
LECTURES  
DIUMENGE 02/04/2017 

DIUMENGE V DE QUARESMA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Ezequiel  37,12-14) 

Això diu el Senyor Déu: «Mira, poble meu, jo obriré 
els vostres sepulcres, us en faré sortir i us faré 
entrar en el territori d’Israel. Llavors, poble meu, 
quan obriré els vostres sepulcres i us en faré sortir, 
sabreu que jo sóc el Senyor. Us infondré el meu 
esperit i recobrareu la vida, i us deixaré en el vostre 
territori. Llavors sabreu que jo, el Senyor, ho he 
anunciat i ho he complert.» Diu el Senyor Déu. 

2ª LECTURA (Romans 8,8-11) 
Germans, els qui viuen d’acord amb les mires 
naturals no poden agradar a Déu. Però vosaltres no 
viviu segons les mires naturals sinó segons les de 
l’esperit, perquè l’Esperit de Déu habita en 
vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l’Esperit 
de Crist, no seria de Crist. Però si Crist està en 
vosaltres, encara que el cos hagi de morir per culpa 
del pecat, com que sou justos, l’Esperit és la vostra 
vida. I si habita en vosaltres l’Esperit d’aquell que 
va ressuscitar Jesús d’entre els morts, també, 
gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, 
aquell que va ressuscitar el Crist d’entre els morts 
donarà la vida als vostres cossos mortals. 

EVANGELI. (Joan 11,1-45). 
En aquell temps, [caigué malalt un home que es 
deia Llàtzer. Era de Bet-Hània, el poble de Maria i de 
la seva germana Marta. Maria era la qui, més 
endavant, ungí el Senyor amb perfum i li eixugà els 
peus amb els cabells. Llàtzer, el malalt, era el seu 
germà.] 
Les dues germanes enviaren a dir a Jesús: «Senyor, 
aquell que estimeu està malalt.» Jesús, en sentir 
això, digué: «Aquesta malaltia no és mortal; és per 
a donar glòria a Déu: el Fill de Déu en serà 
glorificat.» Jesús estimava Marta i la seva germana i 
Llàtzer. Després de rebre la notícia de la malaltia, es 
quedà encara dos dies al lloc on era. Després, 
passats aquests dies, digué als deixebles: «Tornem 
a Judea.» 
[Ells li digueren: «Rabí, fa poc que els jueus us 
volien apedregar, i ara hi torneu?» Jesús contestà: 
«La claror del dia dura dotze hores. Els qui caminen 
de dia no ensopeguen, perquè veuen la claror 
d’aquest món, però els qui caminen de nit sí que 
ensopeguen, perquè els manca la claror.» Després 
afegí: «Llàtzer, el nostre amic, s’ha adormit; vaig a 
despertar-lo.» Els deixebles li digueren: «Senyor, si 
s’ha adormit, es posarà bo.» Jesús es referia a la 
seva mort, però els deixebles es pensaven que 
parlava del son ordinari. Llavors Jesús els digué 
clarament: «Llàtzer és mort. M’alegro de no haver 
estat allà; serà en profit vostre, perquè cregueu. 
Però ara anem-hi.» Tomàs, el Bessó, digué als seus 
companys: «Anem-hi també nosaltres, morirem 

