
LECTURES  
DIUMENGE 24/01/2016 

DIUMENGE III DE DURANT L’ANY. C.  

1ª LECTURA (Nehemies 8,1-4a.5-6,8-10) 
En aquells dies, 
el sacerdot Esdres portà el llibre de la Llei 
en presència del poble reunit a la plaça 
de davant la porta de les Aigües, 
i des del matí fins al migdia el llegí davant de tothom: 
homes, dones i criatures capaces d’entendre-la. 
Tot el poble escoltava atentament 
la lectura del llibre de la Llei. 

Esdres, mestre de la Llei, 
estava dret dalt una tarima de fusta preparada expressament. 
Obrí el llibre a la vista de tot el poble, 
ja que des del lloc on era dominava tothom, 
i així que l’obrí, tot el poble es posà dret. 
  
Esdres beneí el Senyor, Déu gran, 
i tot el poble alçà les mans i respongué: Amén, amén. 
Després es prosternaren amb el front a terra, 
i adoraren el Senyor. 
Ell llegia ben clar el llibre de la Llei de Déu, 
i alguns levites n’exposaven el sentit 
perquè la lectura fos entenedora. 

El governador Nehemies, el sacerdot Esdres, mestre de la Llei, 
i els levites que exposaven al poble el sentit de la Llei, 
digueren a tota la gent: 
«La diada d’avui és santa, dedicada al Senyor, el nostre Déu: 
no us entristiu ni ploreu», 
perquè tota la gent plorava mentre escoltava les paraules de la Llei. 
Els digué, doncs: «Aneu-vos-en ara. 
Mengeu i beveu de gust 
i repartiu-ne als qui no s’havien portat res, 
que la diada d’avui es santa, 
dedicada a Déu, nostre Senyor. 
No us entristiu, que el goig del Senyor serà la vostra força.» 

2ª LECTURA (1Corintis 12,12-30) 
Germans, 
el Crist és com el cos humà: 
és un, encara que tingui molts membres, 
ja que tots els membres, ni que siguin molts, 
formen un sol cos. 
Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, 
hem estat batejats en un sol Esperit 
per formar un sol cos, 
i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit. 
Ara bé, el cos no consta d’un sol membre, sinó de molts. 
[Si el peu deia: «Com que no sóc mà, no sóc del cos», 
no per això ja no seria del cos. 
Si l’orella deia: «Com que no sóc ull, no sóc del cos», 
no per això ja no seria del cos. 
Si tot el cos fos ull, com podria escoltar? 
Si tot el cos fos orella, com podria olorar? 
De fet, però, Déu ha distribuït en el cos 
cadascun dels membres com li sembla. 
Si tots els membres es reduïssin a un de sol, 
on seria el cos? 
Per això els membres són molts, 
però el cos és un de sol. 
L’ull no pot dir a la mà: «“No em fas cap falta.» 
Ni tampoc el cap als peus: «No em feu cap falta.» 
Ben al contrari: 
els membres del cos que semblen més delicats 
són els més indispensables, 
els que ens semblen menys nobles, 
els cobrim amb més honor, 
els que ens semblen menys decents, 
els tractem amb una decència 
que no necessiten els que ja són decents. 
Déu ha disposat el cos de tal manera 
que dóna més honor als membres que més en necessiten, 
perquè no hi hagi desacord en el cos, 

sinó que tots els membres tinguin la mateixa sol·licitud 
els uns pels altres. 
Per això, quan un membre sofreix, 
sofreixen amb ell tots els altres, 
i quan un membre és elogiat, 
tots els altres s’alegren amb ell.] 

Doncs bé, 
vosaltres sou cos de Crist 
i cadascun formeu els seus membres. 
[Dins l’Església, Déu ha posat en primer lloc apòstols, 
en segon lloc profetes, 
en tercer lloc mestres, 
després els qui tenen poder d’obrar miracles, 
després els qui tenen la gràcia de donar la salut als malalts, 
d’ajudar els altres, 
de guiar-los, 
de parlar llenguatges misteriosos. 
No tothom ha de ser apòstol o profeta o mestre. 
No tothom ha d’obrar miracles, 
ha de tenir la gràcia de donar la salut als malalts, 
ha de ser capaç de parlar llenguatges misteriosos 
o ha de ser capaç d’interpretar-los.] 

