
LECTURES  
DIUMENGE 06/08/2017 

TRANSFIGURACIÓ DEL SENYOR.  
SANTORAL. CICLE A. 

1ª LECTURA.  (Daniel 7,9-10.13-14)
Tot mirant la visió, vaig veure que posaven uns trons,  
i un Vell venerable s’hi assegué.  
El seu vestit era blanc com la neu  
i els seus cabells, com la llana blanquejada.  
El tron on seia era de flames  
i les rodes de la seva carrossa eren de foc ardent.  
Davant d’ell naixia i corria un riu de foc.  
Els seus servidors eren mil milers,  
els seus assistents, deu mil miríades.  
El tribunal s’assegué i foren oberts els llibres.  

Després, tot mirant aquella visió de nit,  
vaig veure venir enmig dels núvols del cel  
com un Fill d’home,  
s’acostà al Vell venerable,  
el presentaren davant d’ell  
i li fou donada la sobirania, la glòria i la reialesa,  
i tots els pobles, tribus i llengües li faran homenatge.  
La seva sobirania és eterna, no passarà mai,  
la seva reialesa no decaurà. 

2ª LECTURA (2 Pere 1,16-19)
Estimats,  
tot el que us vam fer saber del poder  
i de la vinguda gloriosa de Jesucrist, el nostre Senyor,  
no era tret de faules hàbilment teixides.  
Nosaltres mateixos  
vam contemplar amb els nostres ulls la seva grandesa, 
quan rebé de Déu Pare honor i glòria,  
i una veu que venia de la glòria majestuosa de 
Déu digué:  
«Aquest és el meu Fill, el meu estimat,  
en qui jo m’he complagut.»  
Aquesta veu del cel, nosaltres la vam sentir  
quan érem amb ell a la muntanya santa.  
Això ens ha confirmat les paraules dels profetes,  
i vosaltres fareu bé d’escoltar-les amb tota atenció,  
ja que són una llum que fa claror en un lloc fosc,  
mentre espereu que neixi el dia  
i l’estrella del matí surti a l’horitzó dels vostres cors. 

EVANGELI. (Mateu 17, 1-9)
En aquell temps, 
Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, 
els dugué dalt una muntanya alta 
i es transfigurà davant d’ells. 
La seva cara es tornà resplendent com el sol, 
i els seus vestits, blancs com la llum. 
També se’ls aparegueren Moisès i Elies, 
que conversaven amb ell. 
Pere va dir a Jesús: 
«Senyor, que n’estem, de bé, aquí dalt! 
Si voleu, hi faré tres cabanes, 
una per a vós, una per a Moisès 
i una altra per a Elies.» 
Encara no havia acabat de dir això 
quan els cobrí un núvol lluminós, 
i del núvol estant una veu digué: 
«Aquest és el meu Fill, el meu estimat, 
en qui m’he complagut; 
escolteu-lo.» 
En sentir-ho, els deixebles, esglaiats, 
es prosternaren de front a terra. 
Jesús s’acostà, els tocà i els digué: 
«Aixequeu-vos, no tingueu por.» 
Ells alçaren els ulls 
i no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol. 
Mentre baixaven de la muntanya, 
Jesús els manà 
que no diguessin res a ningú d’aquella visió 
fins que el Fill de l’home 
no hagués ressuscitat d’entre els morts. 



LECTURES  
DIUMENGE 13/08/2017 

DURANT L’ANY XIX. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (1Reis 19,9-13a)

En aquells dies, Elies arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu, 
i passà la nit en una cova. 
El Senyor li va fer sentir la seva paraula, 
i li digué: 
“Surt fora i estigue’t a la muntanya, 
a la presència del Senyor que ara mateix passarà”. 
  
Llavors vingué una ventada, 
tan forta que esberlava les muntanyes 
i esmicolava les roques davant el Senyor. 
però el Senyor no hi era. 
Tot seguit vingué un terratrèmol, 
però el Senyor tampoc no hi era. 
Després vingué foc 
i el Senyor tampoc no era en el foc. 
Finalment vingué el so d’un aire suau. 
Així que Elies el sentí, 
es cobrí la cara amb el mantell, 
sortí fora i es quedà a l’entrada de la cova. 