amb ell.»] Quan Jesús arribà, ja feia quatre dies 
que Llàtzer era al sepulcre. 
[Bet-Hània és a prop de Jerusalem, cosa de tres 
quilòmetres, i molts dels jueus havien vingut a 
donar el condol a Marta i a Maria per la mort del seu 
germà.] 
Marta, quan va saber que Jesús arribava, sortí a 
rebre’l. Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús: 
«Senyor, si haguéssiu estat aquí, el meu germà no 
s’hauria mort. Però fins i tot ara jo sé que Déu us 
concedirà tot el que li demaneu.» Jesús li diu: «El 
teu germà ressuscitarà.» Marta li respon: «Ja sé 
que ressuscitarà quan tothom ressusciti el darrer 
dia.» Li diu Jesús: «Jo sóc la resurrecció i la vida. 
Els qui creuen en mi, encara que morin, viuran, i 
tots els qui viuen i creuen en mi, no moriran mai 
més. Ho creus, això?» Ella li diu: «Sí, Senyor: Jo 
crec que vós sou el Messies, el Fill de Déu que havia 
de venir al món.» 
[Havent dit això se n’anà a cridar la seva germana 
Maria i li digué en veu baixa: «El mestre és aquí i et 
crida.» Quan ella sentí això s’aixecà tot seguit i anà 
a trobar-lo. Jesús encara no havia entrat al poble, 
sinó que era a l’indret on Marta l’havia trobat. Els 
jueus que eren amb ella a casa per donar-li el 
condol, en veure que s’aixecava així i se n’anava, la 
seguiren, pensant-se que anava a plorar vora el 
sepulcre. Maria arribà on era Jesús i, en veure’l, es 
llançà als seus peus i li digué: «Senyor, si haguéssiu 
estat aquí el meu germà no s’hauria mort.» Quan] 
Jesús [veié com plorava, i com ploraven també els 
jueus que l’havien acompanyada,] es commogué 
profundament i es contorbà. Llavors preguntà: 
«On l’heu posat?» Li diuen: «Veniu a veure-ho, 
Senyor». A Jesús se li negaren els ulls. Els jueus 
deien: «Mireu com l’estimava.» Altres deien: 
«Aquest home que obrí els ulls al cec, no hauria 
pogut fer que Llàtzer no morís?» 
Jesús, commogut altra vegada, arribà on era el 
sepulcre. Era una cova tancada amb una llosa. 
Jesús digué: «Traieu la llosa.» Marta, la germana 
del difunt, diu a Jesús: «Senyor, ja es descompon; 
fa quatre dies que és mort.» Li respon Jesús: «No 
t’he dit que si creus veuràs la glòria de Déu?» 
Llavors van treure la llosa. Després Jesús alçà els 
ulls al cel i digué: «Pare, us dono gràcies perquè 
m’heu escoltat. Ja sé que sempre m’escolteu, però 
dic això perquè ho sàpiga la gent que em rodeja i 
creguin que sou vós qui m’heu enviat.» Havent dit 
això cridà fort: «Llàtzer, vine a fora.» I el mort sortí. 
Tenia els peus i les mans lligats amb les benes 
d’amortallar i la cara lligada amb un mocador. Jesús 
els diu: «Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar.» 
Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i 
veieren el que va fer Jesús, cregueren en ell. 



LECTURES  
DIUMENGE 09/04/2017 

DIUMENGE DE RAMS. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 50,4-7) 

El Senyor Déu m’ha donat una llengua de mestre 
perquè, amb la paraula, sàpiga sostenir els cansats. 
Un matí i un altre  
em desvetlla l’orella  
perquè escolti com un deixeble. 
  
El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella  
i jo no m’he resistit ni m’he fet enrere:  
he parat l’esquena als qui m’assotaven  
i les galtes als qui m’arrancaven la barba;  
no he amagat la cara davant d’ofenses i escopinades. 
El Senyor Déu m’ajuda: per això no em dono per vençut; 
per això paro com una roca la cara  
i sé que no quedaré avergonyit. 

2ª LECTURA (Filipencs 2,6-11) 
Jesucrist, 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 d’esclau. 
Havent-se fet semblant als homes  
i començant de captenir-se com un home qualsevol, 
s’abaixà i es féu obedient fins a acceptar la mort,  
i una mort de creu.  

Per això Déu l’ha exalçat  
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 21,1-11). 
Nota. 
L’evangeli propi de la missa d’avui és la Passió segons 

St. Mateu; un relat llarg, que supera les pretensions 
d’aquests APUNTS. Per això al seu lloc hi poso l’evangeli 
que el Missal proposa per a la processó que, avui, pot 
precedit la missa pròpiament dita. 

Després, també hi ha uns apunts sobre la Passió 
segons St. Mateu. 
Quan eren a prop de Jerusalem, 
arribaren a Bet-Fagué, 
a la muntanya de les Oliveres. 
Allà Jesús envià dos deixebles amb aquest encàrrec: 
«Aneu al poble d’aquí al davant, 
i trobareu tot seguit una somera fermada, 
amb el seu pollí. 
Deslligueu-la i porteu-me’ls. 
Si algú us preguntava res, 
responeu-li que el Senyor els ha de menester, 
però que els tornarà de seguida». 
Tot això va succeir perquè es complís 
el que el Senyor havia anunciat pel profeta: 
«Digueu a la ciutat de Sió: 
Mira, el teu rei fa humilment la seva entrada, 
muntat en una somera, 
en un pollí, fill d’un animal de càrrega». 
Els deixebles hi anaren, 
feren el que Jesús els havia manat, 
portaren la somera i el pollí, 
els guarniren amb els seus mantells, 
i ell hi pujà. 
Molta gent entapissava el camí amb els seus mantells; 
altres tallaven branques dels arbres 
per encatifar la terra 
i la gent que anava al davant i la que seguia cridava: 
«Hosanna al Fill de David. 
Beneït el qui ve en nom del Senyor. 
Hosanna a dalt del cel». 
Quan hagué entrat a Jerusalem, 
s’agità tota la ciutat. 
Molts preguntaven: «¿Qui és aquest?». 
La gent que anava amb ell responia: 
«És el profeta Jesús, de Natzaret de Galilea». 