EVANGELI (Lluc 1,1-4.4,14-21) 
Són molts els qui han emprès la tasca 
d’escriure una narració dels fets ocorreguts entre nosaltres, 
guiant-se per l’ensenyament que hem rebut 
d’aquells que des del principi 
en foren testimonis de vista 
i després ho transmeteren de paraula. 
Havent pogut informar-me minuciosament 
de tot des dels orígens, 
jo també, il·lustre Teòfil, he decidit escriure-t’ho 
en una narració seguida, 
perquè coneguis la solidesa de l’ensenyament que has rebut. 

En aquell temps, 
Jesús se’n tornà a Galilea ple del poder de l’Esperit. 
La seva anomenada s’estengué per tota la regió. 
Ensenyava a les sinagogues d’ells i tothom el lloava. 
I se n’anà a Natzaret, on s’havia criat. 
  
El dissabte anà a la sinagoga, com tenia costum, 
i s’aixecà a llegir. 
Li donaren el volum del profeta Isaïes, 
el desplegà i trobà el passatge on hi ha escrit: 
«L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, 
ja que ell m’ha ungit 
per portar la bona nova als desvalguts, 
m’ha enviat a proclamar als captius la llibertat, 
i als cecs el retorn de la llum, 
a deixar en llibertat els oprimits 
i a proclamar l’any de gràcia del Senyor.» 
  
Després plegà el volum, 
el donà a l’ajudant de la sinagoga i s’assegué. 
Tots els qui eren a la sinagoga 
tenien els ulls posats en Jesús. 
Ell començà dient-los: 
«Això que avui sentiu contar de mi 
és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 31/01/2016 

DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY. CICLE C. 

1ª LECTURA (Jeremies 1,4-5.17-19) 
En temps de Josies, 
el Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: 
«Abans que et modelés a les entranyes de la mare 
ja et vaig conèixer; 
abans de néixer 
ja et vaig consagrar i et vaig fer profeta, 
destinat a les nacions. 
Ara, doncs, cenyeix-te el vestit 
i vés a dir-los tot el que et manaré. 
No tinguis por d’ells, si no, seria jo, qui te’n faria tenir. 
Avui faig de tu una ciutat inexpugnable, 
una pilastra de ferro, 
una muralla de bronze que resistirà contra tot el país: 
contra els reis de Judà i els seus governants, 
contra els seus sacerdots i contra el seu poble. 
T’assaltaran però no et podran abatre, 
perquè jo et faré costat per alliberar-te. 
Ho diu l’oracle del Senyor.» 

2ª LECTURA (1Corintis 12,31-13,13) 
Germans, 
[interesseu-vos més pels dons millors. 
  
Però ara us indicaré un camí incomparablement més gran. 
Si jo tingués el do 
de parlar els llenguatges dels homes i dels àngels 
però no estimés, 
valdria tant com les campanes que toquen 
o els platerets que dringuen. 
  
Si tingués el do de profecia 
i arribés a conèixer tots els secrets de Déu i tota la veritat; 
si tingués tanta fe 
que fos capaç de transportar les muntanyes, 
però no estimés, 
no seria res. 
  
Si distribuís tot el que tinc, 
fins i tot si em vengués a mi mateix per esclau, 
sense estimar, només per ser ben vist, 
no em serviria de res.] 

El qui estima és pacient, és bondadós; 
el qui estima no té enveja, 
no és presumit ni orgullós, 
no és groller ni egoista, 
no s’irrita ni es venja, 
no s’alegra de les farses, sinó de la rectitud; 
ho suporta tot, 
i no perd mai la confiança, l’esperança, la paciència. 
L’amor no passarà mai. 
  
Vindrà un dia que el do de profecia serà inútil, 
que el do de parlar llenguatges misteriosos s’acabarà, 
que el do de conèixer també serà inútil. 
Els dons de conèixer o de profecia 
que ara posseïm són incomplets; 
el dia que ho coneixerem tot, 
allò que era incomplet ja no tindrà utilitat. 

