
LECTURES  
DIUMENGE 07/02/2016 

DIUMENGE V DE DURANT L’ANY. CICLE C. 

1ª LECTURA (Isaïes 6,1-2a,3-8) 
L’any que morí el rei Ozies 
vaig veure el Senyor assegut en un tron alt i prominent. 
Els plecs del seu mantell omplien el temple. 
L’assistien, drets, uns serafins que cridaven l’un a l’altre: 
«Sant, sant, sant és el Senyor de l’univers, 
tota la terra és plena de la seva glòria.» 
Aquell crit feia estremir els muntants de les portes 
i l’edifici s’omplia de fum. 
Jo vaig dir: «Ai de mi, no podré parlar! 
Jo que sóc un home de llavis impurs 
i visc enmig d’un poble de llavis impurs, 
he vist amb els meus ulls el rei, el Senyor de l’univers.» 
Llavors un dels serafins volà cap a mi 
duent amb uns molls una brasa que havia pres de l’altar. 
Em tocà els llavis amb aquella brasa 
i em digué: 
«Això t’ha tocat els llavis: 
ja ha desaparegut la teva culpa, 
el teu pecat ja ha estat esborrat.» 
Després vaig sentir la veu del Senyor que deia: 
«Qui enviaré? Qui ens hi anirà?» 
Jo vaig respondre: «Aquí em teniu: envieu-m’hi.» 

2ª LECTURA (1Corintis 15,1-11) 
Germans, 
[us recordo la bona nova que us vaig anunciar 
i que vosaltres acollíreu; 
fins ara us hi manteniu ferms 
i per ella obteniu la salvació. 
No crec pas que us convertíssiu en va a la fe. 
Per tant, si encara ho reteniu, 
recordeu amb quines paraules 
us vaig anunciar la bona nova.] 
Primer de tot us vaig transmetre 
el mateix ensenyament que jo mateix havia rebut, 
és a dir, que Crist, com deien ja les Escriptures, 
morí pels nostres pecats, 
que fou sepultat 
i que al tercer dia, com deien ja les Escriptures, ressuscità. 
Que després s’aparegué a Quefes i després als dotze. 
Després s’aparegué 
a més de cinc-cents germans a la vegada; 
molts d’aquests encara viuen, però alguns ja són morts. 
Després s’aparegué a Jaume, 
i més tard a tots els apòstols. 
Finalment, el darrer de tots, 
com un que neix fora de temps, 
se m’aparegué fins i tot a mi. 
[Perquè jo sóc el més petit dels apòstols 
i ni tan sols mereixo que em diguin apòstol, 
perquè vaig perseguir l’Església de Déu. 
Però per gràcia de Déu sóc el que sóc, 
i la gràcia que ell m’ha donat 
no ha estat infructuosa. 
Al contrari, he treballat més que tots, 
no jo, sinó la gràcia de Déu que ha treballat amb mi. 
Però, què hi fa?] 
Tant si sóc jo com si són ells, 
això és el que vosaltres heu cregut.  

EVANGELI (Lluc 5,1-11) 
En una ocasió la gent s’aglomerava sobre Jesús 
per escoltar la paraula de Déu. 
Ell, que es trobava vora l’estany de Genesaret, 
veié dues barques a la platja. 
Els pescadors n’havien baixat 
i rentaven les xarxes. 
Pujà en una de les barques, que era de Simó, 
li demanà que l’apartés una mica de terra, 
s’assegué i ensenyava la gent de la barca estant. 

Quan acabà de parlar, digué a Simó: 
«Tira endins, i caleu les xarxes per pescar.» 
Simó li respongué: 
«Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit 
i no hem pescat res, 
però ja que vós ho dieu calaré les xarxes.» 
Així que ho feren agafaren tant de peix 
que les xarxes s’esquinçaven. 
Llavors feren senyal als pescadors de l’altra barca 
que vinguessin a ajudar-los. 
Ells hi anaren, 
i ompliren tant les barques que quasi s’enfonsaven. 

