i tenien en comú tots els seus béns; 
venien les seves propietats 
i les altres coses que posseïen 
per distribuir entre tots el diner, 
segons les necessitats de cadascú. 
Cada dia assistien unànimement al culte del temple. 
Després, a casa, partien el pa 
i prenien junts el seu aliment amb senzillesa i alegria, 
cantant les lloances de Déu. 
Tot el poble els apreciava. 
Cada dia el Senyor afegia nova gent a la comunitat 
perquè fossin salvats. 

2ª LECTURA (1ª Pere 1,3-9) 
Beneït sigui Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist. 
Pel gran amor que ens té, 
ens fa néixer de nou 
i ens ha donat una esperança viva, 
gràcies a la resurrecció de Jesucrist d’entre els morts. 
L’esperança que us dóna és una heretat 
que res no pot destruir ni deteriorar ni marcir, 
reservada dalt al cel per a vosaltres; 
creients com sou, 
el poder de Déu us guarda 
fins que obtingueu la salvació que ell té preparada 
perquè es reveli a la fi dels temps. 
Això us ha de donar una gran alegria, 
ni que ara, si convingués, 
us haguessin d’entristir per poc temps diverses proves. 
Si l’or, que al capdavall perdrà tot valor, 
ara és provat al foc, 
la vostra fe, més preciosa que l’or, 
també ha de ser provada 
perquè resulti mereixedora d’elogi, d’honor i de glòria 
el dia que Jesucrist es revelarà. 
Vosaltres, sense haver-lo vist, l’estimeu, i des d’ara, 
perquè heu cregut en ell, sense haver-lo vist, 
esteu plens d’una alegria tan gran i gloriosa 
que no hi ha paraules per expressar-la, 
ja que teniu segura, com a fruit de la vostra fe, 
la salvació de les vostres ànimes. 

EVANGELI. (Joan 20,19-31). 
El vespre d’aquell mateix diumenge, 
els deixebles eren a casa 
amb les portes tancades per por dels jueus. 
Jesús entrà, es posà al mig i els digué: 
«Pau a vosaltres.» 
Després els ensenyà les mans i el costat. 
Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. 
Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. 
Com el Pare m’ha enviat a mi, 
també jo us envio a vosaltres.» 
Llavors alenà damunt d’ells i els digué: 
«Rebeu l’Esperit Sant. 
A tots aquells a qui perdonareu els pecats 
els quedaran perdonats, 
però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.» 
Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, 
no era allà amb els altres. 
Ells li digueren: «Hem vist el Senyor.» 
Ell els contestà: 
«Si no li veig a les mans la marca dels claus, 
si no li fico el dit dins la ferida dels claus, 
i la mà dins el costat, 
no m’ho creuré pas.» 
Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada, 
i Tomàs també hi era. 
Estant tancades les portes, 
Jesús entrà, es posà al mig i els digué: 
«Pau a vosaltres.» 
Després digué a Tomàs: 
«Porta el dit aquí i mira’m les mans; 
porta la mà i posa-me-la dins el costat. 
No siguis tan incrèdul. Sigues creient.» 
Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu meu!» 
Jesús li diu: «Perquè m’has vist has cregut? 
Feliços els qui creuran sense haver vist.» 
Jesús va fer en presència dels deixebles 
molts altres miracles 
que no trobareu escrits en aquest llibre. 
Els que heu llegit aquí han estat escrits 
perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, 
i, havent cregut, tingueu vida en el seu nom. 



LECTURES  
DIUMENGE 30/04/2017 

DIUMENGE III DE PASQUA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Fets 2:14, 22b-33).