Quan jo era un nen, parlava com els nens, 
sentia com els nens, 
raonava com els nens; 
però d’ençà que sóc un home, 
ja no m’és útil el que és propi dels nens. 
  
De moment coneixem com si hi veiéssim poc clar 
una imatge reflectida en un mirall; 
després hi veurem cara a cara. 
De moment conec només en part; 
després coneixeré del tot, tal com Déu em coneix. 
Mentrestant la fe, l’esperança i l’amor 
subsisteixen tots tres, 
però, de tots tres, l’amor és el més gran. 

EVANGELI (Lluc 4,21-30) 
En aquell temps, 
Jesús, a la sinagoga de Natzaret, 
començà així la seva explicació: 
«Això que avui sentiu contar de mi 
és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura.» 
  
Tothom ho comentava 
estranyant-se que sortissin dels seus llavis 
aquelles paraules de gràcia. 
Deien: «No és el fill de Josep, aquest?» 
Jesús els digué: 
«De segur que em retraureu aquesta dita: 
“Metge, cura’t tu mateix”: 
hem sentit dir el que has fet a Cafar-naüm; 
fes-ho també aquí, al poble dels teus pares.» 
Però ell afegí: 
«Us ho dic amb tota veritat: 
no hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal. 
En temps d’Elies, quan el cel, 
durant tres anys i sis mesos, no s’obrí per donar pluja, 
i una gran fam s’apoderà de tot el país, 
ben segur que hi havia moltes viudes a Israel, 
però Elies no va ser enviat a cap d’elles, 
sinó a una viuda de Sarepta de Sidó. 
I en temps del profeta Eliseu 
també hi havia molts leprosos a Israel, 
però cap d’ells no va ser purificat del seu mal, 
sinó Naaman, un leprós de Síria.» 

En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga, 
indignats, es posaren a peu dret, 
el tragueren del poble 
i el dugueren cap a un cingle de la muntanya 
on hi havia el poble per estimbar-lo. 
Però ell se n’anà passant entremig d’ells. 

  



PROJECTE D’HOMILIA
L’evangeli d’avui està format per dos fragments 

diferents i distanciats: el breu Pròleg que Lluc posa a 
tota la seva obra (Evangeli i Fets dels Apòstols) i 
l’autopresentació de Jesús a la sinagoga de Natzaret, 
ja en el capítol quart de l’Evangeli. 

El Pròleg és important perquè ens presenta les 
circumstàncies i finalitat a què respon aquest Escrit. 
Com diu un dels més importants investigadors actuals 
de Lluc, “…l’obra de Lluc no és cap Evangeli, en el 
sentit estricte d’un kerigma adreçat a una comunitat… 
sinó una composició literària fruit d’una investigació 
molt acurada, que ha estat adreçada per escrit a un 
personatge concret en un ordre determinat i amb un 
propòsit ben tangibles. … El gènere literari que s’escau 
a la seva obra no és altre que una demostració…”. 
(Josep Rius–Camps i Jenny Read. LLUC. DEMOSTRACIÓ A 
TEÒFIL. 2009. Introducció, 5). 

Evidentment, quan es parla de demostració, no cal 
entendre-ho en sentit modern i racional o historiogràfic 
sinó des d’un marc religiós. Lluc escriu per a una 
persona important, bona coneixedora i seguidora de la 
re l ig ió jueva, perp lexa per to ta una co l la 
d’informacions que li han arribat sobre el messianisme 
de Jesús i sobre els seus Seguidors. Per això ha 
demanat l’opinió de Lluc, un cristià il·lustrat. Lluc li 
respon amb un llibre, dividit en dues parts: una sobre 
Jesús (Evangeli) i l’altra sobre les Comunitats 
cristianes (Fets dels Apòstols) “perquè coneguis la 
solidesa de l’ensenyament que has rebut”; o més 
exactament: “perquè coneguis la solidesa de les 
informacions que t’han arribat”. 