2ª LECTURA (Romans 9,1-5)
Germans, 
us asseguro per Crist que dic la veritat, 
que no menteixo. 
La meva consciència, guiada per l’Esperit Sant, 
n’és també testimoni: 
sento una gran tristesa 
i un dolor constant al fons del cor: 
tant de bo fos jo proscrit del Crist, 
en lloc dels meus germans, el poble del meu llinatge. 
Com a israelites, és d’ells la gràcia de fills, 
la glòria de la presència de Déu, 
les aliances, 
la Llei, 
el culte i les promeses; 
són d’ells també els patriarques, 
i finalment, com a home, ha sortit d’ells el Crist, 
que és Déu per damunt de tot. 
Sigui beneït per sempre, amén. 

EVANGELI. (Mateu 14,22-33)
Quan la gent hagué menjat, 
Jesús obligà els deixebles a pujar tot seguit a la barca 
i avançar-se-li cap a l’altra riba, 
mentre ell acomiadava la gent. 
  
Després d’acomiadar tothom, 
pujà tot sol a la muntanya per pregar. 
Al vespre encara era allà tot sol. 
  
La barca ja s’havia allunyat bon tros de terra, 
però les ones la destorbaven d’avançar, 
perquè el vent era contrari. 
  
Passades les tres de la matinada, 
Jesús hi anà caminant sobre l’aigua. 
Quan els deixebles el veieren, 
s’esveraren pensant que era una fantasma 
i cridaren de por. 
Però Jesús els digué de seguida: 
“No tingueu por, que sóc jo”. 
  
Pere li digué: 
“Senyor, si sou vós, 
maneu-me que vingui caminant sobre l’aigua”. 
Jesús contestà: 
“Ja pots venir”. 
Pere baixà de la barca, 
es posà a caminar sobre l’aigua 
i anà on era Jesús. 
Però en adonar-se del vent que feia, 
s’acovardí i començà d’enfonsar-se. 
Llavors cridà: 
“Senyor, salveu-me”. 
A l’instant Jesús li donà la mà i li digué: 
“Quina poca fe! Per què dubtaves?” 
  
I quan hagueren pujat a la barca, el vent amainà. 
Els qui eren a la barca es prosternaren 
i deien: “Realment sou Fill de Déu”. 



PROJECTE D’HOMILIA
ANY A

NOTA: 
El relat de la Transfiguració és llegit cada segon diumenge 

de Quaresma en la versió de l’evangelista que toca. Com que 
estem a l’Any A, hi correspon la versió de Mateu. Però les tres 
versions, en aquest cas, són tan semblants que el llenguatge 
és més o menys el mateix. Així, doncs, podeu llegir també els 
comentaris que ja vaig fer per a Marc, Any B, i per a Lluc, Any 
C. Aquí només hi faré una reflexió afegida. 

Sembla clar que, en la intenció dels tres Evangelis 
Sinòptics, la Transfiguració és una escenificació avançada de 
l’esclat de la Resurrecció. Ho suggereix clarament la indicació 
feta als deixebles de que “no diguessin res a ningú d’aquella 
visió fins que el Fill de l’home no hagués ressuscitat d’entre els 
morts. Hi ha un certa relació de continuïtat entre l’escena de 
la transfiguració i la de l’aparició del Ressuscitat als deixebles 
(Mateu 28,16ss). Les dues escenes tenen lloc a la muntanya. 
En la transfiguració els deixebles es prosternen de front a 
terra; en l’aparició, l’adoren. En la transfiguració es diu als 
deixebles que escoltin Jesús; en l’aparició se’ls diu que 
ensenyin a tothom el missatge escoltat. En la transfiguració 
Jesús s’acosta als deixebles; en l’aparició Jesús diu que estarà 
amb ells fins a la fi del món. 

En el relat de la transfiguració s’hi evoca també, ja al 
començament, la creació de l’Home amb l’expressió “Passats 
sis dies” (que el Missal no recull). El “dia sisè” fa referència a 
la Creació de l’Home segons el relat del Gènesi (Gènesi 1,26). 
Així doncs, la transfiguració de Jesús s’ha d’entendre també 
com una previsualització de la resurrecció i transfiguració de 
l’Home. 