PROJECTE D’HOMILIA
Una vegada, a cal dentista, la infermera que tractava el 

meu queixal em va preguntar si jo, que sóc capellà, 
també feia (misses de) enterraments. Abans que li 
respongués, ella em digué que estava molt enfadada amb 
el mossèn que havia fet l’enterrament d’una amiga seva 
molt estimada. Era irritant que el mossèn, en una situació 
tan dramàtica com aquella, s’emboliqués parlant-nos d’un 
mort que sortia d’una cova i corria per allà… Va ser una 
gran falta de respecte per a tots els que estàvem plorant, 
va dir. 

El mossèn de qui es queixava la noia és un company 
que jo coneixia molt bé. Sé que les seves homilies eren 
molt ben preparades, sempre ben dites, delicades i riques 
de contingut evangèlic. Pel que vaig deduir, la gran 
“equivocació” del meu admirat company havia estat 
parlar de resurrecció en una celebració en què l’amable 
infermera estava tan aclaparada per la mort, que no 
podia suportar sentir parlar de Vida. 

Allò que tant va irritar aquella noia era una part del 
relat que hem llegit avui. Un relat realment estrany, quasi 
absurd si no sabéssim que l’evangeli de Joan, a través 
d’historietes sorprenents i estranyes com aquesta, vol 
oferir-nos un missatge profundament humanitzador. 

El relat parla de l’experiència de la mort en la 
comunitat cristiana. Que es tracta de la comunitat 
cristiana es dedueix clarament per la relació de germans 
que hi tenen els diferents protagonistes, a més de 
l’afirmació repetida de l’amor de Jesús. “Jesús estimava 
Marta i la seva germana i Llàtzer”. 
Si haguéssiu estat aquí… 

Destaca en aquest relat l’acusació que, primer Marta i 
després Maria, fan a Jesús. “Senyor, si haguéssiu estat 
aquí el meu germà no s’hauria mort”. És una acusació 
ben estranya perquè és també un acte de fe. Jesús és 
acusat de la mort del germà per “no haver estat allà”. ¿És 
que Jesús està absent de la “comunitat cristiana” quan 
aquesta més el necessita? 

I la cosa és encara més greu si abans s’ha dit que 
Jesús, en rebre la notícia de la malaltia d’aquell que ell 
estima, va decidir no presentar-s’hi de seguida. “Després 
de rebre la notícia de la malaltia, es quedà encara dos 
dies al lloc on era”. 

Resulta sorprenent el plor de Jesús, si tenim en compte 
la resurrecció que segueix. Aquest plor provoca dos 
comentaris entre la gent: Els jueus deien: «Mireu com 
l’estimava.» Altres deien: «Aquest home que obrí els ulls 
al cec, no hauria pogut fer que Llàtzer no morís?» 

Els dos comentaris es complementen. El punt de 
partida és l’amor de Jesús a Llàtzer; però un amor que no 
el porta a evitar que mori. En canvi s’hi destaca que Jesús 
“pot obrir els ulls als cecs”. Ajuntant els dos comentaris, 
diríem que Jesús no evita la mort dels humans sinó que 
ens obre els ulls perquè puguem veure la Vida que 
s’amaga darrera l’experiència de mort. Ell fa que veiem el 
significat real d’allò que nosaltres en diem “morir”, i que 
Jesús en diu “adormir-se”. Ho recorda explícitament a 
Marta: “No t’he dit que si creus veuràs la glòria de Déu?” 

