
LECTURES  
DIUMENGE 11/06/2017 

SANTÍSSIMA TRINITAT. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Èxode 34,4b-6.8-9)

En aquells dies, 
Moisès es llevà a la matinada i pujà a la muntanya del Sinaí, 
tal com el Senyor li havia manat. 
Portava a les mans les dues tauletes de pedra. 
El Senyor baixà enmig del núvol i proclamà el seu nom. 
Moisès s’estigué allà amb ell. 
Llavors el Senyor passà davant d’ell tot cridant: 
«Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, 
lent per al càstig, fidel en l’amor». 
Moisès es prosternà tot seguit, 
l’adorà amb el front fins a terra, i digué: 
«Senyor, si m’heu concedit el vostre favor, 
vingueu vós mateix a acompanyar-nos. 
És veritat que és un poble rebel al jou, 
però vós ens perdonareu les culpes i els pecats, 
i fareu de nosaltres la vostra heretat». 

2ª LECTURA (2ª Corintis 13, 11-13)
Germans, 
estigueu contents, 
refermeu-vos, animeu-vos, viviu en pau i ben 
avinguts, 
i el Déu de l’amor i de la pau serà amb vosaltres. 
Saludeu-vos els uns als altres amb el bes de la pau. 
Us saluda tot el poble sant. 
Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, 
l’amor de Déu i el do de l’Esperit Sant 
 siguin amb tots vosaltres. 

EVANGELI. (Joan 3, 16-18)
Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic, 
perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, 
sinó que tinguin vida eterna. 
Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, 
sinó per salvar el món gràcies a ell. 

Els qui creuen en ell, no seran condemnats. 
Els qui no creuen, ja han estat condemnats, 
per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu. 



LECTURES  
DIUMENGE 18/06/2017 

EL COS I LA SANG DE CRIST. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Deuteronomi 8,2-3.14b-16a)
Moisès digué al poble: 
”Recorda’t del camí que el Senyor t’ha fet fer 
pel desert des de fa quaranta anys per afligir-te, 
per provar-te, per conèixer els sentiments del teu cor 
i veure si observaries o no els seus manaments. 
T’afligí fent-te passar fam, 
però després t’alimentà amb el mannà, 
que ni tu ni els teus pares no coneixíeu, 
perquè aprenguessis que l’home no viu només de pa; 
viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. 
Recorda’t del Senyor, el teu Déu, 
que et va fer sortir de la terra d’esclavatge; 
que t’ha fet passar per aquest desert immens i terrible, 
infestat de serps verinoses i d’escorpins, 
una terra eixuta, sense aigua, 
on per a tu va fer saltar un doll d’aigua de la roca dura, 
i t’alimentava amb el mannà, 
que els teus pares no coneixien”. 

2ª LECTURA (1ª Corintis 10, 16-17)
Germans, 
el calze de la benedicció que nosaltres beneïm, 
¿no és, potser, comunió amb la sang de Crist? 
El pa que nosaltres partim, 
¿no és, potser, comunió amb el cos de Crist? 
El pa és un de sol. 
Per això tots nosaltres, ni que siguem molts, 
formem un sol cos, 
ja que tots participem del mateix pa. 

EVANGELI. (Joan 6, 51-58)
En aquell temps Jesús digué als jueus: 
”Jo sóc el pa viu baixat del cel. 
Qui menja pa d’aquest viurà per sempre. 
Més encara: el pa que jo donaré és la meva carn, 
perquè doni vida al món”. 

Els jueus es posaren a discutir. 
Deien: “¿Com s’ho pot fer aquest, 
per donar-nos la seva carn per menjar?” 
Jesús els respongué: 
“Us ho dic amb tota veritat: 
si no mengeu la carn del Fill de l’home 
i no beveu la seva sang, 
no podeu tenir vida en vosaltres. 
Qui menja la meva carn i beu la meva sang 
té vida eterna, 
i jo el ressuscitaré el darrer dia. 
Ben cert: 
la meva carn és un veritable menjar, 
i la meva sang és una veritable beguda. 
Qui menja la meva carn i beu la meva sang 
està en mi i jo en ell. 
A mi m’ha enviat el Pare que viu, 
i jo visc gràcies al Pare; 
igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. 
Aquest és el pa baixat del cel. 
No és com el que van menjar els vostres pares. 
Ells van morir. 
Però els qui mengen aquest pa, viuran per sempre”. 