Simó Pere, en veure això, 
es llançà als genolls de Jesús i li deia: 
«Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador.» 
Ni ell ni cap dels qui anaven amb ell 
no se sabien avenir d’una pesca com aquella. 
Igual passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, 
que eren socis de Simó. 
Però Jesús digué a Simó: 
«No tinguis por: des d’ara seràs pescador d’homes.» 
Llavors tornaren a terra les barques, 
ho deixaren tot i se n’anaren amb ell. 

  



LECTURES  
DIUMENGE 14/02/2016 

DIUMENGE I DE QUARESMA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Deuteronomi 26,4-10) 
Moisès digué al poble: 
«El sacerdot rebrà de les teves mans 
la cistella on portes les primícies dels fruits de la terra, 
i la deixarà davant l’altar del Senyor, el teu Déu. 
Després, 
a la presència del Senyor, el teu Déu, declararàs: 
“El meu pare era un arameu errant 
que baixà amb poca gent a l’Egipte 
per viure-hi com a foraster. 
Allà es convertiren en un gran poble, fort i nombrós. 
Els egipcis ens maltractaren, 
ens oprimiren i ens imposaren una feina dura. 
Llavors vam cridar al Senyor, Déu dels nostres pares, 
i ell escoltà el nostre clam 
i tingué en compte la nostra opressió 
i el nostre treball forçat. 
El Senyor ens va fer sortir d’Egipte 
amb mà forta i amb braç poderós, 
enmig de senyals, de prodigis i d’un gran pànic, 
ens va introduir en aquest lloc 
i ens va donar aquest país que regalima llet i mel. 
Per això he portat aquestes primícies 
dels fruits de la terra que vós, Senyor, m’heu donat.” 
»Després deixa aquells fruits davant el Senyor, el teu Déu, i adora’l.» 

2ª LECTURA (Romans 10,8-13) 
Què diu l’Escriptura, germans? 
«Tens la paraula molt a prop teu; 
la tens als llavis i al cor.» 
Aquesta «paraula» és la fe que proclamem: 
si amb els «llavis» reconeixes que Jesús és el Senyor 
i creus de «cor» que Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts, 
seràs salvat, 
perquè la fe que ens fa justos la portem al cor, 
i la professió de fe que ens duu a la salvació 
la tenim als llavis. 
Diu l’Escriptura: 
«Cap dels qui creuen en ell no serà defraudat.» 
Aquí no hi ha cap diferència entre jueus i no jueus: 
uns i altres tenen el mateix Senyor, 
que enriqueix tots els qui l’invoquen, 
perquè «tothom qui invocarà el nom del Senyor serà 
salvat». 

EVANGELI (Lluc 4,1-13) 
En aquell temps, 
Jesús, ple de l’Esperit Sant, 
se’n tornà del Jordà, 
i durant quaranta dies l’Esperit el conduïa pel desert, 
i era temptat pel diable. 
Durant aquells dies no menjava res 
i a la fi quedà extenuat de fam. 
El diable li digué: 
«Si ets Fill de Déu, 
digues a aquesta pedra que es torni pa.» 
Jesús li va respondre: 
«Diu l’Escriptura que l’home no viu només de pa.» 
Després el diable se l’endugué amunt, 
li ensenyà en un instant tots els reialmes de la terra 
i li digué: 
«Et puc donar tot aquest poder 
i la glòria d’aquests reialmes; 
tot m’ha estat confiat a mi, i ho dono a qui jo vull; 
adora’m i tot serà teu.» 
Jesús li respongué: 
«L’Escriptura diu: 
“Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol.”» 
Després el conduí a Jerusalem, 
el deixà dalt la cornisa del temple i li digué: 
«Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix des d’aquí; 
l’Escriptura diu que 
“ha donat ordre als seus àngels de guardar-te” 
i que “et duran a les palmes de les mans, 
perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres”.» 
Jesús li respongué: 
«Diu l’Escriptura: 
“No temptis el Senyor, el teu Déu.”» 
Esgotades les diverses temptacions, 
el diable s’allunyà d’ell, esperant que arribés l’oportunitat. 