Això també s’insinua en la manera com és descrit  Jesús 
transfigurat: s’hi fa distinció entre el cap, resplendent com el 
sol, i els vestits (el cos), blancs com la llum. Segurament s’hi 
vol indicar allò mateix que diu sant Pau: Crist és el cap del 
cos, que és l’Església (Colossencs 1,18). Aquí “Església” 
significa la comunitat de tots els humans que no han decidit 
separar-se’n col·locant-se per sobre o al marge dels germans. 

MISSATGE 
Si el que acabo de dir és correcte, la transfiguració no és 

només una previsualització de Jesús ressuscitat sinó també de 
l’Home esdevingut plenament imatge de Déu. Així ho 
suggereix també la reacció, aparentment tan inoportuna, de 
Pere quan diu: “Senyor, que n’estem de bé, aquí dalt!”. 

La transfiguració de Jesús previsualitza la transfiguració de 
la Humanitat; una situació en què ens hi sentirem molt bé. 

RESPOSTA 
Pere proposa construir tres cabanes per instal·lar-se allà 

dalt. Potser sigui una bona proposta, però és precipitada. La 
veu que ve del núvol l’interromp quan encara no havia acabat 
de dir això. Abans d’actuar, cal escoltar; escoltar Jesús que ha 
començat el camí cap a Jerusalem. “Des d’aleshores Jesús 
començà a explicar als deixebles que calia que anés a 
Jerusalem i que patís molt de part dels notables, els grans 
sacerdots i els mestres de la Llei, i que havia de ser mort i de 
ressuscitar el tercer dia” (Mateu 16,21). 

Amb ocasió de la dedicació del temple de la Sagrada Família 
de Barcelona, un company comentava: “Tenim una litúrgia de 
Tabor” (El Tabor és la muntanya de Galilea que la tradició ha 
unit a la Transfiguració perquè ofereix una panoràmica 
espectacular). 

Una litúrgia de Tabor pot tenir sentit en ocasions i ambients 
molt especials. Però l’habitual ha de ser una litúrgia de Camí. 
La dedicació del temple de la Sagrada Família potser fou una 
litúrgia de Tabor per a alguns, però per a una gran majoria 
deuria ser un espectacle incomprensible, i gairebé escandalós. 
¿Preveia, Jesús, situacions d’aquesta classe quan, baixant de 
la muntanya, “els manà que no diguessin res a ningú d’aquella 
visió fins que el Fill de l’home no hagués ressuscitat d’entre els 
morts”? 

ANY B
Aquest relat surrealista de la Transfiguració és molt 

conegut, ja que es llegeix cada any al segon diumenge de 
quaresma. Dissortadament sovint és entès com un relat 
complet en si mateix, separat de tot allò que el precedeix. 
Aquest és un problema greu de la Litúrgia catòlica: la lectura 
tan fragmentada dels textos bíblics no ens permet copsar-ne 
el missatge global, i ens indueix a interpretacions de tipus 
simplement anecdòtic. Així aquest relat d’avui sovint s’ha 

entès com una espècie d’exhibició de la divinitat de Jesús en 
benefici de tres deixebles “privilegiats”. El sentiment espontani 
que pot produir és més o menys aquest: “millor per ells si van 
tenir la sort de veure Jesús així, però això no significa res per 
a la gent d’avui”. 

Jesús no gasta temps amb exhibicionismes per a 
privilegiats. Els Evangelis van ser escrits per a nosaltres; per 
fer arribar a nosaltres la Bona Nova de Jesús. Per això, la 
pregunta per acostar-nos-hi no és “què va passar” o “què va 
fer, Jesús”, sinó “què ens volen dir”. 

Què ens vol dir, aquest relat de la Transfiguració? 
El seu missatge és massa ric per poder-lo comentar tot 

aquí; tampoc no en seria capaç. Però intentaré dir-hi alguna 
cosa que ens hi pugui ajudar. 

L’evangeli de Marc, al capítol anterior, ens ha presentat els 
deixebles confessant, per boca de Pere, el messianisme de 
Jesús. Però Jesús els ha prohibit severament de dir-ho a ningú 
(Marc 8,29). Allò que ells entenen per “messies” està a les 
antípodes d’allò que és realment la missió de Jesús. Jesús es 
veu obligat a explicar-los allò que significa en la pràctica “ser 
el Messies”: “Llavors començà a instruir-los dient: Cal que el 
Fill de l’home pateixi molt. Els notables, els grans sacerdots i 
els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap 
de tres dies ha de ressuscitar. I els ho deia amb tota 
claredat”. 