PROJECTE D’HOMILIA
Amb la Pentecosta s’acaba el Temps Pasqual i es 

reprèn l’anomenat Temps de durant l’any. Però, per als 
dos diumenges següents a la Pentecosta, la litúrgia ens 
proposa dues festes que són com el resum final de tot 
el temps pasqual: la Santíssima Trinitat i el Corpus. 

Parlar de la Santíssima Trinitat no és fàcil. Podríem 
recordar una anècdota ja clàssica: un mossèn pregunta 
a un fidel si creu que en Déu hi ha tres persones 
realment distintes.  ─“Sí, mossèn, sí; ho crec, mentre 
no les hagi de mantenir, jo…”. 

L’anècdota vol indicar com el misteri de la Santíssima 
Trinitat sol quedar en la superfície més superficial de la 
nostra fe, tot i ser-ne el punt central i més característic. 

Les primeres comunitats cristianes aviat van adonar-
se de com n’era d’important i novedosa l’experiència de 
Déu que Jesús tenia i ens oferia. Des dels inicis, els 
cristians sabien que ho podien fer tot “en el nom del 
Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”, i acabar-ho tot amb el 
“glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant”. 

No obstant, ens hem acostumat tant a dir que la 
Trinitat és un “misteri”, que renunciem d’entrada a 
entendre-hi res. Continuem usant el llenguatge, però 
acceptant que no ens diu res de res “perquè és un 
misteri…”. 

Ara bé: si un llenguatge no diu res, no és ni tan sols 
“llenguatge”; i la nostra professió de fe en la Trinitat 
resulta totalment buida. 

L’evangeli d’avui ens situa en el bon camí: “Déu 
estima tant el món…”. 

Déu estima. És famosa la frase de Blaise Pascal: “El 
cor té raons que la intel·ligència no comprèn”. 

Tothom qui estima autènticament sap que el “centre” 
de la seva pròpia vida està en la persona estimada. 
Aquesta afirmació és intel·lectualment absurda i 
impossible, i, no obstant, l’experimentem amb tanta 
força que no en podríem dubtar. 

Certament: estimar algú comporta que la nostra vida 
es centra fora de nosaltres mateixos. I sentir-se 
estimat per algú comporta adonar-se i acceptar que 
ens hem convertit en el centre de la vida de qui ens 
estima. 

Amb l’amor, la vida continua essent individual, però 
pren forma de comunió i de comunitat. 

Dintre aquesta comunitat adquirim un vigor tan 
extraordinari que ens supera a nosaltres mateixos. 
Imaginem una mare, potser dèbil i malaltissa, però 
amb un fillet a la falda. Si s’acosta a aquest seu fillet 
alguna classe d’amenaça, veureu quina valentia i força 
(esperit) envaeix la mare. Ve d’ella mateixa aquesta 
força inesperada? Pregunteu-li i veureu què us dirà… 

Jesús experimentava, i ens ho va comunicar, que 
“Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic”. 
Déu ens ha convertit en el “centre” de la seva Vida, i, si 
ho acceptem, entrem en comunió amb Ell; formem 
comunitat amb Ell i participem de la seva “Vida Eterna”. 

Però, per absurd que sembli, també podem no 
acceptar-ho… 

Cal evitar d’entendre les paraules “els qui no creuen 
ja han estat condemnats, per no haver cregut en el 
nom del Fill únic de Déu” en un sentit merament 
intel·lectual. Aquí “creure” manifesta sobretot una 
actitud del cor. 

A nosaltres, el missatge de Jesús ens ha arribat en 
forma de “religió” amb dogmes i doctrines. Les 
doctrines i els dogmes són un llenguatge intel·lectual 
que ens pot ajudar perquè l’home és també 
intel·ligència, però també pot ser un obstacle. 

El missatge de Jesús es dirigeix “al cor”; és a dir: al 
més íntim i profund de nosaltres mateixos: allà on 
cadascú es troba amb el dilema de “ser bo” o de “ser 
bo si així em va bé”. 

Cada ésser humà va trobant-se progressivament 
amb aquesta disjuntiva radical. Si accepta 
“creure” (“ser bo”), sigui quina sigui la seva religió, el 
seu llenguatge, els seus dogmes, el seu caràcter… 
entra en sintonia amb la vida mateixa del Déu-Bo, que, 
en el nostre llenguatge, és Comunió, Filiació, Trinitat, 
Pare, Pare-Mare… 

MISSATGE
El missatge d’aquesta festa i de les Lectures que s’hi 

llegeixen és tan simple com radical. Podríem expressar-
lo amb les mateixes paraules de Sant Pau als Corintis, 
llegides a la 2ª Lectura: “Saludeu-vos els uns als altres 
amb el bes de la Pau”. 