El dia de Pentecosta, 
Pere es posà dret amb els onze, 
alçà la seva veu i digué a la gent: 
«Homes de Judea i tots els qui viviu a Jerusalem: 
Escolteu bé i sapigueu això que us dic: 
Jesús de Natzaret era un home 
que Déu acredità davant vostre 
obrant entre vosaltres, per mà d’ell, 
miracles, prodigis i senyals. 
Tots ho sabem prou. 
Doncs bé, 
d’acord amb la decisió 
que Déu havia pres i coneixia per endavant, 
Jesús de Natzaret va ser traït, 
i vosaltres el vau matar fent-lo clavar a la creu 
per uns homes sense llei. 
Però Déu l’ha ressuscitat 
i l’ha alliberat dels llaços de la mort, 
que de cap manera podia retenir-lo captiu. 
Perquè David, referint-se a ell, deia: 
“Sempre tinc present el Senyor; 
amb ell a la dreta, mai no cauré. 
El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo, 
fins el meu cos reposa confiat: 
no abandonareu la meva vida enmig dels morts, 
ni deixareu que es corrompi el qui us estima. 
M’ensenyareu el camí que duu a la vida: 
joia i festa a desdir a la vostra presència”.» 
«Germans, us he de parlar clar. 
El patriarca David va morir 
i va ser enterrat en un sepulcre 
que avui encara podem veure. 
Però ell, que era profeta 
i coneixia el jurament de Déu 
de fer pujar al seu tron un dels seus descendents, 
havia contemplat en visió profètica 
la resurrecció de Crist, 
i en parlava quan deia 
que “Déu no l’havia abandonat enmig dels morts 
ni havia deixat que es corrompés el seu cos’. 
Aquest Jesús, doncs, Déu l’ha ressuscitat. 
Tots nosaltres en som testimonis. 
I ara que la dreta de Déu l’ha glorificat, 
ha rebut del Pare l’Esperit Sant com estava promès, 
i l’ha donat amb profusió. 
Això és el que vosaltres veieu i sentiu.» 

2ª LECTURA (1ª Pere 1:17-21).
Estimats: 
vosaltres invoqueu com a Pare 
aquell que judica cadascú segons les seves obres, 
sense fer distincions. 
Per tant, vetlleu sobre la vostra conducta 
durant l’estada en aquest món. 
Penseu que heu estat rescatats 
de la manera absurda de viure 
que havíeu heretat dels vostres pares, 
no pagant un preu que pot perdre valor, 
com serien la plata o l’or, 
sinó amb una sang preciosa, la de Crist, 
sacrificat com un anyell sense tara ni defecte. 
Abans de crear el món, 
Déu havia decidit el seu destí, 
i ara, a la fi dels temps, 
l’ha manifestat per a vosaltres, 
els qui, per ell, heu cregut en Déu, 
que l’ha ressuscitat d’entre els morts i l’ha glorificat. 
Per això teniu posada en Déu la fe i l’esperança. 

EVANGELI. (Lluc 24:13-35).
Aquell mateix diumenge 
dos dels deixebles de Jesús se n’anaven a un poble 
anomenat Emaús, a onze quilòmetres de Jerusalem, 
i conversaven entre ells comentant aquests incidents. 

Mentre conversaven i discutien, 
Jesús mateix els aconseguí i es posà a caminar amb ells, 
però Déu impedia que els seus ulls el reconeguessin. 
Ell els preguntà: 
«De què discutiu entre vosaltres tot caminant?» 
Ells s’aturaren amb un posat trist 
i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué: 
«De tots els forasters que hi havia aquests dies a Jerusalem, 
¿ets l’únic que no saps el que hi ha passat?» 
Els preguntà: «Què?» 
Li contestaren: «El cas de Jesús de Natzaret. 
S’havia revelat com un profeta 
poderós en obres i en paraules davant Déu i el poble. 
Els grans sacerdots i les autoritats del nostre poble 
l’entregaren perquè fos condemnat a mort i crucificat. 
Nosaltres esperàvem que ell seria 
el qui hauria alliberat Israel. 
Ara, de tot això ja fa tres dies. 
És cert que unes dones del nostre grup ens han esverat: 
han anat de bon matí al sepulcre, 
no hi han trobat el cos, 
i han vingut a dir-nos que fins i tot 
se’ls han aparegut uns àngels 
i els han assegurat que ell és viu. 
Alguns dels qui eren amb nosaltres han anat al sepulcre 
i ho han trobat tot exactament com les dones havien dit, 
però a ell, no l’han vist pas.» 