L’evangeli ens explica també la reacció de Pere: “Aleshores 
Pere, prenent-lo a part, es posà a renyar-lo”. I la resposta de 
Jesús és tallant: “Jesús es girà i, davant els deixebles, renyà 
Pere dient-li: Vés-te’n d’aquí, Satanàs! No veus les coses com 
Déu, sinó com els homes” (Marc 8,32). 

En l’evangeli de Marc, “Pere, Jaume i Joan” representen els 
deixebles “durs”; aquells que, tot i ser seguidors de Jesús, “no 
veuen les coses com Déu sinó com els homes”. 

Per això Jesús els força a entrar en el punt de vista de Déu: 
prengué Pere, Jaume i Joan, els dugué tots sols dalt d’una 
muntanya alta”. La “muntanya” representa l’àmbit de Déu. “A 
la muntanya”, els vestits de Jesús són enlluernadorament 
blancs. És una manera d’indicar que Jesús té i gaudeix de la 
Vida mateixa de Déu. Allà se’ls fan presents dos personatges 
que, al seu moment, també havien pujat a la “muntanya”: 
Moisès i Elies. Ara “conversen amb Jesús”, com en altre temps 
havien “conversat” amb Déu per rebre’n les indicacions del 
que havien de fer. 

Però els tres deixebles encara no entenen res de res. 
Interpreten malament aquella visió. No s’han adonat dels 
vestits resplendents de Jesús ni d’allò que signifiquen. Ells 
veuen Jesús en paral·lelisme amb Moisès i Elies. Pensen: 
Moisès va donar la Llei, Elies la va reinstaurar, i ara Jesús, el 
messies, la imposarà definitivament. Tot gira al voltant de la 
Llei. Tot ho interpreten amb categories de “poder” i de 
violència. Pere fins i tot s’atreveix a oferir la seva 
col·laboració: “És bo que estiguem aquí” (traducció 
alternativa) per construir-hi tres cabanes: una per a cada 
personatge. “No sabia pas què dir”, comenta l’evangelista amb 
sorna. 

Els tres deixebles creuen en Moisès, creuen en Elies, i 
també es pensen creure en Jesús. Però demostren no creure-
hi realment, ja que, posant-lo al mateix nivell de Moisès i 
d’Elies, ni tan sols s’han adonat de la seva autèntica realitat, 
feta visible en els vestits resplendents. 

Déu mateix, a través de la veu que ve del núvol, haurà de 
deixar clares les coses: “Aquest (en contrast amb Moisès i 
Elies) és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo”. 

Ha passat el “temps de Moisès” amb la seva Llei; ha passat 
el “temps d’Elies” amb la seva violència per reintroduir la Llei. 
Ara és el temps de Jesús, el qual fa present el Regne de Déu. 
“Escolteu-lo”. 

Després que quedés clar a qui cal escoltar, Moisès i Elies 
simplement desapareixen: “Immediatament, mirant al seu 
voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb ells”. 
Jesús tot sol. Moisès i Elies eren provisionals, com ho era la 
Llei que van rebre, donar i imposar. 

Res de “cabanes” per instal·lar-s’hi. Només queda Jesús, 
que no habita en una cabana. Casa seva és la Comunitat; és a 
dir: aquells que acullen la seva vida–donada donant la seva 
pròpia vida. Això és el que significa escoltar (creure) Jesús, 
“Fill del Pare”. 

Acabada aquesta experiència, els tres deixebles continuen 
sense entendre res de res. Igualment com quan van confessar 
que Jesús era el Messies, també ara se’ls prohibeix de dir res 
a ningú “fins després que el Fill de l’home hagués ressuscitat 
d’entre els morts”. 

http://www.parroquiesguixols.org/cliqueu-aqui-diumenge-8-de-marc-2009/
http://www.parroquiesguixols.org/cliqueu-aqui-diumenge-28-de-febrer-del-2010/
http://www.parroquiesguixols.org/cliqueu-aqui-diumenge-28-de-febrer-del-2010/


La resurrecció dels morts formava part de la fe majoritària 
dels jueus. Per tant això no era cap problema per a ells. El que 
no poden entendre els tres deixebles és que Jesús porti a 
terme la seva missió passant per la mort (encara que després 
ressusciti, com totes les persones bones). 

