
LECTURES  
DIUMENGE 06/21/2015 

DIUMENGE 2ON D’ADVENT. CICLE C.  

1ª LECTURA (Baruc 5,1-9) 
Jerusalem, 
treu-te el vestit de dol i d’aflicció, 
i engalana’t per sempre amb la glòria de Déu.  
Vesteix-te amb el mantell de la bondat de Déu,  
posa’t al front per diadema la glòria de l’Etern.  
Déu farà que sota el cel es vegi pertot arreu  
la teva resplendor  
i tindràs per sempre aquest nom, que Déu t’imposarà: 
Possessió-pacífica-del-bé i Glòria-del-culte-a-Déu.  

Alça’t, Jerusalem, guaita des del cim cap a l’orient  
i veuràs com, per ordre del Sant, es reuneixen els teus fills  
de llevant i de ponent;  
canten d’alegria recordant l’obra de Déu.  
Quan van sortir de tu, caminaven escortats d’enemics, 
però ara Déu te’ls retorna portats gloriosament  
com en un tron reial.  

Déu ordena que s’abaixin els turons més alts  
i les muntanyes perpètues,  
que s’omplin les fondalades i s’anivelli la terra,  
perquè Israel camini segur sota la glòria de Déu.  

Fins els boscos i tots els arbres aromàtics  
faran ombra a Israel per manament de Déu.  
Déu conduirà Israel, ple d’alegria,  
a la llum de la seva glòria,  
amb aquella bondat i aquell amor que li són propis. 

2ª LECTURA (Filips 1,4-6.8,11) 

Germans, sempre que prego per vosaltres  
la meva oració és plena de goig  
pensant en tot el que heu contribuït  
a la causa de l’evangeli  
des del primer dia fins avui.  
Estic segur d’una cosa:  
Déu, que ha començat en vosaltres un bon treball,  
acabarà de dur-lo a terme fins al dia de Jesucrist. 

Déu és testimoni de com us enyoro, a tots vosaltres,  
per l’amor entranyable que us té Jesucrist.  
I el que jo demano en la pregària  
és que el vostre amor s’enriqueixi més i més,  
fins a vessar, ple de coneixement i de finor d’esperit,  
perquè sapigueu apreciar els valors autèntics  
i arribeu purs i sense entrebancs al dia de Crist,  
carregats d’aquells fruits de justícia  
que donem per Jesucrist,  
a glòria i lloança de Déu. 

EVANGELI (Lluc 3,1-6) 

L’any quinzè del regnat de l’emperador Tiberi,  
mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea,  
Herodes era tetrarca de Galilea,  
Felip, el seu germà ho era d’Iturea  
i de la regió de Traconítida,  
i Lisànies ho era d’Abilena,  
durant el pontificat d’Anàs i Caifàs,  
Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert,  
i anà per tota la comarca del Jordà  
predicant un baptisme de conversió  
per obtenir el perdó dels pecats. 

Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes:  
«Una veu crida en el desert:  
Obriu una ruta al Senyor,  
aplaneu-li el camí.  
S’alçaran les fondalades  
i s’abaixaran les muntanyes i els turons,  
la serralada es tornarà una plana,  
i el terreny escabrós serà una vall,  
i tothom veurà la salvació de Déu.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 13/12/2015 

DIUMENGE 3ER D’ADVENT. CICLE C.  

1ª LECTURA (Sofonies 3,14-18a) 
Crida de goig, ciutat de Sió. Aclama, Israel.  
Alegra’t i celebra-ho de tot cor, ciutat de Jerusalem.  
El Senyor ha tret fora els qui et condemnaven,  
ha fet fugir els teus enemics.  
Tens dintre teu el Senyor, rei d’Israel,  
no veuràs mai més cap desastre.  

Aquell dia diran a Jerusalem:  
«No tinguis por, Sió, no deixis caure les mans;  
el Senyor, el teu Déu, el tens a dintre,  
com a Salvador poderós;  
per tu s’ha transportat d’alegria, et renova el seu amor,  
està de festa i crida de goig com en dies d’aplec.» 

2ª LECTURA (Filips 4,4-7) 

Germans, viviu sempre contents en el Senyor;  
ho repeteixo, viviu contents.  
Que tothom us conegui com a gent de bon tracte.  