La mort–resurrecció de Llàtzer anuncia la mort 
resurrecciosa de Jesús, com posa de manifest la reacció 
dels deixebles, i en concret de Tomàs: “Tomàs, el Bessó, 
digué als seus companys: Anem-hi també nosaltres; 
morirem amb ell”. Però hi ha un detall important: els 
deixebles i Tomàs parlen només de mort; de la mort com 
un destí fatal i definitiu. En canvi Jesús posa de manifest 
l’estreta vinculació entre mort i resurrecció. “Els qui 
creuen en mi, encara que morin, viuran”. 
Jesús corregeix els nostres punts de vista en relació 
a la Mort. 

En la nostra Cultura solem veure la Mort només com un 
mal, i intentem protegir-nos-en separant amb una llosa el 
món dels morts del món dels vius. Jesús corregeix la 
mentalitat que es manifesta en aquests comportaments. 
“Traieu la llosa”. L’obediència dels germans permet a 
Jesús anul·lar la separació entre els dos móns, i cridar 
Llàtzer. 

Jesús agraeix al Pare (generador de Vida) la seva 
capacitat per fer treure la llosa. Aquesta llosa o gran 
pedra tornarà a ser esmentada en la sepultura de Jesús 
quan Maria Magdalena va al sepulcre i veu que “la pedra 
havia estat treta”. En el cas de Jesús, ningú no la treu; 
simplement està treta. (Mateu diu que la treu “l’àngel del 
Senyor”). 
Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar… 

En certa manera s’han invertit els papers: Jesús, que 
era acusat de la mort del germà, ara corregeix els 
germans que han lligat el germà difunt i l’han reclòs a 
l’imaginari món dels morts. Deslligueu-lo i deixeu-lo 
caminar”. La mort no és cap final: ni el final de la Vida no 
el final del Camí. La mort no existeix com a victòria sobre 
la Vida; només com a camí vers la Plenitud. 

MISSATGE 
Traieu la llosa… 

Vida i Mort no s’exclouen. Com diu la saviesa popular: 
La mort és llei de vida. La mort és el pas (“pasqua”) 
d’una vida inicial a la Vida en plenitud. La vida inicial és 
rebuda com un regal posat a les nostres mans, i que 
podem merèixer fent-ne també regal (vida donada). Així 
la Vida en plenitud és a la vegada do rebut i mèrit nostre. 

Una vida donada no cau en el buit (No existeix “el 
buit”) sinó que és acollida en la Comunió de Vida amb 
Déu. 

“Deixeu-lo caminar”, diu Jesús referint-se a Llàtzer. 
“Deixa’m anar”, repeteix Jesús a Maria Magdalena quan 
aquesta, abraçada als seus peus, volia retenir-lo. La 
nostra vida no acaba en si mateixa sinó que té un horitzó 
obert: la Vida en el Pare. “Jesús diu a Maria Magdalena: 
Deixa’m anar, que encara no he pujat al Pare. Vés a 
trobar els meus germans i digues-los: Pujo al meu Pare, 
que és el vostre Pare, al meu Déu, que és el vostre 
Déu” (Joan 20,17). 

RESPOSTA 
La mort d’una persona estimada és sempre un 

trencament de la pròpia ànima. Amb ella mor també una 
part de nosaltres mateixos. Ho experimentem com una 
situació injusta, sobretot si es tracta de la mort d’una 
persona jove, i sembla que ens consoli poder assenyalar 
culpables. La fe en Déu pot portar-nos a fer-lo culpable. I 
ho seria, si la mort només fos allò que “veiem” nosaltres. 

És cert que la Mort, vista i experimentada només des 
de si mateixa, és incomprensible, i sentida com el pitjor 
dels mals. En realitat, també la Vida és incomprensible 
quan no és entesa com un donar-se. 

“Donar-se”, d’alguna manera, és morir. Per això podem 
veure la mort com una forma de Vida, la qual creix i 
arriba a la Plenitud donant-se plenament. 

La cosa injusta i culpable és anar contra la Vida i el seu 
creixement. Som injustos quan atemptem contra la Vida 
de persones i de pobles, ja que la mort com a donació de 
la vida només pot ser fruit de la pròpia i lliure decisió. 
Però quan hi ha aquesta decisió nascuda de la 
generositat, la mort és simplement l’altra cara de la Vida. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Penseu que la nostra societat continua posant una gran 

“llosa” entre el món dels vius i el món dels morts. 
Quins “avantatges” i inconvenients té, això? 

2. Diumenge que ve començarem la Setmana Santa 
“polaritzada” en la mort resurrecciosa de Jesús. Heu 
pensat què fareu per sintonitzar-hi? 