La mort és fracàs. Als “bons” Déu els traurà d’aquest fracàs 
ressuscitant-los. Però, ¿per què Jesús els diu que l’han de 
condemnar i matar (fracassar) i ressuscitar? 

Evidentment, no ho podien entendre, ni ells ni nosaltres. 
Només el fet concret de la mort–resurreccional de Jesús ens 

pot fer adonar que la vida no s’ha de valorar amb categories 
de poder, força, triomf o domini sobre els altres, sinó amb 
categories d’amor, donació i filiació. “Aquest és el meu Fill, el 
meu estimat”. 

No és la “resurrecció” allò que costa d’entendre; allò que 
ens costa d’entendre és la vida. 

MISSATGE 
Creure en Déu no és “creure que Déu existeix” sinó “creure 

i acceptar que Déu ens estima”. Igualment, creure en Jesús 
(“escoltar-lo”) no és “creure que és el Messies” o “el Fill de 
Déu” sinó “creure i assumir que la seva vida-donada (mort-
resurrecció) és l’autentica vida a què Déu ens invita, 
participant de la Seva”. 

Els legisladors Moisès i Elies queden substituïts pel fill-
estimat, que viu comunicant-nos la Vida que rep del Pare. 

Això no vol dir que Moisès i Elies no fossin estimats per 
Déu, sinó que, en ells, l’amor rebut de Déu encara no era 
acollit com “amor” sinó com a “llei”, com passa amb tots els 
fills quan encara són petits. Jesús marca la “majoria d’edat 
humana”, la “plenitud del temps” o el “temps de plenitud”. 
Bona és la Llei, però no ens podem quedar en la Llei, 
igualment com és bona l’Escola, però cap alumne hi va per 
quedar-s’hi. 

RESPOSTA 
Avui, la Religió Institucional ha entrat en una crisi profunda. 

Per a molts és com un vestit impossible de posar-nos perquè 
s’ha quedat massa petit. No cal donar les culpes al vestit o al 
sastre que el va fer. ¿És que, potser, ens pensàvem que havia 
de ser per sempre? 

Ara que hem descobert que hem crescut, no lamentem la 
pèrdua del vestit, sinó alegrem-nos d’haver crescut i de poder 
créixer encara. Hi ha diferents ritmes de creixement. També es 
creix en diferents direccions. Quan els fills són petits, tots 
solen viure a la mateixa casa; però quan han crescut, formen 
famílies i vides diferents. El pluralisme mostra la força de la 
vida rebuda. Realment, una bona notícia. 

ANY C
Un dels problemes de la litúrgia catòlica és el desordre que 

posa en la lectura dels Evangelis. Els Evangelis no són un 
recull desordenat de relats sinó un gran relat compost de 
diferents relats més breus, però ordenats per l’evangelista de 
tal manera que donin una visió ben definida de la figura de 
Jesús com a do de Déu a la Humanitat. Però les Lectures del 
Missal ens fan anar d’aquí d’allà, trencant el fil d’exposició que 
ha fet cada evangelista. 

Per a aquest segon diumenge de Quaresma, la litúrgia ens 
proposa el relat de la TRANSFIGURACIÓ. No es tracta de la 
crònica d’una experiència personal de tres deixebles 
“privilegiats”, sinó de l’escenificació d’un problema important 
que tenien alguns deixebles a l’hora d’entendre i seguir el 
Jesús. 

Abans del relat d’avui, l’evangelista ha exposat un malentès 
entre els deixebles i Jesús. Els deixebles, per boca de Pere, 
han confessat que Jesús és el Messies; però Jesús els ha 
prohibit severament de dir-ho a ningú (Lluc 9, 21). Així, 
doncs, la resposta de Pere no era vàlida per presentar Jesús. 

Quina era la resposta vàlida? Lluc la posa en boca de Déu 
mateix; i, per emmarcar-la bé i posar-la en relleu, fa 
l’escenificació que hem llegit. Hi ha set “actors”, i cal fixar-se 
bé en el paper que hi representa cadascun. El teló de fons 
continua essent la pregunta de Jesús: “I vosaltres, qui dieu 
que sóc?”(Lluc 9:18) 

L’escena comença amb Jesús que se’n va a la muntanya i 
s’hi emporta Pere, Joan i Jaume. Es tracta d’uns deixebles que 
“necessiten classes particulars” per poder superar la seva 
duresa mental (Pere = roc, cap dur). 