El Senyor és a prop.  
No us inquieteu per res.  
A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica,  
i presenteu a Déu les vostres peticions  
amb acció de gràcies.  
Així, la pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre,  
guardarà els vostres cors  
i els vostres pensaments en Jesucrist.. 

EVANGELI (Lluc 3,10-18) 

En aquell temps, la gent preguntava a Joan:  
–«Així, doncs, què hem de fer?»  
Ell els responia:  
–«Qui tingui dos vestits, que en doni al qui no en té,  
i qui tingui menjar, que el comparteixi també amb els altres.»  

Entre els qui anaven a fer-se batejar  
hi havia també uns cobradors d’impostos que li deien:  
–«I nosaltres, mestre, què hem de fer?»  
Ell els contestà:  
–«No exigiu més del que està establert.»  

Igualment uns guardes li preguntaven:  
–«Què hem de fer també nosaltres?»  
Ell els deia:  
–«No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo;  
acontenteu-vos de la vostra soldada.» 

La gent, que vivia en l’expectació,  
sospitava si Joan no fóra potser el Messies.  
Ell respongué dient a tothom  
–«Jo us batejo només amb aigua,  
però ve el qui és més poderós que jo,  
tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat.  
Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.  
Ja té la pala a les mans  
per ventar la seva era;  
el blat, l’entrarà al seu graner,  
però la palla, la cremarà en un foc que no s’apaga.»  

Amb aquestes i moltes altres exhortacions,  
Joan anunciava al poble la bona nova. 

  



PROJECTE D’HOMILIA
NOTA. 
Per a preparar el Nadal, la Litúrgia ens proposa la 

figura de Joan Baptista, el precursor. Però la missió de 
Joan com a precursor es situa en la vida pública de Jesús. 
Aquesta barreja de moments (naixement – vida pública) 
pot crear una certa confusió. És un dels inconvenients 
d’una lectura fragmentària i desordenada dels diferents 
evangelis. 

Però aquest inconvenient pot tenir un efecte positiu: 
comprendre millor els anomenats RELATS DE LA INFANTESA, 
que es llegeixen en les festes de Nadal. 
S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les 
muntanyes… 

No es tracta de l’acció de les màquines gegants que 
destrossen els nostres paisatges sinó d’alçar els “homes-
fondalada” i d’abaixar els “homes-muntanya”. 

Com els ordinadors que usem cada dia, també el 
cervell humà, des de fa milers d’anys, ha creat molta 
realitat virtual; però en bona mesura ha estat una 
realitat virtual “infectada” pel virus del domini. 

En la realitat real apareix clar que tots els humans 
som iguals en dignitat. Com sol dir una bona amiga 
meva, professora de matemàtiques, “d’home a home hi 
va zero”. 

A pesar d’això, entre tots hem anat creant una realitat 
virtual fonamentada en relacions de superioritat-
inferioritat. D’aquí que la nostra societat, de fet, no pugui 
“funcionar” si prescindim del domini d’uns sobre els 
altres. 

Cada Poble ha tingut els seus profetes que han 
denunciat aquesta situació injusta. Però estem tan 
“posseïts” pel virus del domini que ni tan sols se’ns ha 
acudit de treure’l sinó que, com a màxim, hem intentat 
transformar-lo (cosa que s’adiu moltíssim amb la 
naturalesa dels virus!). 

– Uns intenten invertir-lo, passant de dominats a 
dominadors. 

– Altres intenten compensar el domini que pateixen 
exercint un altre domini sobre els més dèbils. 

– Altres intenten contrarestar el domini que pateixen 
creient en un Déu que destruirà els seus dominadors… 

Però res de tot això és vàlid. El “baptisme de 
conversió” que predica Joan contempla només una 
possibilitat vàlida: treure’l. Treure el virus del domini dels 
nostres ordinadors cerebrals!!!. És a dir: abaixar les 
muntanyes i alçar les fondalades. Tota la resta és pura 
trampa. 
 …la paraula de Déu al desert… 

Sorprèn la “solemnitat” amb què Lluc ens presenta la 
predicació de Joan Baptista, el precursor, indicant amb 
exactitud les circumstàncies de temps i de lloc. Aquesta 
solemnitat és una manera de remarcar un contrast. Els 
temps i els llocs venien determinats pels Poderosos de 
cada moment. No hi havia calendaris domèstics (com 
actualment) ni plànols dels diferents espais. El “temps” es 
comptava segons els anys de regnat del propi emperador 
o del rei a qui cadascú estava sotmès; i el “lloc” venia 
assenyalat per l’extensió dels dominis de l’amo de torn. 