El segon fragment de l’evangeli d’avui és com un 
resum avançat de tot l’Evangeli que segueix. El relat  
situa Jesús a “Natzaret, on s’havia criat”. Aquí Natzaret 
representa “el poble de Jesús”, és a dir: Israel. “El seu 
poble”, primer l’accepta i l’escolta de grat, però 
acabarà expulsant-lo i condemnant-lo (com llegirem 
diumenge que ve, seguint aquest relat). 

Lluc apareix aquí com un molt bon escriptor. 
Aconsegueix descriure tota l’escena concentrant les 
mirades i l’atenció de la gent en les paraules de Jesús 
que vol destacar: “Això que avui sentiu contar de mi 
és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura”. 

La Religió jueva havia pres forma de PROMESA. Israel 
sempre ha estat un poble petit entre altres pobles més 
grans i poderosos que l’han dominat. Com a poble 
petit representa la petitesa, debilitat i explotació de 
tantes i tantes persones i pobles també dèbils i 
explotats. Els seus profetes tenien la missió de 
mantenir l’esperança oferint, de part de Déu, la 
promesa de la futura SALVACIÓ–LLIBERTAT. 

I aquí queda palesa l’absoluta novetat de Jesús: 
“Això que avui sentiu contar de mi és el compliment 
d’aquestes paraules de l’Escriptura”. Jesús no és un 
profeta més, que alimenta l’esperança, sinó aquell en 
qui aquesta esperança troba el seu ACOMPLIMENT. 

“Compliment” o “acompliment” és la paraula clau 
per entendre els evangelis. Però aquesta paraula en 
pressuposa unes altres: desvalguts, captius, cecs, 
oprimits,… Són aquests els necessitats d’esperança, i 
és per a ells que arriba l’acompliment. 

MISSATGE 
La situació descrita al Pròleg fa pensar que 

l’Evangeli de Lluc és d’una gran actualitat. També avui 

a nosaltres i a moltes persones ens arriben tota classe 
d’informacions més o menys pertorbadores sobre 
Jesús i els seus deixebles (l’Església). Com Teòfil, ens 
cal buscar orientació. Sortosament avui dia són 
multitud les persones que, des de la fe i amb rigor 
intel·lectual, ens poden ajudar i ens ajuden. 

En relació al segon fragment de l’evangeli, resulta 
realment sorprenent que Lluc s’atreveixi a posar en 
boca de Jesús una autopresentació com la que hem 
llegit. Quan es va escriure aquest Evangeli ja feia més 
de 50 anys que Jesús havia estat jutjat, condemnat i 
mort a la creu. I tothom ho sabia! De què pretén 
alliberar-nos un condemnat a mort? Quina mena de 
salvació pot oferir? 

Heus aquí la “tasca” que es proposa Lluc: demostrar 
a Teòfil que, a pesar de tot, el Crucificat és també el 
Ressuscitat, i el Messies que Israel esperava; i que 
els qui creuen en ell són realment salvats i lliures. Tota 
la resta de l’Evangeli està destinada a fer entendre 
aquest canvi de perspectiva. 

Sorprenentment, com llegirem diumenge que ve, el 
poble petit i explotat desconfia d’aquesta nova 
perspectiva de “salvació” perquè no es realitza, com 
han esperat sempre, per obra dels poderosos de torn. 

Heus aquí un autèntic enigma: els oprimits estan 
massa enamorats del Poder dels opressors per 
acceptar una salvació que no vingui del Poder! Tal és 
l’encegament dels humans!!! 

Procurar als cecs el retorn de la llum té un sentit 
profund, de canvi en la manera de veure. En tots els 
evangelis la figura del cec es converteix en un 
paradigma eloqüent de l’ésser humà. 

RESPOSTA 
Diumenge que ve llegirem la resposta que la gent de 

Natzaret va donar a Jesús. Ha de ser per a nosaltres 
un toc d’atenció. Els Natzarens no eren pas 
especialment obtusos, sinó que eren com tothom. 
Simplement continuaven cecs, i no podien veure tota 
la realitat d’aquell home humil, el fill d’en Josep. No 
han fet seu aquell sentiment que el mateix Lluc 
destaca en Maria: “Deu ha mirat la petitesa de la seva 
serventa,… i ha decidit fer-hi meravelles” ( Lluc 1,48). 