3. El llenguatge popular i folklòric de la Setmana Santa 
ajuda més a entendre la Vida o a plànyer la mort? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

QUARESMA V. CICLE A.  

“MORT”. 

146. Mort. (Llàtzer és mort.).. 
En els Evangelis hi ha tres episodis en què Jesús es troba amb una persona morta, i que la ressuscita. 
1. L’episodi de la filla de Jaire es troba en els tres Evangelis Sinòptics: Mateu 9:24,  Marc 5:39,  Lluc 

8:52. S’hi mostra la diferent manera de valorar la situació: la gent parla d’una noia “morta” i Jesús diu 
que està “dormida”. Aquesta diferència ve del fet que, per a Jesús, la “mort” no és allò que nosaltres en 
diem mort. Per a Jesús només hi ha “mort” quan es renuncia voluntàriament a la “vida”, entesa com a 
comunió amb Déu i els germans. Per a Jesús, la mort biològica no és el final, sinó el pas (“pasqua”) a 
una altra forma de vida. 

La noia que la gent veu morta té dotze anys; és a dir: ha arribat a la maduresa femenina. Filla del cap 
de la Sinagoga, fins ara ha estat alimentada amb la Llei. Però la Llei no té capacitat per alimentar la seva 
maduresa. La noia mor d’inanició. Jesús, donant-li la mà, li comunica nova energia, i encarrega al pare 
que l’alimenti per a la vida madura. (� Diumenge 13.B). 

2. L’episodi del fill de la viuda de Naïm és exclusiu de l’Evangeli de Lluc (Lluc 7:11). Es pot considerar el 
paral·lel masculí de la filla de Jaire. Amb tot, el missatge és més contundent: no és només la Sinagoga 
sinó tot el Poble, representat en la viuda, que perd el seu fill únic. És tot el Poble que no té capacitat per 
continuar-se en el noi que ha mort. Aquí Jesús no diu que el noi només “dorm”; no obstant, l’acció de 
Jesús i la resposta immediata del noi deixen clar que la seva mort era conseqüència d’alguna carència 
vital que la presència de Jesús soluciona. “Déu ha visitat el seu Poble”. (�Diumenge 10. C). 

3. El tercer episodi, llegit avui, és exclusiu de l’Evangeli de Joan i és molt elaborat. També aquí Jesús 
diu de Llàtzer que “s’ha adormit” (Joan 11:11). Tot el context posa de manifest que es tracta de 
l’experiència de la mort en el si de la comunitat cristiana, comunitat creient, comunitat de germans. 

Tot i les paraules de Jesús “els qui creuen tenen vida eterna” (Joan 6:47), la comunitat dels germans 
també experimenta la mort. Per això la mort de Llàtzer els resulta sorprenent. Per això les germanes del 
difunt “acusen” Jesús de la mort del seu germà: “Si haguéssiu estat aquí, no hauria mort el meu 
germà” (Joan 11:21 i 11:32). Tot i que és una acusació que neix precisament de la fe, Jesús fa veure a les 
germanes que la seva fe encara és dèbil, ja que han fet amb el difunt el mateix que fan els qui no tenen 
fe: l’han lligat i tancat al “món dels morts”, que és un falç món. L’únic món real és el de la vida, creat per 
Déu. Jesús fa corregir allò que ells han fet: “Traieu la llosa”. “Llàtzer, vine a fora”. I també: “Deslligueu-lo 
i deixeu-lo caminar”. 

Deixeu-lo caminar.  
A on va, Llàtzer? De moment el relat no ho diu, però deixa clar que la mort no és un final sinó un pas 

(pasqua). 
Fora del marc de la fe, l’episodi de la resurrecció de Llàtzer és del tot incomprensible i, fins i tot, 

absurd. Només la fe permet veure en la mort física el pas de la vida tinguda a la vida donada. 
A on va, Llàtzer? La presència de Jesús (de l’Home) defineix el nou lloc a on “van” els qui han fet de la 

seva vida una donació.  
Trobem Llàtzer en el sopar dels germans (Joan 12:2). És el sopar de la Comunitat amb Jesús i els 

germans: Llàtzer (el mort vivent), Marta (que serveix) i Maria (que perfuma el cos de Jesús com es feia 
amb l’espòs abans del casament). Llàtzer viu “a casa” (“Betània” = Casal) dels germans. El cos perfumat 
de Jesús “pre-avança” el cos ressuscitat: “Tota la casa s’omplí de la fragància d’aquell perfum”. I També: 
“Ella ha guardat aquest perfum per al dia de la meva sepultura” (Joan 12:7). 