  



PROJECTE D’HOMILIA
Dues barques… 

Als ports pesquers d’un gran llac sol haver-hi moltes 
barques. L’evangeli d’avui ens parla de dues, una de 
les quals és de Simó, amb els seus socis Jaume i Joan. 
De l’altra només se’ns diu que era allà i que va ajudar 
a recollir l’abundosa pesca. 

Era habitual representar les Comunitats cristianes 
com una “barca” que ens permet travessar LES AIGÜES 
DE LA VIDA salvant-nos dels seus perills. Segurament les 
dues barques siguin una referència a les dues classes 
de Comunitats cristianes: les formades per deixebles 
que provenien del Judaisme i les formades per 
deixebles no–jueus. Sobretot als inicis dels 
Cristianisme, i especialment a Palestina, aquestes dues 
Comunitats eren força distintes i, a vegades, amb unes 
relacions una mica conflictives. L’evangelista vol 
destacar-ne la mútua col·laboració. 

De la barca de Simó (comunitat cristiana jueva), 
amb els seus socis Jaume i Joan, fills de Zebedeu, es 
diu que no havien pescat res la nit anterior. Però la 
paraula de Jesús (en qui es realitza la plenitud del 
judaisme) fa que s’ompli totalment i desbordi fins a 
omplir també totalment l’altra barca (comunitat 
cristiana d’origen pagà). 

Pot semblar una mica incongruent que el relat d’avui 
comenci presentant-nos la multitud “aglomerada sobre 
Jesús per escoltar la paraula de Déu” i, en canvi, no 
se’ns digui res d’allò tan interessant que Jesús els 
deuria dir. Però es tracta d’una “tècnica” del llenguatge 
dels Evangelis. L’evangelista ens vol indicar que les 
paraules de Jesús no són només paraules. Les 
paraules de Jesús continuen l’obra creadora de Déu en 
relació a l’Home. La Bíblia ens presenta Déu com 
aquell que “diu” i “es fa”. Per exemple, al 
començament de la Creació: “Déu digué: Que existeixi 
la llum. I la llum va existir.” (Gènesi 1,3). També Jesús 
“diu, i es fa”. L’evangelista no ens repeteix les paraules 
de Jesús però ens mostra els resultats: dues barques 
plenes de peixos pescats. És a dir: Dues Comunitats 
que fan visible la multitud dels salvats. La barca de 
Simó (Jueus) és la iniciadora. L’altra (Resta del món) 
es beneficia de la primera i  permet que no quedi 
col·lapsada i s’enfonsi. 

En relació a Simó, els evangelis sovint l’anomenen 
“Pere” (que significa pedra, “cap de roc” o “cap dur”). 
Normalment l’afegitó “Pere” vol indicar que la 
intervenció o el comportament de Simó està en poca 
sintonia amb Jesús a causa del seu enduriment en una 
mentalitat tancada que no acaba d’acceptar la novetat 
de Jesús en relació a la vocació del Poble Elegit 
(Israel). 

En el relat d’avui s’hi adjunta “Pere” quan Simó 
interpreta malament l’abundància de la pesca. 
“Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador”, 
com si la carència de pesca la nit anterior fos a causa 
del seu “pecat” i, en canvi, els bons resultats d’ara 
fossin deguts a la “santedat” de Jesús. 