Ens atrevirem a pensar que el camí de la nostra 
LLIBERTAT passa per l’acció dels petits? 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Jesús s’aplica les paraules del profeta: “L’Esperit del 

Senyor reposa sobre meu…”. Aquestes paraules 
s’han d’entendre com a referides exclusivament a 
Jesús, o es poden aplicar a altres persones? A 
quines? Per què? 

2. ¿Disposeu d’algun llibre, o participeu en algun cercle 
d’estudi, per posar al dia els vostres coneixements 
religiosos, tal com es diu de Teòfil? 

3. A la segona Lectura, St. Pau ens parla de les 
diferents classes de membres de la Comunitat, i de 
com tots tenen funcions diferents. Considereu que 
en la vostra comunitat, o en l’Església, es fomenta 
suficientment la diversitat, i hi és respectada?  



Paraules i Parauletes 
DIUMENGE III DE DURANT L’ANY. CICLE C.  

“TEÒFIL”. 

79. Teòfil. (...jo també, il·lustre Teòfil, he decidit escriure-t’ho...). 
L’evangelista Lluc dedica un escrit (doble: Evangeli i Fets dels apòstols) a un tal “Teòfil”. Donat que 

teofil significa “amic de Déu”, habitualment s’ha interpretat com un personatge representatiu dels amics 
de Déu de les comunitats cristianes. 

Ha estat a rel d’estudis recents que es comença a parlar de Teòfil com d’una persona concreta individual 
(Vegeu: “Demostració a Teòfil”, de Josep Rius-Camps i Jenny Read-Heimerdinger). 

El fet que Lluc doni a Teòfil el tractament de “il·lustre”, juntament amb el fet que el tercer fill de Annàs, 
Teòfil, fos Summe Sacerdot des de l’any 37 al 41, i deposat possiblement per no ser prou contundent 
contra dels cristians, suggereix que el destinatari de l’Obra de Lluc sigui precisament aquest Teòfil. 

Que el destinatari directe de l’Obra de Lluc sigui Teòfil, tercer fill d’Annàs, ajuda a aclarir moltes coses. 
En primer lloc el seu gènere literari: una demostració. Lluc no anomena el seu escrit “evangeli”. No 
l’escriu per anunciar una Bona Nova sinó com a “demostració” per a algú que té dubtes. Per això, en el 
Pròleg, diu que, sobre una qüestió de la qual molts n’han parlat, ell també en vol parlar després 
d’informar-se minuciosament de tot i investigant des dels seus inicis. Amb tot, aquesta “demostració” es 
converteix en Bona Nova (evangeli) per a tots els qui l’acullin. 

Cal tenir en compte la profundíssima crisi de fe que va provocar en els Jueus la destrucció de 
Jerusalem i el seu Temple. La prosperitat de Jerusalem i l’esplendor del Temple formaven part integrant de 
la fe d’Israel com a Poble elegit. Eren el símbol visible de la fidelitat de Déu. La destrucció de la Ciutat 
Santa i del seu Temple va ser un cop duríssim. Davant els fets, alguns van pensar que eren un càstig de 
Déu per la “infidelitat” dels seguidors d’aquell Natzarè condemnat. Però també hi havia qui es preguntava 
si aquella catàstrofe majúscula no venia a donar la raó precisament a aquell Natzarè que tantes vegades 
havia denunciat la corrupció del Temple, i que deia que havia arribat el temps d’adorar Déu en esperit i 
veritat, i no pas en temples fets per humans. 

Dubtes; molts dubtes de fe va provocar la destrucció de Jerusalem. Per això sembla lògic que, sobretot 
entre els Guies d’Israel, alguns volguessin reflexionar sobre tot plegat. Teòfil, fill tercer d’Annàs, summe 
sacerdot destituït i exiliat a Alexandria, segurament coneixia Lluc, un mestre de la Llei que s’havia passat 
als seguidors de Jesús. Era del tot raonable que Teòfil demanés a Lluc un informe seriós sobre tota 
aquesta qüestió. I Lluc el va fet, després d’informar-se bé i d’ordenar-ho tot perquè Teòfil pogués copsar 
la solidesa de tot el que se li havia dit. 