Doncs bé: després de fer-nos una detallada i solemne 
presentació dels Poderosos, ens diu que la Paraula de Déu 
ressona precisament al desert, on els Poderosos no hi 
busquen res (Encara no es coneixia el petroli…), i va 
dirigida a un pobre homenot, marginat de tothom, que hi 
fa la viu-viu.  

MISSATGE 
El DESERT és un territori, però significa principalment 

una situació del cor i de la ment. Al desert hom es troba 
cara a cara amb si mateix i amb les seves possibilitats i 

limitacions. La carència de tot dóna importància a 
qualsevol cosa: una font, una pedra, un bri d’herba, un 
animal silvestre, una cova, l’ombra d’un arbre, un 
company… Qualsevol troballa pot ser sentida com un do 
de Déu o com una conquesta pròpia. Per això el desert és 
també el “lloc de la prova”: cal decidir-se entre fidelitat i 
rebel·lia; entre germanor i traïdoria; entre esperança o 
desesperació; entre fe o solitud. 

Tot ésser humà que hagi decidit viure “fidel a la Vida” 
es trobarà un moment o altre, i potser en molts 
moments, en situació de desert, i per tant també en 
situació de prova; i haurà de decidir. I a vegades 
“decidir” es pot convertir en la prova més difícil! 

Al desert, Joan hi ha fet l’experiència de la generositat 
de Déu, i ara va per la regió del Jordà (el límit del desert) 
i l’ofereix a tots. “Tothom veurà la salvació de Déu” si 
accepta que s’alcin les “fondalades” i s’abaixin les 
“muntanyes”.   

RESPOSTA 
Cal renunciar a ser “homes muntanya” i “homes 

fondalada”. També cal ser conscients que no hi hauria 
“homes muntanya” si no fossin enlairats per “homes 
fondalada”; ni hi hauria “homes fondalada” si ningú no 
acceptés de ser convertit en “muntanya”. D’home a home 
hi va zero. Només assumint aquesta equació matemàtica 
podem anar preparant el naixement de l’HOME EN PLENITUD. 

Aquest aplanament és molt necessari i urgent en tots 
els camps, i sobretot en l’Economia, o en la Política, la 
qual ha tornat a convertir-se en la “religió del Poder” amb 
els seus ídols i grans sacerdots, amb les seves festes 
sagrades i dogmes, i, dissortadament, també amb les 
seves víctimes. 

No obstant, aquí ens toca fixar-nos especialment en la 
nostra Església, perquè actualment (i ja fa temps) s’hi 
dóna una gran contradicció: mentre per un cantó ens fa 
arribar el missatge radicalment “aplanador” de Joan (i de 
Jesús), per un altre cantó crea “muntanyes”, i ens invita a 
veure-hi “representants de Déu”, i fomenta les 
“fondalades” i les interpreta com a fruit d’una bona 
actitud “d’obediència”. 

És urgent detectar la dosi immensa de falsa obediència 
que ha aflorat i està aflorant en la nostra Església. Una 
mala conseqüència d’aquesta obediència nefasta és, entre 
nosaltres, l’esmorteïment de les Comunitats, convertides 
sovint en “fondalades” sense dignitat ni iniciativa. 

La “jerarquització” de la vida eclesial dóna per suposat 
que la VIDA arriba “de dalt”. Però això s’oposa directament 
al missatge de la “encarnació”. En les Comunitats, la VIDA 
es genera per l’eficàcia de la comunió interna. “On n’hi ha 
dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc allí enmig 
d’ells” (Mateu 18,20). Cal respectar aquesta VIDA. Només 
respectant la dinàmica de la comunió interna anirà sorgint 
la COMUNIÓ de tots amb tots. 