Ell els digué: 
«Sí que us costa d’entendre! 
Quins cors tan indecisos a creure 
tot allò que havien anunciat els profetes. 
No havia de patir tot això el Messies 
abans d’entrar en la seva glòria?» 
Llavors, començant pels llibres de Moisès 
i seguint els de tots els profetes, 
els exposava tots els llocs de les Escriptures 
que es referien a ell. 

Mentrestant s’acostaven al poblet on es dirigien 
i ell va fer com si seguís més enllà. 
Però ells el forçaren pregant-lo: 
«Queda’t amb nosaltres que ja es fa tard 
i el dia ha començat a declinar.» 
Jesús entrà per quedar-se amb ells. 
Quan s’hagué posat amb ells a taula, 
prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava. 
En aquell moment se’ls obriren els ulls i el reconegueren, 
però ell desaparegué. 
I es deien l’un a l’altre: 
«No és veritat que els nostres cors s’abrusaven dins nostre 
mentre ens parlava pel camí 
i ens obria el sentit de les Escriptures?» 
Llavors mateix s’alçaren de taula 
i se’n tornaren a Jerusalem. 
Allà trobaren reunits els onze 
i tots els qui anaven amb ells, que deien: 
«Realment el Senyor ha ressuscitat 
i s’ha aparegut a Simó.» 
Ells també contaven el que els havia passat pel camí, 
i com l’havien reconegut quan partia el pa. 



PROJECTE D’HOMILIA
Nota: 
L’evangeli d’avui és el mateix per als tres anys del cicle 

litúrgic. Per això, sobre el seu llenguatge, podeu trobar 
altres apunts a l’Any B i Any C. 

Si haguéssim de resumir l’Evangeli i la 1ª Lectura 
d’avui en una sola paraula, aquesta seria COMUNITAT (En 
grec: ESGLÉSIA). 

La paraula COMUNITAT està molt de moda, però té 
diferents significats que poden ser, fins i tot, oposats. 
De fet, segons sembla, els primers cristians van fer 
servir la paraula “església” (“comunitat”) per 
diferenciar-se d’una altra “comunitat” que va acabar 
essent-li contrària: la SINAGOGA. “Sinagoga” i “església” 
signifiquen pràcticament el mateix, però, poc després 
dels inicis, eren usades pels cristians amb significats 
del tot diferents. 

 La paraula COMUNITAT pot tenir dos significats 
fonamentals: 

A)tenir en comú i 
B)posar en comú. 
A) Són comunitat aquelles persones que tenen en 

comú alguna cosa. En aquest cas la comunitat sol ser 
anterior als membres que la formen, i és independent 
d’ells. Així, cada ésser humà, pel simple naixement, 
entra a formar part de comunitats ja existents, que li 
donaran la identitat: família, poble, país, àmbit cultural 
i religiós… Podríem dir que el flux vital d’aquestes 
comunitats va de dalt a baix; de la comunitat a 
l’individu. Si es tracta d’una comunitat organitzada 
jeràrquicament, l’individu que en forma part és a la 
vegada membre i súbdit, a no ser que entri a formar 
part de la pròpia jerarquia. El cas més evident serien 
els Estats. 

B) També són comunitat aquelles persones que 
decideixen lliurement posar en comú allò que tenen i, 
sobretot, la seva pròpia vida. 

En aquest cas, la comunitat ve després, i depèn de 
la lliure decisió dels membres que la formen. El seu 
flux vital va dels individus a la comunitat; de baix a 
dalt. Si la comunitat està organitzada jeràrquicament, 
l’autoritat és conseqüència exclusivament d’un 
encàrrec dels membres i té exclusivament forma de 
servei. Per això en aquesta classe de comunitats no hi 
ha mai súbdits sinó només servidors mutus. El 
matrimoni, tal com s’entén avui dia entre nosaltres 
(almenys teòricament!), podria ser un bon exemple 
d’aquesta segona manera de fer comunitat. 