Déu ens ha convertit en el “centre” de la seva Vida. 
Si acceptem, passem a ser fills en el Fill i germans en 
el Germà. La resta ve per si sola. 

Cadascú veurà com canvia la seva vida. Cada 
Comunitat Cristiana veurà com celebra i exhibeix 
aquesta sorprenent realitat. 

RESPOSTA
La resposta positiva de cada un de nosaltres a l’amor 

de Déu no sempre es visualitza amb claredat en l’estil i 
en les formes que prenen les reunions de la Comunitat 
Cristiana. 

Si algú no iniciat entrés a les nostres esglésies quan 
hi està reunida la Comunitat, ¿podria intuir-hi que Déu 
és comunió, i que nosaltres estem celebrant i 
participant d’aquesta meravella? 

¿Una assemblea en què ningú no es mira la cara 
(excepte el mossèn que “presideix”), pot ser entesa 
com una trobada de germanor? 

El clatell i el trasero són parts ben dignes del cos 
humà; però quan volem comunicar-nos, ens posem 
de cares! Potser no seria tan difícil girar els bancs de la 
meitat de davant de l’església o els d’un costat perquè 
miressin cap al centre. Així, almenys una meitat dels 
“germans” estaria de cares amb l’altra meitat. 

PREGUNTES per al diàleg
1. Quan anem missa, és per “trobar-nos amb Déu” o 

per “experimentar i afavorir la seva Presència en 
l’amor mutu”? (→ Mateu 6,6). 

2. Alguna vegada en què no teníeu ganes d’anar a 
missa, heu acabat anant-hi per atenció als altres, 
pensant que us trobarien a faltar? 

3. Voldríeu explicar i compartir amb els altres algun 
moment o ocasió en què us heu sentit “estimats de 
Déu”? 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1115&select=6


Paraules i Parauletes 

SANTÍSSIMA TRINITAT. CICLE A.  

“CONDEMNAR ... SALVAR.”. 

156.  Condemnar ... salvar. (Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó 
per salvar el món gràcies a ell.). 

Condemnats... Salvats... 
La litúrgia ens invita a llegir aquestes paraules de Jesús a Nicodem per celebrar la Festa de la 

Santíssima Trinitat. La paraula “Trinitat” no surt mai a la Bíblia. No ve dels Evangelis sinó de la reflexió 
teològica. 

Les paraules llegides avui, tretes del diàleg entre Jesús i Nicodem, semblen, a primer cop d’ull, 
contradictòries. Primerament Jesús afirma que ha estat enviat no pas per condemnar sinó per salvar el 
món. Però de seguida diu també que qui no creu en ell ja està condemnat. Per què? Qui el condemna? 

Amb aquest llenguatge aparentment contradictori, l’evangeli de Joan ens vol dir una cosa important: la 
vida humana no és una realitat estàtica sinó dinàmica i en creixement. 

Imaginem un professor. El primer dia de Curs diu als alumnes que la seva feina com a professor no és 
pas suspendre ningú sinó ajudar a tots a aconseguir aquells coneixements que necessitaran per la carrera 
que han escollit. Qui els assumeixi, aprovarà; qui no estudiï, ja està suspès. S’haurà suspès a si mateix. 

Semblantment podem dir: comencem la nostra vida amb el mínim necessari per créixer. Qui decideixi 
no créixer, ell mateix es priva de la Vida (queda condemnat). 

La vida humana no és una vida qualsevol, una mica més desenvolupada que altres formes de vida. La 
vida humana té capacitat per anar assumint noves dimensions. Un cop ha esdevingut conscient de si 
mateixa, entra en el camp sorprenent de la llibertat. La llibertat ja no és una dimensió purament 
biològica, sinó que permet a l’home donar respostes conscients i voluntàries a altres presències. Aquestes 
respostes poden ser negatives; però quan són positives, generen una nova dimensió que ja no és 
simplement humana sinó que ens connecta amb la VIDA mateixa (“Déu”, en llenguatge religiós). 