PREGUNTES per al diàleg
1. Dintre l’ambient de Nadal propi d’aquests dies, què 

pot significar, en concret, per vosaltres, “fer desert”? 
2. Muntanya, en l’evangeli d’avui, vol dir superioritat. 

Quines superioritats us abasseguen més en aquestes 
Festes de Nadal? 

3. La manera com estan organitzades les nostres 
esglésies (bancs, taula o altar, presbiteri,…) fa visible 
que s’han alçat les “fondalades” i abaixat les 
“muntanyes”? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 
DIUMENGE 2ON D’ADVENT. CICLE C.  

“QUINZÈ”. 

69. Quinzè. (L’any quinzè del regnat de l’emperador…) 
L’any quinzè del regnat de l’emperador Tiberi… Sorprèn, en els Evangelis, una datació tan precisa, ja 

que els Evangelis no intenten fer ni Història ni Cronologia. 
En la Bíblia (i en la majoria de les Cultures pre-científiques) els números solen tenir sobretot un 

significat simbòlic. Aquest significat a vegades és clar i directe, com passa amb el número “7” per 
expressar la idea de “complet”, per allò dels 7 dies: una setmana completa. Però altres vegades el 
significat dels números resulta força alambinat; i és que els números permeten molt de joc al simbolisme. 
És el cas que ens ocupa. 

Preguntem-nos: què significa aquí any quinzè? Què vol dir-nos l’evangelista Lluc amb aquesta datació 
que sembla tan precisa?  

(Aquí seguiré la interpretació del professor J. Rius i Camps). 
En realitat, aquí Lluc no intenta fer cap datació. No posa aquest número per indicar un punt de la 

cronologia de l’emperador Tiberi (Encara que tampoc és necessari excloure-ho del tot). Aquí, el significat 
de “quinzè” cal deduir-lo de la seva relació amb “trenta”. Al final d’aquest mateix capítol, Lluc diu: Jesús 
va començar el seu ministeri quan tenia també uns trenta anys (Lluc 3:23). Diu “també uns trenta anys” 
per crear un lligam amb el rei David que començà el seu regnat quan tenia 30 anys (2 Samuel 5:4). David 
és el rei model i de referència per als seus successors. De Jesús, el rei-messies, l’evangeli de Lluc ja ha dit 
anteriorment que rebrà el regne de David, el seu pare, i en farà un regne etern (Lluc 1:32). 

“15” està al mig de “30”. El regne de Déu, prefigurat pel regne de David quan tenia 30 anys, esdevé 
definitiu i etern quan l’hereta el Messies, també als 30 anys. Però, al bell mig de l’etern Regne de Déu, 
hi trobem l’Imperi. I, sota el paraigües de l’Imperi, tota una colla de “regnes” temporals i caducs, i, fins i 
tot, religiosos; “regnes de mentida” sorgits de les ganes incontrolades de domini d’uns sobre altres. Són 
floroncos de creixement en un organisme que encara s’està fent. 

Això té una grandíssima importància a l’hora de parlar del Regne de Déu i del Regne d’aquest món (en 
el sentit que donen els Evangelis a aquesta expressió). No són dos regnes paral·lels, ni separats l’un de 
l’altre, ni enfrontats. Sobretot, cal no entendre’ls com un regne religiós i uns regnes civils o laics. 

Existeix una única Humanitat, estimada i sustentada per Déu, autèntic “regne de Déu” en la mesura 
que convivim amb llibertat, generositat i germanor. Una única Humanitat en la qual els humans podem 
organitzar la nostra convivència creant pobles, nacions, regnes, estats o super-estats amb estructures de 
servei mutu en bé de tots. Tot això cap dintre el Regne de Déu en construcció. Perquè el “regne de Déu” 
és la mateixa Humanitat. El Regne de Déu no s’oposa ni limita ni supleix la creativitat dels humans. Al 
contrari: ens mou a organitzar-nos en comunitats, en les quals puguem aprendre i practicar la comunió. I 
no es tracta de comunitats religioses sinó de comunitats humanes, sense excloure’n els altres vivents, i 
amb tota la creació. 