La 1ª Lectura d’avui dóna a entendre que les 
comunitats cristianes corresponen a aquest segon 
model exposat, tot i que la descripció que s’hi fa 
correspon a una comunitat ideal. Segurament les 
comunitats reals no eren tan “boniques”. Fer comunitat 
segons aquest model demana una maduració constant 
i progressiva en cada un dels seus membres, i no és 
fàcil d’aconseguir, com l’experiència de cada dia deixa 
ben clar. 

També l’evangeli, amb un llenguatge diferent, ens 
proposa aquesta segona forma de comunitat. 
L’expressió “Rebeu l’Esperit Sant” és molt forta. 
L’Esperit Sant, és dir, el flux vital, està en cada 
membre. No va de dalt a baix sinó que s’instal·la a 
baix i capacita cada membre per obrar amb iniciativa i 
responsabilitat en la tasca comú. 

Jesús havia dit als seus deixebles: “Vosaltres em 
dieu mestre i senyor, i ho sóc”. Amb la donació de 
l’Esperit Sant, Jesús vessa en cada deixeble aquest 
“ser mestre i senyor”, la qual cosa comporta la missió 
de servir (Joan 13,3ss. Rentament dels peus). El 
servei és sempre el mateix: FER HUMANITAT; o dit al 
revés: neutralitzar les forces deshumanitzadores. 
“Perdoneu els pecats”. 

L’Esperit Sant no es pot rebre com un do a posseir o 
com un bé a conservar. L’Esperit és força, és 
dinamisme. L’Esperit es rep com el molí de vent rep la 
marinada, com la flauta rep la bufada, com la bombeta 
rep l’electricitat. 

La situació de Tomàs és un exemple concret d’això: 
quan no fa comunió, no veu Jesús ni rep el seu 
Esperit; quan fa comunió, veu Jesús i rep l’Esperit que 
el porta a comprendre i dir al “crucificat”: “Senyor meu 
i Déu meu”. 

“Tomàs” significa “bessó”. Bessó de cada un de 
nosaltres que som invitats a creure sense haver vist, 
sempre que no siguem tan exigents com el nostre 
bessó, del qual Jesús critica precisament que hagi 
exigit veure primer per creure després. 

“Creure sense haver vist” comporta saber que hem 
rebut l’Esperit de Jesús, sense necessitat de ficar el dit 
al forat dels claus, o de comprovar per endavant que 
els crucificats del món son vivents. 

MISSATGE 
Rebre l’Esperit Sant comporta un canvi radical en la 

manera de ser COMUNITAT. En el llenguatge que he fet 
servir abans, diríem que comporta passar de la 1ª 
forma de COMUNITAT a la segona. 

Imaginem una família. Neix un fill. Des del primer 
moment aquest fill forma part de la comunitat familiar. 
Però el fill creix, i arribarà un moment en què es 
sentirà impulsat i capacitat per posar en comú la seva 
vida amb algú altre amb qui formarà una altra classe 
de comunitat. Per al fill, això comporta el pas d’una 
comunitat no decidida a una comunitat voluntària, 
lliure i alliberadora. 

Rebre l’Esperit comporta rebre la capacitat de FER 
COMUNITAT des de la pròpia llibertat i iniciativa. 

RESPOSTA 
Sembla que l’Església catòlica, la nostra església, 

s’ha solidificat excessivament. Hi té tanta importància 
l’estructura, la història, la jerarquia, la doctrina… que 
s’hi fa difícil “fer comunitat”. Constantment se’ns 
recorda que “som comunitat” per tot allò que tenim en 
comú. És una comunitat ja feta, preexistent, decidida 
amb anterioritat, jerarquitzada… Amb una jerarquia 
que ve “de dalt”, que es reserva l’exclusivitat de la 
iniciativa, única “font” del flux vital. La nostra Església 
actual s’assembla extraordinàriament a la Sinagoga del 
temps de Jesús. 