Cap paraula humana pot expressar adequadament aquesta nova dimensió, però ens hi acostem una 
mica sempre que fem una experiència de comunió. Intuïm que la comunió és la forma de Vida més 
plena, creativa i joiosa que existeix. 

La teologia, per expressar aquesta aproximació a la Vida, ha creat la paraula “Trinitat” amb la qual 
s’intenta expressar conceptualment no tant “allò que és” com “allò que no és” la Vida. Com a concepte, 
“trinitat” ens invita a anar més enllà de qualsevol forma de Monisme o de Dualisme aplicats a la Vida. 

L’ésser humà no pot ser entès només com a individu. Fins i tot si decideix viure tancat en si mateix, 
aquest tancament és una relació amb els altres. Per això pot generar situacions de trencament, 
d’ofensa, d’injustícia,... 

Tampoc el Dualisme estricte aconsegueix explicar del tot la vida humana. Aquesta no és només un 
conjunt format per dues realitats (cos-ànima; yin-yang; Jo-Tu; dolor-evasió; ... ). Cal introduir-hi el 
concepte de relació. Podria servir d’exemple un imant: hi ha un pol positiu i un pol negatiu; però és la 
relació entre ells allò que crea un camp magnètic. Semblantment, no són possibles dos “Jo” isolats: pel 
simple fet de coexistir, cada “Jo” esdevé un “Tu” per altre, i amb la possibilitat de generar un “Nosaltres”. 

Tant si s’aplica a Déu com a la vida humana, “Trinitat” vol expressar la dimensió relació. 
Progressivament, per a cada un dels Humans, viure és conviure. Obrir-se a la convivència és 

“salvació. Tancar-se a la convivència és “autocondemna”.  
Aquí “convivència” no significa ser més o menys ben avinguts, sinó que es tracta de l’estructura 

mateixa de la vida humana. Pel simple fet d’existir, estem ficats en la vida dels altres i els altres estan 
ficats en la nostra.  

Mossèn Pere Torras 



Entrevistes amb Fid’ho 
SANTÍSSIMA TRINITAT. 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 

Quasi sempre que es parla de la Trinitat es parla 
també de misteri. Com que és un misteri, ja es 
dóna per suposat que no s’hi pot entendre res. 

I jo em pregunto: ¿si no s’hi pot entendre res, 
per què se’n parla? Jo sóc periodista i, si una cosa 
no l’entenc, la investigo fins que l’entenc; i si no ho 
aconsegueixo, no en dic res. En canvi he notat que 
en els àmbits eclesiàstics molts parlen de la Trinitat 
dient que és una cosa tan important; però que, com 
és un misteri, no s’ha de pretendre de voler-la 
entendre. 
Fid’ho 

Com a bon periodista que ets, tu saps 
perfectament que hi ha paraules que canvien de 
sentit. Tens tota la raó: la paraula “misteri” que, en 
un principi servia per expressar una experiència 
transformadora, ha acabat servint d’excusa per a 
ments peresoses. 
Evy 

Segons tu, doncs, quan es diu que la Trinitat és 
un misteri, no s’està dient que és una cosa 
impossible d’entendre sinó una experiència 
transformadora. ¿Exactament, què vols dir? 
Fid’ho 

Podem veure les formes i els colors de les coses; 
podem sentir les paraules i la música; podem 
amanyagar una pell suau o olorar un perfum 
agradable,… Són experiències humanes comunes i 

habituals. I, amb la ment, podem anar més enllà i 
entendre el món: el seu funcionament, els seus 
orígens, la seva evolució… 

Però en la vida d’una persona hi ha moments 
especialment intensos. Hi ha moments en què es 
dilueixen les diferències entre el món i nosaltres, i 
ens sentim “atrapats” en la Realitat Total. Una 
Realitat sentida com a immensa, i immensament 
bella, creativa, benaurant i meravellosa. Una 
Realitat que, a la vegada, ens “pren” i ens 
“depassa”, transformant tot el nostre ésser: els 
sentits, la ment, la percepció, el coneixement, les 
capacitats… Són moments de plenitud desbordant; 
de vivència del misteri. 
Evy 

¿I la paraula “trinitat” serveix per expressar 
aquesta vivència desbordant? 
Fid’ho 

Cap paraula no pot expressar aquesta vivència! 
En la mateixa experiència ja hi descobrim que és 
intransferible; i que se’ns escapa si la volen prendre 
o comprendre. Qui la té, l’entén més enllà de les 
paraules. Quan no es té, totes les paraules del 
diccionari juntes no bastarien per suggerir-la. 