Però sovint (sempre?) els humans ens creem àrees de domini, o en som víctimes. Amb dominadors i 
dominats, i amb lleis que permeten a uns imposar-se, jutjar i condemnar uns altres. Això és el que 
constitueix el Regne d’aquest món que els evangelis denuncien; i que corromp estats, nacions, pobles i 
famílies.  

Cal estar-hi atents perquè aquest “regne de mentida” s’instal·la al cor mateix de la nostra convivència, i 
és terriblement contaminant. Com els corcs, van destruint persones o pobles. Són “l’any quinzè” instal·lat 
al cor mateix dels trenta anys del regne de veritat que anem construint amb una convivència de 
llibertat, justícia i generositat.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1158&select=3
http://www.bci.cat/index.php?llibre=9&capitol=275&select=5
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1156&select=1


Tertúlia en espiral
Advent II - Any C 

Bet 
Quantes dades! Algú ha comprovat si són 

correctes? Perquè jo, de petita, em pensava que els 
Evangelis eren històrics, fins que vaig descobrir que 
més aviat són un conte. 
Víctor 

Dona: un conte, no! Els evangelis són veritat! 
Només cal saber-los interpretar. 
Magda 

Que siguin veritat no vol dir que siguin històrics. 
Una vegada vaig sentir un conferenciant que deia 
que només es pot entendre la Història d’Espanya si 
s’ha llegit El Quixot. Però ningú no pensa que els 
fets del Quixot siguin històrics! 
Juli 

Estic d’acord amb tu: els Evangelis deuen ser com 
una novel·la. 
Víctor 

No hi estic d’acord! El Quixot és un personatge 
imaginari; en canvi Jesús va ser ben real. 
Magda 

La “realitat” té molts nivells. També El Quixot és 
“real”, perquè personifica una manera real de ser 
dels espanyols. Allò que admiro més dels Evangelis 
és que ens parlen de Jesús com a personificació de 
la vida real i de les esperances reals de tots aquells 
que, en la Humanitat, es troben deshumanitzats o 
oprimits. 
Juli 

De totes maneres, el que hem llegit avui no parla 
de Jesús sinó de Joan Baptista. I la veritat és que 
no sé què hi pinta aquest senyor ara aquí! 
Bet 

Home: Joan va ser el precursor! Però em passa 
com a tu: no entenc per què els Evangelis ens 
parlen més de Joan que, per exemple, dels pares de 
Jesús… 
Magda 

En canvi, a mi, això em sembla molt significatiu. 
Els pares de Jesús són biològicament massa 
pròxims a ell. Joan ofereix més joc per presentar-
nos el significat de la persona de Jesús. No seria 
possible entendre Jesús fora del context del seu 
poble d’Israel. Els Israelites són un poble singular: 
un poble petit, que quasi sempre ha viscut oprimit, 
però que també sempre ha anhelat i lluitat per la 
llibertat. Els evangelis connecten Jesús amb tota la 
llarga i dolorosa experiència d’Israel (representació 
de tots els oprimits); i ho fan a través de la figura 
de Joan. Fixem-nos en el relat que hem llegit: 
comença passant revista de tots els poderosos de 
l’escena (tant se val que sigui exacta o no), i de 
cop, resulta que a cap d’ells es dirigeix la “paraula 
de Déu”, sinó a Joan: un home pobre que vivia al 
desert. 
Bet 

No entenc res d’això que dius… 
Juli 

Jo tampoc. Vols dir que té cap importància tot 
això? 

Víctor 
És clar, que és important! Joan va ser una 

persona molt important! 
Juli 

No em referia pas a Joan. Pensava en això que 
has dit dels oprimits… És cert: és terrible que els 
oprimits perdin sempre! És terrible que els 
opressors se surtin amb la seva! Però, això és el 
que hi ha; això és el que es veu cada dia, i a tot 
arreu… 
Víctor 

Potser també hi ha alguna cosa que no veiem… 
Bet 

No ho veiem perquè no passa! “S’alçaran les 
fondalades i s’abaixaran les muntanyes i els 
turons“. Collonades! Heu vist mai que passi res 
d’això!? 
Víctor 