Potser no val la pena perdre temps lamentant les 
situacions equivocades o demanar reformes 
estructurals. Potser allò que cal és simplement que 
cadascú comenci (o continuï) a ser adult, lliure i 
alliberador, rebent i posant en comú els dons rebuts. I 
és que en l’Església, encara que resulti difícil 
d’acceptar, el flux vital comença a baix, i va de baix a 
dalt, en el cas de que hi hagi un “dalt”. “Allà on n’hi 
dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc allí enmig 
d’ells” (Mateu 18,30). I També: “… vosaltres no us feu 
dir “rabí”, perquè de mestre només en teniu un, i tots 
vosaltres sou germans” (Mateu 23,8). 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Sovint es demana que la jerarquia faci reformes. Hi 

ha alguna cosa o alguna raó que us impedeixi 
començar aquestes reformes ja en la vostra 
comunitat? 

2. En l’evangeli, per tres vegades, Jesús diu: “Pau a 
vosaltres”. Com ho enteneu, això: com un desig de 
Jesús, com un do o com un manament? 

3. Segons els Evangelis, està clar que l’Esperit Sant 
ens arriba per Jesús. ¿Es pot interpretar això com si 
l’Esperit ens vingués “de dalt”? 

Mossèn Pere Torras 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Paraules i Parauletes 

DIUMENGE II DE PASQUA. CICLE A.  

“COSTAT”. 

149. Costat. (... porta la mà i posa-me-la dins el costat.). 
Només l’evangeli de Joan conté el relat del soldat que amb una llança obre el costat de Jesús. El text 

original grec, per parlar del costat de Jesús, fa servir la paraula “pleura”. Amb aquesta paraula que, en els 
Evangelis, només fa servir Joan, l’evangelista evoca l’episodi de la Creació de la dona, de Gènesi 2:21s. 
Allà llegim: “Llavors el Senyor-Déu va fer caure l’home en un son profund. Quan quedà adormit, prengué 
una de les seves costelles (pleures) i omplí amb carn el buit que havia deixat. De la costella (pleura) que 
havia pres a l’home, el Senyor-Déu va fer-ne la dona, i la presentà a l’home. L’home exclamà: Aquesta sí 
que és os dels meus ossos i carn de la meva carn!”. (Avui, algunes persones veuen en aquest relat una 
manifestació de masclisme, perquè faria la dona dependent de l’home. Amb tot, la intenció del relat no 
sembla que sigui mostrar cap dependència de la dona envers el baró sinó més aviat afirmar, en el marc 
d’una societat realment masclista, la absoluta proximitat i igualtat de baró i muller: “os dels meus ossos i 
carn de la meva carn”). 

En el llenguatge del Quart Evangeli, la mort de Jesús reprodueix el son profund d’Adam, i la sang i 
aigua que surten del seu costat obert (pleura) representen l’Església: la nova Eva sorgida del costat obert 
del nou Adam. (Joan 19:34). La sang i aigua encarnen els dos sagraments que defineixen l’Església: 
Baptisme i Eucaristia.  

Per això l’Evangeli de Joan dóna tanta solemnitat a l’obertura del costat (pleura) de Jesús i al 
simbolisme de la sang i aigua que en surten. “El qui ho veié en dóna testimoni, i el seu testimoni és digne 
de fe. Ell mateix sap que diu la veritat, perquè també vosaltres cregueu. 

Això ajuda a entendre per què, en el relat de la resurrecció, el primer que fa Jesús, després de saludar 
els deixebles, és mostrar-los les mans i el costat. Són el senyal que identifica el Ressuscitat amb el 
Crucificat.  

L’evangelista es serveix de l’absència de Tomàs per centrar encara més tota l’escena en l’obertura del 
costat (i en els forats de les mans). Primer és el mateix Tomàs qui proclama clarament que ell no creurà 
en la resurrecció de Jesús si no pot comprovar-la posant el dit al forat de les mans i la mà dins el costat.  

Al cap de vuit dies (és dir: en la següent reunió de la Comunitat) Jesús es dirigeix directament a 
Tomàs: «Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tan 
incrèdul. Sigues creient.» 