Com ja sabem, la muntanya representa l’àmbit de Déu. 
Jesús hi puja a pregar. En l’àmbit de Déu tot és gloriós i 
resplendent. Jesús s’hi troba amb Moisès i Elies, també 
gloriosos. 

Sorprèn la conversa que tenen: “parlaven del traspàs d’ell, 
que s’havia d’acomplir a Jerusalem”. “Traspàs” significa èxode 
i també mort. El primer Èxode protagonitzat per Moisès tenia 
com a destí la Terra Promesa, representada aquí per 
Jerusalem. Però Jerusalem, que hauria de ser un lloc de 

Llibertat, s’havia convertit en Terra d’opressió. Jesús haurà 
d’iniciar un nou èxode cap a la Llibertat. La presència de 
Moisès i Elies és ben significativa si es té en compte que 
l’opressió que genera “Jerusalem” es fa precisament en nom 
de la Llei de Moisès i seguint l’actitud intolerant d’Elies. Així 
doncs, no és sense motiu que en el relat d’avui hi apareixen 
per parlar amb Jesús sobre aquest tema, i que els deixebles se 
n’adonin. Amb tot, Moisès i Elies desapareixen abans del 
moment més important: quan es forma el núvol. 

Durant la pregària de Jesús els tres deixebles estaven 
profundament adormits. No hi sintonitzen. Però la presència 
dels seus “líders” els desvetlla. Els agrada veure junts els tres 
“cabdills”, però ho interpreten malament: mentre els tres 
personatges parlen de l’èxode de Jesús, ells estan pensant en 
instal·lar-se allà. I quan s’adonen que els “seus” Moisès i Elies 
se’n van, Pere intenta aturar-los: “Mestre (literalment 
“cabdill”), que n’estem de bé, aquí dalt! Fem-hi tres cabanes, 
una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies”. Amb 
ironia comenta Lluc: “Parlava sense saber què es deia”. 

I entra en escena el núvol, símbol de la presència sobirana 
de Déu. El núvol cobreix Jesús i també els deixebles. Aquests 
s’espanten: ¿Com pot ser que ells, simples humans, també 
entrin dintre el núvol?!. 

Doncs, sí. I del núvol en surt una veu que es dirigeix 
precisament a ells: “Aquest és el meu Fill, el meu elegit”. I la 
veu conté una ordre explícita: “Escolteu-lo”. Com si digués: 
Moisès i Elies ja han passat. Ara és l’hora de Jesús. Escolteu-lo 
a ell, superant d’una vegada la vostra fixació en Moisès (la 
Llei) i Elies (la intolerància). 

MISSATGE 
Pere, amb els seus companys, s’obstina a entendre Jesús 

com un cabdill religiós, en paral·lel amb Moisès i Elies. Com a 
cabdill religiós pertanyeria a l’esfera divina, separada de la 
resta dels humans. 

Però el núvol els cobreix també a ells, i ja no hi són ni 
Moisès ni Elies. Ara només estan amb Jesús, i és a ell a qui 
han d’escoltar. I Jesús els havia parlat no pas de les seves 
victòries sinó de la seva mort i resurrecció (Lluc 9,22). 

L’escena recorda el Baptisme de Jesús: el cel s’ha obert i 
l’Esperit de Déu ha baixat per fer niu entre els humans (Lluc 
3,22). 

El messianisme de Jesús no el trasllada a un “àmbit diví”, 
fent-ne un superhome que, amb força i poder, restablirà 
Israel. Jesús és l’home elegit (“l’home mostra”) en qui els 
humans podem aprendre a ser “homes”; homes, segons el 
projecte de Déu. I aquest projecte no inclou un lideratge de 
poder, com el que els deixebles volen atribuir a Jesús. Al 
revés: el lideratge de Jesús es realitza en forma de vida que 
es dóna. “Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui 
la perdi per mi, la salvarà” (Lluc 9,24).  

RESPOSTA 
Per als tres deixebles de mentalitat dura, la “classe 

particular” que han rebut deuria ser encara més dura… 
Comenta l’evangelista: “Ells guardaren el secret, i aquells dies 
no contaren a ningú res del que havien vist”. 