Lluc no pretén actuar com a historiador (sobretot en sentit actual) sinó com a teòleg. El “problema” que 
havia d’aclarir no era “d’història” sinó de fe: situar els fets en un marc que permetés interpretar-los des 
de la fe jueva. Lluc no fa Història sinó Teologia. O, si es vol, fa Teologia de la Història presentant-nos el 
fet “Jesús de Natzaret” en el marc de la teologia d’Israel com a Poble elegit. I ho fa amb una 
extraordinària profunditat. Presenta Jesús com aquell en qui es compleix el pla de Déu sobre Israel i sobre 
la Humanitat (Lluc 4:21); com a clau per entendre tota la Història humana. 

Per altra part, la subtilesa teològica que exhibeix l’Obra de Lluc pressuposa un lector que conegui molt 
bé la Teologia bíblica i el seu llenguatge; que sigui capaç d’interpretar els fets des de la perspectiva del 
Pla de Déu. I un lector així era Teòfil, un ex-summe sacerdot.  

Que l’obra de Lluc estigui directament adreçada a Teòfil no exclou de cap manera que fos també escrita 
pensant en tots aquells que podien tenir els mateixos dubtes de fe que Teòfil. Això li dóna una actualitat 
extraordinària. 

  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1159&select=4


Tertúlia en espiral
DIUMENGE III DE DURANT L’ANY. CICLE C. 

Juli 
Aquest primer tros que hem llegit em sembla 

escandalosament pervers. És una clara mostra de la mentida 
que jo trobo en la religió; en totes les religions. 
Víctor 

Caram! Avui comences “fort”, Juli. Què és això que tant 
t’escandalitza? 
Juli 

L’engany premeditat. Fixeu-vos: hem llegit la Introducció a 
 l’EVANGELI que va escriure aquest senyor que anomeneu Lluc. 
És una Introducció conceptualment ben feta, perfecta; podria 
servir d’Introducció a qualsevol llibre d’Història actual. L’autor 
diu que ha investigat minuciosament els fets ocorreguts, i 
que vol exposar-los ordenadament perquè el lector (un tal 
Teòfil) pugui saber tota la veritat i res més que la veritat. Per 
tant, es presenta el llibre com una obra seriosa, científica, 
amb fets comprovats. Però, segons tot el que portem llegit 
aquests dies de Nadal passats, resulta que està ple de faules: 
àngels que s’apareixen, pastors que tenen visions, nens 
posats en menjadores,… Per favor! ¿Aquests són els fets 
“minuciosament investigats”?! 
Víctor 

Em sembla, Juli, que ho barreges tot una mica, i que et 
deixes portar pels teus prejudicis. Per a tu, tot el que sigui o 
sembli sobrenatural ha de ser forçosament mentida. Però, 
¿com ho saps que no pot existir res sobrenatural? ¿Per què, 
sobre uns fets de fa 2000 anys, estàs més segur dels teus 
pensaments que d’allò que va escriure la gent que hi era? 
Juli 

Doncs, senzillament: perquè no es tracta de fets sinó de 
faules. ¿Com ho va “comprovar”, aquest tal Lluc, que un 
àngel es va aparèixer a Maria, i la conversa que van tenir? 
¿Com va comprovar que Joan donava salts d’alegria dintre el 
ventre de la seva mare? ¿Com va “verificar” que Jesús era fill 
d’una noia verge?! Si era verge, no hi havia fill; i si hi havia 
fill, no hi havia verge! Això és indiscutible… 
Bet 

En altres tertúlies ja hem vist que tot aquest llenguatge 
tenia un altre sentit. Però a mi m’ha passat un xic com a tu, 
Juli: quan he llegit aquesta Introducció, m’ha semblat la 
Introducció a un llibre actual d’Història. M’ha sorprès.   
Juli 