Com Adam, amb Eva sortida del seu costat, “inicien” (en el llenguatge sapiencial del Gènesi) la 
Humanitat, també ara el Crucificat, amb la sang i aigua sortides del seu costat, “inicia” la Humanitat 
Renovada.  

Per això la insistència en el nom de Tomàs, que significa “bessó”. Com Eva en relació a Adam, és os 
dels meus ossos i carn de la meva carn, la Comunitat és el “cos” del Ressuscitat. El Ressuscitat i la 
Comunitat s’identifiquen (bessons). 

I és també “bessó” dels futurs creients. Les mans i els peus foradats identifiquen Jesús amb tots els 
crucificats; i el costat obert identifica Jesús amb tots aquells que viuen en forma de vida que es dóna: 
Comunitat d’amor o Església. 

Però, compte! Quan fem servir la paraula “Església”, és convenient superar una significació purament 
confessional. Amb el temps, els deixebles de Jesús s’han anat convertint en una religió. El Cristianisme és 
avui una religió entre altres religions. Això fa que el significat original de la paraula església hagi canviat. 
Però, com a Comunitat que sorgeix del costat obert del Nou Adam, l’Església està formada per tots els 
humans que accepten ser humans i fer Humanitat, siguin o no, es considerin o no, confessionalment 
cristians. És cert que el Cristianisme ofereix als Cristians llenguatge i clima per a entendre i celebrar la 
FE en Déu i en la Humanitat. Però cal excloure’n tot rastre d’exclusivitat. Les altres Religions, els altres 
Marcs Culturals ofereixen també als seus participants llenguatge i clima per ser Humans i fer 
Humanitat. La varietat de Llenguatges (de Religions) és una riquesa de la Humanitat. 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
DIUMENGE II DE PASQUA. 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 

La reacció de Tomàs, segons el relat que hem 
llegit, volent ficar els dits a les teves llagues, 
és molt estranya i una mica truculenta… 
Fid’ho 

Tomàs sap molt bé el que es diu. A través de 
la reacció “truculenta” de Tomàs, l’evangelista 
accentua el seu realisme. La resurrecció 
fàcilment podria quedar només en una “idea” 
més o menys bonica, però tota lment 
equivocada. Tomàs (el bessó meu i de cada un 
dels humans) ha entès que “el ressuscitat” és 
també “el crucificat”. La meva resurrecció no 
anul·la la crucifixió. Sóc el ressuscitat perquè 
continuo essent el crucificat. 
Evy 

No ho entenc. ¿Ressuscitant, no va quedar 
enrere la crucifixió, i tot el que significava: la 
condemna, el dolor, la mort,…? 
Fid’ho 

En mi, és la Humanitat qui ressuscita. Però la 
Human i t a t c on t i nua e s s en t j u t j a da , 
condemnada i crucificada en molts dels seus 
membres. Mentre hi hagi un sol humà 
condemnat, menyspreat, burlat,… jo continuo 
la meva passió, i sóc condemnat, menyspreat, i 
burlat. I també ressuscitat! Per això, quan em 

vaig presentar als deixebles, el primer que vaig 
fer va ser ensenyar-los les meves llagues. I 
Tomàs, que no les havia vistes, posa com a 
condició per creure en la resurrecció, veure i 
tocar les meves llagues. Sense les llagues, jo 
seria per a ells només una fantasma. I la fe en 
la resurrecció seria només una fantasia. 
Evy 

M’estàs dient que encara no has ressuscitat 
del tot? 
Fid’ho 

Sóc plenament ressuscitat, però encara no 
he ressuscitat del tot. Els humans no som illes. 
Vivim convivint. No existeix la plenitud de la 
Vida fins que tots els vivents no hagin arribat a 
la Plenitud. La resurrecció no és un acte 
solitari. La meva resurrecció creix en cada 
home que ressuscita. 
Evy 

¿La teva resurrecció depèn dels altres? 
Fid’ho 

Evidentment! Tu pots donar del tot la teva 
vida. Però la vida no arriba a ser del tot donada 
fins que algú la rep, i en la mesura que la rep. 
Passa igual que en l’amor: L’amor no és ple fins 
que la persona estimada no acull el teu amor i 
hi correspon. 
Evy 