Si, a pesat de tot, intentem parlar-ne, cal corregir 
cada paraula amb la seva contrària. És una 
experiència d’unitat, però no pas indiferenciada. 
S’hi percep la dualitat entre el Jo i la Resta, però 
sense desconnexió mútua. La paraula “trinitat” pot 
resultar suggeridora. Suggereix la consciència 
d’haver entrat en un circuit vital que no comença ni 
acaba en nosaltres. Un circuit complet en si mateix, 
i a la vegada, obert. Un circuit d’amor donat, 
rebut i correspost, semblant al circuit de l’aigua que 
surt de la mar, es fa pluja escampant vida, i retorna 
a la mar. 
Evy 

El circuit de l’aigua no és tancat perquè “s’obre” 
fent néixer la vida en les seves infinites 
manifestacions. ¿Podríem dir que el circuit de la 
Trinitat  ”s’obre” generant la Humanitat? 
Fid’ho 

En el llenguatge cultural d’Occident, es podria dir 
així, però sense descuidar la gran diferència que hi 
ha entre el circuit de l’aigua i el circuit de l’Amor. La 
vida neix de l’aigua per simple transformació i 
evolució dels seus elements. En canvi, la Humanitat 
no neix del circuit de l’Amor per evolució o 
transformació sinó com a resposta lliure i generosa 
a un Do rebut, també lliure i generós. Per això es 
pot parlar de misteri. 
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CONFIAR EN DÉU 

L'esforç realitzat pels teòlegs al llarg dels segles per exposar amb conceptes humans 
el misteri de la Trinitat amb prou feines ajuda avui als cristians a revifar la seva 
confiança en Déu Pare, a reafirmar la seva adhesió a Jesús, el Fill encarnat de Déu, i a 
acollir amb fe viva la presència de l'Esperit de Déu en nosaltres. 

Per això pot ser bo fer un esforç per apropar-nos al misteri de Déu amb paraules 
senzilles i un cor humil seguint de prop el missatge, els gestos i la vida sencera de 
Jesús: misteri del Fill de Déu encarnat. 

El misteri del Pare és amor entranyable i perdó continu. Ningú està exclòs del seu 
amor, a ningú se li nega el seu perdó. El Pare ens estima i ens busca a cadascun dels 
seus fills i filles per camins que només ell coneix. Mira tot ésser humà amb tendresa 
infinita i profunda compassió. Per això, Jesús l’invoca sempre amb una paraula: "Pare". 

La nostra primera actitud davant aquest Pare ha de ser la confiança. El misteri últim 
de la realitat, que els creients anomenem "Déu", no ens ha de causar mai por o 
angoixa: Déu només pot estimar-nos. Ell entén la nostra fe petita i vacil·lant. No hem 
de sentir-nos tristos per la nostra vida, gairebé sempre tan mediocre, ni descoratjar-nos 
en descobrir que hem viscut durant anys allunyats d'aquest Pare. Podem abandonar-nos 
a ell amb senzillesa. Amb la nostra petita fe n’hi ha prou. 

També Jesús ens convida a la confiança. Aquestes són les seves paraules: "No visqueu 
amb el cor torbat. Creieu en Déu. Creieu també en mi". Jesús és el viu retrat del Pare. 
En les seves paraules estem escoltant el que ens diu el Pare. En els seus gestos i la 
seva manera d'actuar, lliurat totalment a fer la vida més humana, se'ns descobreix tal 
com Déu ens vol. 

Per això, en Jesús podem trobar-nos en qualsevol situació amb un Déu concret, amic i 
proper. Ell posa pau en la nostra vida. Ens fa passar de la por a la confiança, del recel a 
la fe senzilla en el misteri darrer de la vida que és tan sols Amor. 

Acollir l'Esperit que encoratja el Pare i el seu Fill Jesús, és acollir dins nostre la 
presència invisible, callada, però real del misteri de Déu. Quan ens fem conscients 
d'aquesta presència contínua, comença a despertar-se en nosaltres una confiança nova 
en Déu. 

La nostra vida és fràgil, plena de contradiccions i incerteses: creients i no creients, 
vivim envoltats de misteri. Però la presència, també misteriosa de l'Esperit en nosaltres, 
encara que feble, és suficient per sostenir la nostra confiança en el Misteri darrer de la 
vida que és tan sols Amor. 

José Antonio Pagola