“Guardar el secret” del vertader MESSIANISME de Jesús, 
sembla que ha estat una actitud permanent de molts 
deixebles. 

Durant la seva llarga Història, l’Església, o ha sigut 
perseguida (època de les Catacumbes) o s’ha trobat en 
connivència amb els poderosos (situació de Cristiandat). Avui 
no estem ni en una situació ni en l’altra. Per això avui molts es 
pregunten: En la situació actual, què significa “Escoltar 
Jesús”? 

Les circumstàncies de cada deixeble són molt diverses, i 
cadascú haurà de prendre’s aquella llibertat que li permeti “ser 
fidel”. Però l’evangeli d’avui ens indica allò que no és el camí: 
“Fer-hi tres cabanes: una per a vos, una per a Moisès i una 
per Elies”. Aquesta és una “resposta” exclosa. 

En una societat laica (on les Religions no formen part de 
l’estructura social) i plural (on conviuen diverses Religions) 
apareix la temptació de muntar-nos-hi la pròpia cabana: 
crear-nos àmbits d’espiritualitat on puguem dir-nos: “Que 
n’estem de bé, aquí dalt!”. 

Però la vivència espiritual que Jesús provoca en nosaltres 
no és mai per “quedar-nos allà dalt” sinó per reforçar la nostra 
encarnació en la realitat humana en què tots vivim i que entre 
tots anem fent (o desfent). Jesús no fa el seu èxode per 
marxar de la vida real de les persones sinó per sortir d’un 
àmbit religiós “privilegiat” que alguns s’havien creat, el qual, a 
més, havia esdevingut deshumanitzador. “Tira mar endins i 
caleu les xarxes per pescar”, havia dit Jesús als tres mateixos 
deixebles que apareixen a l’escena d’avui (Lluc 5,4). 

Espiritualitat i Encarnació, juntes. Mai l’una sense l’altra. 
Mossèn Pere Torras 



Entrevistes amb Fid’ho 
TRANSFIGURACIÓ DEL SENYOR. SANTORAL. 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 

Paràboles i més paràboles… 
Perdona, Fid’ho: em sembla que, amb tantes 

paràboles, acabem tots atabalats. Cada una de les 
paràboles deu tenir el seu significat, però totes 
juntes són massa. Després de tantes paràboles, jo 
encara em pregunto: ¿Exactament, què és això del 
regne del cel? 

Seré més concret: imagina que jo vull apuntar-
me a aquest teu regne. Què he de fer, en concret? 
He de deixar de ser periodista per fer-me capellà? 
He de deixar la meva dona i els meus néts per fer-
me monjo d’un monestir? O potser he d’abandonar 
tot el que tinc i anar a Missions a convertir gent? 
Fid’ho 

Estimat, Evy: no busquis fora el que portes 
dintre. El regne del cel està dintre teu. És una 
manera de parlar de la plenitud de la persona; una 
plenitud que s’aconsegueix participant de la 
plenitud de la Humanitat de què som part i que, 
conjuntament, anem construint. 
Evy 

Però tu dius que, per entrar al regne, cal 
renunciar a tot. També les dues primeres paràboles 
d’avui parlen de vendre-ho tot per comprar la perla 
o el tresor trobats! 

Fid’ho 
Ben cert. Ningú no arriba a la plenitud sense 

renunciar a tot allò que s’hi oposa. Sobretot cal 
renunciar a tota actitud possessiva envers els 
altres, i també en relació a les coses. No cal 
“deixar” la dona, ni els fills, ni els avis,… El que cal 
“deixar” és tot sentiment possessiu envers ells. 
Evy 

Això de la dona i els fills ho entenc perfectament 
perquè he hagut de fer aquest “aprenentatge”. I he 
de confessar-te que em va costar! Encara ara la 
dona, alguna vegada, m’ha de recordar que ser la 
meva dona no significa ser de la meva propietat. 