¿Si ningú hagués cregut en tu, hauries 
ressuscitat? 
Fid’ho 

Imagines un impossible. Imagines una 
humanitat on ningú cregués en l’Home! No 
s’arriba a ser humà per simple evolució 
genètica. Per ser realment humà (i perquè 
existeixi la Humanitat) cal que hi hagi hagut 
una opció clara i lliure per la generositat. La 
generositat no és fruit de l’evolució sinó de la 
lliure decisió d’estar oberts als altres. És la 
generositat que converteix els éssers humans 
en Humanitat. 
Evy 

¿D’on neix, la generositat? 
Fid’ho 

M o l t b o n a p r e g u n t a ! P e r ò t u e t s 
suficientment intel·ligent, i bo, per intuir o 
descobrir la resposta. Aquesta és d’aquelles 
respostes que només valen quan un les 
descobreix per si mateix, perquè neixen de la 
vivència. Només el generós sap d’on ve la 
generositat; igualment com només l’home 
lliure sap d’on ve la llibertat. 

Mossèn Pere Torras 



JESÚS SALVARÀ A L'ESGLÉSIA 

Aterrits per l'execució de Jesús, els deixebles es refugien en una casa coneguda. 
Novament estan reunits, però Jesús no és amb ells. A la comunitat hi ha un buit que 
ningú pot omplir. Els falta Jesús. A qui seguiran ara? Què poden fer sense ell? "És fosc" 
a Jerusalem i també al cor dels deixebles. 

Dins de la casa, son "amb les portes tancades". És una comunitat sense missió i sense 
horitzó, tancada en si mateixa, sense capacitat d'acollida. Ningú pensa ja en sortir pels 
camins a anunciar el Regne de Déu i curar la vida. Amb les portes tancades no és 
possible apropar-se al patiment de la gent. 

Els deixebles estan plens de "por als jueus". És una comunitat paralitzada per la por, 
en actitud defensiva. Només veuen hostilitat i rebuig per tot arreu. Amb por no és 
possible estimar el món com l'estimava Jesús, ni infondre a ningú alè i esperança. 

Tot d'una, Jesús ressuscitat pren la iniciativa. Ve a rescatar als seus seguidors. "Entra 
a la casa i es posa enmig d'ells". La petita comunitat comença a transformar-se. De la 
por passen a la pau que els infon Jesús. De la foscor de la nit passen a l'alegria de 
tornar a veure’l ple de vida. De les portes tancades passaran aviat a l'obertura de la 
missió. 

Jesús els parla posant en aquells pobres homes tota la seva confiança: "Com el Pare 
m'ha enviat a mi, també jo us envio jo". No els diu a qui s'han d'apropar, què han 
d'anunciar ni com han d'actuar. Ja ho han pogut aprendre d'ell pels camins de Galilea. 
Seran per al món el que ell ha estat. 

Jesús coneix la fragilitat dels seus deixebles. Moltes vegades els ha criticat la seva fe 
petita i vacil·lant. Necessiten la força del seu Esperit per acomplir la seva missió. Per 
això fa amb ells un gest especial. No els imposa les mans ni els beneeix com als 
malalts. Exhala el seu alè sobre ells i els diu: "Rebeu l'Esperit Sant". 

Només Jesús salvarà l'Església. Només ell ens alliberarà de les pors que ens 
paralitzen, trencarà els esquemes avorrits en què pretenem tancar-lo, obrirà tantes 
portes que hem anat tancant al llarg dels segles, redreçarà tants camins que ens han 
desviat d'ell. 

El que se'ns demana és revifar molt més a tota l'Església la confiança en Jesús 
ressuscitat, mobilitzar-nos per posar-lo sense por al centre de les nostres parròquies i 
comunitats, i concentrar totes les nostres forces per escoltar bé el que el seu Esperit ens 
està dient avui als seus seguidors i seguidores. 

José Antonio Pagola