La mort corporal demana una resurrecció corporal. Però això no s’ha d’entendre com la re-animació del 
mateix cos mort. La vida tinguda té per suport un cos tingut, producte ocasional d’unes lleis físiques, 
temporals i variables. La vida donada té per suport un cos donat. La “fragància que s’escampa”.  

El perfum representa la vida donada i compartida. Es contraposa a la pudor del “cadàver”. Jesús mateix 
indica la connexió entre el “valuós perfum” que omplí de fragància tota la casa i la seva “sepultura” (Joan 
12:7). El perfum converteix el sepulcre en la cambra nupcial de la Nova Parella que genera la Nova 
Humanitat. Aquesta ja no mor perquè es construeix sobre la vida donada i rebuda. 

També pot ajudar la nostra imaginació la Música. Les vibracions sonores existeixen un moment i 
desapareixen. Però la música que produeixen, si algú l’escolta i en gaudeix, no desapareix amb les 
vibracions. La música “viu” en les persones que la gaudeixen. En elles, aquella música pot durar per 
sempre.   

El cos de la vida donada és visible en la COMUNITAT. No hi hauria resurrecció si ningú acollís la vida 
donada, com no hi hauria música si ningú escoltés les vibracions que la generen, com tampoc no hi hauria 
perfum si no hi hagués una “casa” (comunitat) que s’omplís de la seva fragància. El cos de la vida donada 
és relació: vida donada i vida rebuda. COMUNIÓ. 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
QUARESMA V. 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 

Com a periodista, he de començar preguntant per 
aquest tal Llàtzer que tu vas ressuscitar. Va tornar a 
morir? Encara és viu? I, en aquest cas, on viu? Se li 
podria fer una entrevista? 

Fid’ho 
És clar que viu! La resurrecció no és un 

“entreteniment” per allargar uns anys el nostre 
temps! El temps s’acaba definitivament amb la 
mort. Llavors apareix l’eternitat, que és una altra 
manera de viure. 

Evy 
Però, segons el relat, tu vas ressuscitar Llàtzer 

“dintre el temps”, i davant molta gent que vivia en 
el temps! 

Fid’ho 
El relat parla de fe. Només els ulls de la fe poden 

veure la resurrecció. La fe ens permet, ja en el 
temps, experimentar la vida d’eternitat. 

Evy 
Perdona, Fid’ho: amb aquestes distincions ¿no 

m’estaràs dient que aquest tal Llàtzer, en realitat, 
no va ressuscitar? 

Fid’ho 
El que t’estic dient és que, en realitat, no va 

morir. Per a qui no té fe, Llàtzer va morir. Per a qui 
no té fe, tothom mor; també jo. Però qui té fe en mi 

veu millor com és la vida i els passos que aquesta 
pot experimentar. Per a qui té fe, és més adequat 
parlar de “adormir-se” que no pas de “morir”. 

Evy 
“Morir”… “Adormir-se”… Són paraules diferents, 

però el resultat és el mateix! 

Fid’ho 
De cap manera!!! Imagina que has estalviat un 

milió d’euros per comprar-te una casa; però, abans 
de comprar-te-la, te’ls roben. En un moment hauràs 
perdut tots els teus estalvis. Però si quan vas a 
comprar-te la casa et trobes amb un amic que ha 
patit una greu i inesperada necessitat, i tu li dones 
els teus diners, ¿diràs que els has perdut? 
¿Consideraries que és com si te’ls haguessin robat? 

Evy 
¿Vols dir que la mort d’aquest tal Llàtzer no li va 

comportar perdre la vida perquè l’havia donada? ¿A 
qui l’havia donada? 

Fid’ho 
En el relat es van repetint contínuament les 

paraules “germà” i “germanes”. L’experiència de la 
mort, per a les persones que s’han fet germanes en 
la gran Família humana, no té res a veure amb la 
mort d’aquells que s’arrapen a la vida per 
assegurar-se-la. Qui busca conservar per a ell tot 
sol la seva vida, acaba perdent-la; però qui viu 
compartint-la fraternalment, realment no “mor” sinó 
que s’obra davant seu l’àmbit de la Vida que es 
dóna. 