Però en relació a les coses no ho veig tan clar. 
Necessitem tenir  coses en propietat per poder viure 
i desenvolupar-nos! 
Fid’ho 

Hi ha moltes maneres de posseir. Podries anar a 
les Missions a convertir gent sentint-te posseïdor de 
la veritat. Aleshores faries més mal que bé. Com a 
periodista, podries sentir-te tan lligat al teu Diari 
que te’n sentissis posseïdor o posseït. Aleshores 
faries a tots un mal servei. Si et sents “amo” dels 
teus articles, t’hauràs d’enfrontar amb molta gent 
que els interpretarà a la seva manera. 
Evy 

Poses uns exemples!… Jo em refereixo a coses 
més concretes. Per exemple: m’agrada ser 
propietari de la casa on vist. 
Fid’ho 

D’acord, d’acord: Evy!… No seré jo qui et privi de 
les teves ganes de posseir… Però voldria alliberar-te 
de les moltes preocupacions que neixen d’aquí; 
alliberar-te de la ceguesa generada pels sentiments 
possessius; de les injustícies que, sense adonar-
te’n, cometràs… 
Evy 

Injustícies?! 
Fid’ho 

Sí, Evy. Injustícies! 
Les coses no són per a ser posseïdes sinó per 

aprendre a compartir. Quan posseeixes, esdevens 
més “posseït” que “posseïdor”. I com a posseït, 
experimentes ben aviat la creixent tirania a què et 
sotmeten les propietats. Cada cop és més difícil el 
bé que voldries fer, i ets més empès a cometre les 
injustícies que “demanen” les possessions. No te 
n’has adonat, encara? 

Mossèn Pere Torras 



POR A JESÚS 

L'escena coneguda com "la transfiguració de Jesús" conclou d'una manera inesperada. 
Una veu vinguda de la part alta esglaia als deixebles: «Aquest és el meu Fill estimat»: el 
que té el rostre transfigurat. «Escolteu-lo». No a Moisès, legislador. No a Elies, el 
profeta. Escolteu Jesús. Només a ell. 

«En sentir-ho, els deixebles, esglaiats, es prosternaren de front a terra». Els aterra la 
presència pròxima del misteri de Déu, però també la por a viure des d'ara escoltant 
només a Jesús. L'escena és insòlita: els deixebles preferits de Jesús caiguts per terra, 
plens de por, sense atrevir-se a reaccionar davant la veu de Déu. 

L'actuació de Jesús és commovedora: «S'acosta» perquè sentin la seva presència 
amistosa. «Els toca» per infondre'ls força i confiança. I els diu unes paraules 
inoblidables: «Aixequeu-vos. No tingueu por». Poseu-vos de peu i seguiu-me. No 
tingueu por de viure escoltant-me a mi. 

És difícil ja ocultar-ho. A l'Església tenim por d’escoltar Jesús. Una por soterrada que 
ens està paralitzant fins impedir-nos viure avui amb pau, confiança i audàcia seguint els 
passos de Jesús, el nostre únic Senyor. 

Tenim por a la innovació, però no a l'immobilisme que ens està allunyant cada vegada 
més dels homes i dones d'avui. Es diria que l'únic que hem de fer en aquests temps de 
profunds canvis és conservar i repetir el passat. Què hi ha darrere d'aquesta por? 
¿Fidelitat a Jesús o por a posar en "bots nous" el "vi nou" de l'Evangeli? 

Tenim por a unes celebracions més vives, creatives i expressives de la fe dels creients 
d'avui, però ens preocupa menys l'avorriment generalitzat de tants cristians bons que 
no poden sintonitzar ni vibrar amb el que allí s'està celebrant. ¿Som més fidels a Jesús 
urgint minuciosament les normes litúrgiques, o ens fa por "fer memòria" d'ell celebrant 
la nostra fe amb més veritat i creativitat? 

Tenim por a la llibertat dels creients. Ens inquieta que el poble de Déu recuperi la 
paraula i digui en veu alta les seves aspiracions, o que els laics assumeixin la seva 
responsabilitat escoltant la veu de la seva consciència. En alguns creix el recel davant 
religiosos i religioses que busquen ser fidels al carisma profètic que han rebut de Déu. 
Tenim por a escoltar el que l'Esperit pot estar dient a les nostres esglésies? No temem 
apagar l'Esperit al poble de Déu? 

Enmig de la seva Església Jesús continua viu, però necessitem sentir amb més fe la 
seva presència i escoltar amb menys por les seves paraules: «Aixequeu-vos. No tingueu 
por». 

José Antonio Pagola