Evidentment, els Evangelis poden dir el que vulguin. 
Només faltaria! El que no trobo bé és donar gat per llebre; 
donar com a històric el que és una altra cosa. 
Magda 

Em sembla que estem cometent un error important: fem 
dir a algú una cosa que no diu, i després l’acusem de 
mentider. És un error molt freqüent. En aquest cas, donem 
per suposat que els evangelis són la biografia o la història de 
Jesús, i després els acusem d’explicar faules. 
Juli 

Però aquesta Introducció diu clarament que es parlarà 
d’uns fets minuciosament investigats! 
Magda 

Però no pas com tu ho entens (i també molta altra gent!). 
Mirant-ho bé, Lluc no diu pas que vol narrar una història. Al 
seu temps, la Història en sentit modern ni s’havia inventat ni 
interessava. 

El que vol fer Lluc (igual que els altres evangelistes) és una 
“narració” o un “relat”. Tots els pobles antics disposen de 
relats literaris on s’hi narren aquells fets reals, experiències, 
sentiments, il·lusions, esperances, victòries i derrotes,… que 
configuren la seva identitat. La veritat d’aquests relats no és 
objectiva sinó subjectiva. Són relats de caràcter sapiencial 
que permeten a les persones, individualment i col·lectiva, 
entendre el món en què estan, els seus orígens i els seus 
horitzons. Pensem en relats tan importants com l’Odissea, o 
l’Eneida. La Bíblia també està plena de relats així, i contenen 
una gran saviesa. 
Bet 

Però aquests relats tenen caràcter fabulós, i tothom ja sap 
que no són veritat. 

Magda 
Aquí està l’error! Són veritat! Tenen la seva veritat, que 

sol ser molt més important que les veritats merament 
objectives. Les Faules d’Esop fan parlar els animals. No són 
veritat si s’apliquen als animals, però contenen una gran 
veritat aplicades a les persones. 

Lluc no fa una investigació dels “fets materials” com faria 
un historiador modern. Ell investiga, escull, interpreta, 
selecciona, ordena… experiències de la gent del seu temps 
provocades per la presència, acció, condemna i mort de Jesús 
de Natzaret, i busca de fer-ne un relat o narració que permeti 
al lector descobrir el sentit i el significat que aquestes 
experiències tenen a l’hora d’orientar la pròpia vida personal i 
comunitària. 
Bet 

En aquests relats, segons dius, s’hi barrejarien veritats i 
mentides… 
Magda 

No. La mentida la hi posem nosaltres, quan no els 
interpretem bé. Si jo us dic que en Víctor (que és el meu 
marit…) té un cor d’or, algú de vosaltres dirà que menteixo 
perquè és impossible que algú tingui un cor d’aquest metall 
pesat, fred i opac?  I si et dic a tu, Bet, que tens una mirada 
càlida, pensarà algú de vosaltres que vull dir que tens febre? 
Els relats tenen la seva veritat. Som nosaltres que els fem 
“falsos” quan els entenem al peu de la lletra. Però si busquem 
allò que realment volem dir, hi descobrirem meravelles. 
Víctor 

O sigui: que els Evangelis són relats; però són veritat, oi? 
Magda 

En la meva opinió, són molt de veritat, però prenent-los 
com a relats i no com a biografies. I per això t’he comentat 
tantes vegades que no entenc com a l’església els tracteu tan 
malament aquests relats, trencant-los i desordenant-los de 
tal manera que és impossible copsar-ne el sentit. L’evangeli 
d’avui n’és un exemple ben clar: s’hi ajunten dos fragments 
que no tenen res a veure l’un amb l’altre. Així no es pot 
entendre res! 
Juli 

No sé si t’entenc. En tot cas, una cosa sembla evident: 
avui, els relats dels Evangelis estan antiquats.   
Magda 