Que no ho vegem, no vol dir que no pugui passar. 
Jo penso que si ho veiéssim, ja no tindria gràcia ser 
bona persona. Seríem com els animals domesticats: 
són “bons” perquè no els queda altre remei, perquè 
“veuen” allò que els passaria si no ho fossin. 
Magda 

E l q u e a c a b e s d e d i r e m s e m b l a 
extraordinàriament interessant: hi ha una gran 
diferència entre “ser bo” com a domesticat, i “ser 
bo” per pròpia decisió. El resultat final pot semblar 
el mateix… però és molt diferent! 
Bet 

Què vols que et digui?… A vegades preferiria 
estar domesticada que no haver de decidir per mi 
mateixa. Total: sempre guanyen els mateixos… 
Magda 

La predicació de Joan (com la de tots els 
profetes) té forma de PROMESA. I és veritat que els 
evangelis presenten Jesús com L’ACOMPLIMENT 
d’aquestes promeses; i, no obstant, no veiem que 
res hagi canviat… 
Víctor 

A vegades es parla d’una segona vinguda de 
Jesús. Jo, això, no ho he entès mai, perquè si ja ha 
vingut, i no ha marxat… 
Magda 

Jo tampoc no ho entenc gaire. Potser la solució 
està en allò de la llavor. Quan una llavor cau a la 
terra, res no canvia. En canvi, quan les llavors 
floreixen, tot es transforma. Segurament estem 
encara, globalment, en temps de llavor. Però 
també, sovint, m’he trobat amb persones que estan 
en plena florida… 
Bet 

Total: que ens toca esperar. Però ja saps allò 
que diuen: “Qui espera, desespera”! 
Víctor 

A menys que tingui esperança… 

Mossèn Pere Torras 



EN EL MARC DEL DESERT 

Prepareu el camí al Senyor. 
Lluc té interès en precisar amb detall els noms dels personatges que controlen 

en aquell moment les diferents esferes del poder polític i religiós. Ells són els qui 
planifiquen i dirigeixen tot. No obstant això, l'esdeveniment decisiu de Jesucrist 
es prepara i te lloc fora del seu àmbit d'influència i poder, sense que ells 
s'assabentin ni decideixin res. 

D’aquesta forma apareix sempre allò que és essencial en el món i en les nostres 
vides. Així penetra en la història humana la gràcia i la salvació de Déu. L'essencial 
no és a les mans dels poderosos. Lluc diu concisament que «Joan, fill de 
Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert», no a la Roma imperial ni al recinte 
sagrat del Temple de Jerusalem. 

Enlloc es pot escoltar millor que al desert la crida de Déu a canviar el món. El 
desert és el territori de la veritat. El lloc on es viu de l'essencial. No hi ha lloc per 
el superflu. No es pot viure acumulant coses sense necessitat. No és possible el 
luxe ni l'ostentació. El decisiu és buscar el camí encertat per orientar la vida. 

Per això, alguns profetes enyoraven tant el desert, símbol d'una vida més 
senzilla i millor arrelada en l'essencial, una vida encara sense distorsionar per 
tantes infidelitats a Déu i tantes injustícies amb el poble. En aquest marc del 
desert, el Baptista anuncia el símbol grandiós del «Baptisme», punt de partida de 
conversió, purificació, perdó i inici de vida nova. 

Com respondre avui a aquesta crida? El Baptista ho resumeix en una imatge 
presa d'Isaïes: «Obriu una ruta al Senyor». Les nostres vides estan sembrades 
d'obstacles i resistències que impedeixen o dificulten l'arribada de Déu als nostres 
cors i comunitats, a la nostra Església i al nostre món. Déu és sempre a prop. 
Som nosaltres els qui hem d'obrir camins per acollir-lo encarnat en Jesús. 

Les imatges d'Isaïes conviden a compromisos molt bàsics i fonamentals: tenir 
cura d’allò que és essencial sense distreure'ns en allò secundari; rectificar el que 
hem anat deformant entre tots; redreçar camins torts; afrontar la veritat real de 
les nostres vides per recuperar un tarannà de conversió. Hem de cuidar bé els 
batejos dels nostres nens, però el que necessitem tots és un «baptisme de 
conversió». 

José Antonio Pagola