Evy 
¿La resurrecc ió de L làtzer corregeix la 

interpretació de Tomàs (presentat com el nostre 
“bessó”) quan diu: Anem-hi també nosaltres, 
morirem amb ell? ¿La decisió que fa Tomàs de 
“morir amb ell”, converteix la seva vida en un “viure 
amb ell”? 

Fid’ho 
Tomàs no va descobrir això fins al final de tot. És 

aleshores quan, meravellat, em dirà: “Senyor meu i 
Déu meu!”. Com a Fill de l’Home, aquesta és la gran 
bona notícia que vaig fent visible per a tothom qui 
vulgui veure-hi. Amb mi, per mi i en mi, viuen 
Llàtzer, Tomàs i tots els qui han donat, donen o 
donaran la seva vida feta germanor. 

Evy 
“Amb tu, per tu i en tu viuen tots els qui donen 

la vida feta germanor”. Em costa d’entendre això 
que dius. Però he de reconèixer que, quan parlo 
amb tu, no tinc pas la impressió d’estar parlant amb 
una realitat virtual, o amb un holograma, o amb 
una projecció del meu inconscient. Et sento 
totalment real, de carn i ossos… 

Fid’ho 
De carn i ossos, però connectat a la plenitud de la 

VIDA. Per això qui està en mi, viu amb mi. Qui fa 
humanitat, viu la Humanitat. 

Mossèn Pere Torras 



UN PROFETA QUE PLORA 

Jesús mai no oculta el seu afecte cap als tres germans que viuen a Betània. 
Segurament són els que l'acullen a casa sempre que puja a Jerusalem. Un dia Jesús rep 
un encàrrec: el nostre germà Llàtzer, "el teu amic", està malalt. Al poc temps, Jesús 
s'encamina cap al petit poblet. 

Quan hi arriba, Llàtzer ja és mort. En veure'l arribar, Maria, la germana més jove, es 
posa a plorar. Ningú no la pot consolar. En veure plorar a la seva amiga i també als 
jueus que l'acompanyen, Jesús no pot contenir-se. També ell "es posa a plorar" al costat 
d'ells. La gent comenta: "Mireu com l'estimava!". 

Jesús no plora només per la mort d'un amic molt estimat. Se li trenca l'ànima en 
sentir la impotència de tots davant la mort. Tots portem en el més íntim del nostre 
ésser un desig insaciable de viure. Per què hem de morir? Per què la vida no és més 
feliç, més llarga, més segura, més vida? 

L'home d'avui, com el de totes les èpoques, porta clavada en el seu cor la pregunta 
més inquietant i més difícil de respondre: Què serà de tots i cadascun de nosaltres? És 
inútil intentar enganyar-nos. Què podem fer? Revelar-nos? ¿Deprimir-nos? 

Sens dubte, la reacció més generalitzada és oblidar-nos-en i "seguir tirant". Però, no 
és l'ésser humà cridat a viure la seva vida i a viure’s a si mateix amb lucidesa i 
responsabilitat? ¿Només al nostre final hem d'apropar-nos de manera inconscient i 
irresponsable, sense prendre cap postura? 

Davant el misteri últim de la nostra destinació no és possible apel·lar a dogmes 
científics ni religiosos. No ens poden guiar més enllà d'aquesta vida. Més honrada 
sembla la postura de l'escultor Eduardo Chillida al què, una vegada, li vaig sentir dir: 
"De la mort, la raó em diu que és definitiva. De la raó, la raó em diu que és limitada". 

Els cristians no sabem de l'altra vida més que els altres. També nosaltres ens hem 
d'acostar amb humilitat al fet fosc de la nostra mort. Però ho fem amb una confiança 
radical en la Bondat del Misteri de Déu que albirem en Jesús. Aquest Jesús a qui, sense 
haver-lo vist, estimem i, sense veure’l encara, li donem la nostra confiança. 

Aquesta confiança no pot ser entesa des de fora. Només pot ser viscuda pels qui han 
respost, amb fe senzilla, a les paraules de Jesús: "Jo sóc la resurrecció i la vida. Ho 
creus això?". Recentment, Hans Küng, el teòleg catòlic més crític del segle vint, proper 
ja al seu final, ha dit que per a ell morir-se és "descansar en el misteri de la misericòrdia 
de Déu". 

José Antonio Pagola