Jo penso exactament el contrari. Estic convençuda que la 
gran crisi d’Occident és deguda, en bona part, a haver perdut 
el missatge d’aquests relats. I això ha resultat catastròfic 
sobretot per a l’Església. Tinc la impressió que l’Església (que 
s’ha sentit propietària dels Evangelis), després de trencar-los 
i triturar-los, n’ha guardat zelosament tots els trossos, però 
n’ha perdut el contingut. I diria més: aquest contingut està 
expressat amb un llenguatge literari de gran qualitat. Si la 
Cultura occidental el perdés, perdria un component essencial 
i valuós. Per això penso que és necessari mantenir el 
llenguatge, interpretant–lo correctament per a retrobar el 
contingut. 
Juli 

Però el llenguatge dels Evangelis xoca amb el llenguatge 
científic i tècnic actual. 
Magda 

De cap manera. Xoquen, quan els interpretem malament. 
Entre ells no poden xocar perquè corresponen a capacitats 
humanes que estan en plans diferents i complementaris. Un 
ocell que vola no xoca contra l’aire; i si li treus l’aire, no pot 
volar. ¿No va ser Einstein que va dir: La ciència sense religió 
és coixa; la religió sense ciència és cega? 
Juli 

Jo no necessito la religió per a res! 
Magda 

D’acord: aquí no parlem de “religió”… Retiro la cita de 
l’Einstein. Aquí parlem del llenguatge. I això sí que ho fem 
servir tots! 



EN LA MATEIXA DIRECCIÓ 

M'ha enviat a anunciar la Bona Nova. 
Abans de començar a narrar l'activitat de Jesús, Lluc vol deixar molt clar als 

seus lectors quina és la passió que impulsa al Profeta de Galilea i quina és la 
meta de tota la seva actuació. Els cristians han de saber en quina direcció 
empeny a Jesús l'Esperit de Déu, ja que seguir-lo és precisament caminar en la 
seva mateixa direcció. 

Lluc descriu amb tot detall el que fa Jesús a la sinagoga del seu poble: es posa 
dret, rep el llibre sagrat, busca ell mateix un passatge d'Isaïes, llegeix el text, 
tanca el llibre, el torna i s'asseu. Tots han d'escoltar amb atenció les paraules 
escollides per Jesús ja que exposen la tasca a la qual se sent enviat per Déu. 

Sorprenentment, el text no parla d'organitzar una religió més perfecta o 
d'implantar un culte més digne, sinó de comunicar alliberament, esperança, llum i 
gràcia als més pobres i desgraciats. Això és el que llegeix. «L’Esperit del Senyor 
reposa sobre meu, ja que ell m’ha ungit per portar la bona nova als desvalguts, 
m’ha enviat a proclamar als captius la llibertat, i als cecs el retorn de la llum, a 
deixar en llibertat els oprimits i a proclamar l’any de gràcia del Senyor.». En 
acabar, els diu: «Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes 
paraules de l’Escriptura.» 

L'Esperit de Déu és en Jesús enviant-lo als pobres, orientant tota la seva vida 
cap als més necessitats, oprimits i humiliats. En aquesta direcció hem de treballar 
els seus seguidors. Aquesta és l'orientació que Déu, encarnat en Jesús, vol 
imprimir a la història humana. Els últims han de ser els primers a conèixer 
aquesta vida més digna, alliberada i feliç que Déu vol ja des d'ara per tots els 
seus fills i filles. 

No ho hem d'oblidar. La "opció pels pobres" no és un invent d'uns teòlegs del 
segle vint, ni una moda posada en circulació després del Vaticà II. És l'opció de 
l'Esperit de Déu que anima la vida sencera de Jesús, i que els seus seguidors hem 
d'introduir en la història humana. Ho deia Pau VI: és un deure de l'Església 
"ajudar que neixi l’alliberament … i fer que sigui total". 

No és possible viure i anunciar Jesucrist si no és des de la defensa dels darrers i 
la solidaritat amb els exclosos. Si el que fem i proclamem des de l'Església de 
Jesús no és captat com una cosa bona i alliberadora pels que més pateixen, quin 
evangeli estem predicant? A quin Jesús estem seguint? Quina espiritualitat estem 
promovent?. Dit de manera clara: Quina impressió tenim a l'església actual? 
Estem caminant en la mateixa direcció que Jesús? 

José Antonio Pagola