Jesús el corregeix amablement (com haurà de fer 
tantes altres vegades!): “No tinguis por: des d’ara 
seràs pescador d’homes”. El fracàs de la pesca anterior 
no és per culpa del “pecat” de Pere, posat en evidència 
per la bona pesca d’ara. Al contrari: la bona pesca 
d’ara és el signe de que Déu, per Jesús, crida 
(s’acosta) tots els humans perdonant els seus pecats 
(com explica Lluc en els relats que segueixen). I 
precisament Simó–Pere i els seus socis (que no han 

pescat res la nit anterior) són els primers cridats a 
col·laborar en aquesta abundosa pesca feta en nom de 
Jesús. “Llavors tornaren a terra les barques, ho 
deixaren tot i se n’anaren amb ell”. 

MISSATGE 
L’escena és fàcil d’imaginar: Jesús, per separar-se 

de la multitud que l’anul·la amb tanta pressió, aprofita 
la barca de Simó per parlar-nos, assegut (posició de 
mestre), des de les aigües (des de la realitat de la 
vida). Aquesta acció, juntament amb el nom de 
“Senyor” que Simó–Pere dóna a Jesús, té, a més, un 
simbolisme profund: la mort resurreccional de Jesús, 
la qual es continua en els peixos pescats que, al seu 
torn, simbolitzen la Humanitat salvada. 

D’aquí podríem deduir les possibles paraules de 
Jesús quan ensenyava “des de la barca”. Podrien ser 
més o menys aquestes: “Forma part del designi 
creador–humanitzador de Déu que tots aquells que es 
converteixen a una vida que es dóna (“pescats”) 
tinguin lloc en la Comunitat dels Salvats (“barca”). 

RESPOSTA 
La nostra societat actual està especialitzada en crear 

contínuament noves necessitats. L’Economia, la 
Política, la Cultura,… es basen en aquest fet, que ens 
converteix a tots en consumidors. El funcionament de 
la societat que hem creat exigeix que augmentin 
diàriament les necessitats de totes classes. Fins i tot la 
religió sovint s’ha convertit en un “bé de consum”. 

Els mitjans de comunicació ens mostren sovint com 
multitud de persones “necessitades” s’aglomeren 
sobre els “salvadors” que ofereix el mercat. 

Que la gent se’t tiri a sobre per tocar-te, escoltar-te, 
rebre un favor, un ajut, una almoina,… es considera 
una forma de triomf o d’èxit. 

També a l ’Església a vegades molta gent 
“s’aglomera” sobre algun personatge carismàtic. 

Però, a l’evangeli d’avui, Jesús s’aparta de la gent i 
els salva no pas satisfent les seves necessitats sinó 
ben al contrari: alliberant-los de les seves necessitats. 

Jesús ensenya assegut a la barca que flota “sobre 
les aigües”. La seva missió és ajudar a fer un “pas” 
important: passar de ser MULTITUD plena de necessitats, 
a ser COMUNITAT DE VIDA, d’una vida que es rep i es 
dóna. Per dir-ho d’una altra manera: Jesús no ens 
salva de la set donant-nos més beguda, sinó traient-
nos la set i convertint-nos en beguda per als altres 
(Joan 4,13). Ajudar les “multituds” a ser COMUNITAT de 
vida: potser aquesta és la resposta que els deixebles 
de Jesús podem oferir avui a la nostra societat de 
consum. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Quines diferències posaríeu entre “multitud” i 

“comunitat”? 

2. En el nostre llenguatge, “pescar gent” significa “fer 
clients” o “fer adeptes”. És aquest el significat de 
pescar homes? Com ho interpreteu?  



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

“BARCA”. 

81. Barca. (Jesús ... pujà en una de les barques, que era de Simó,...). 
Galilea és un país centrat en el seu llac. És lògic, doncs, que les barques hi 

tinguin un gran simbolisme. Una barca serveix per anar a pescar, per passar a 
l’altra riba o, simplement, per gaudir del plaer de passejar-se per l’aigua sense 
ser-hi engolit. En aquest últim cas, la barca salva de l’aigua. 

També cal tenir en compte que la majoria de gent que vivia al voltant del llac 
eren Jueus. Per tant, en la seva mitologia hi havia la Sortida d’Egipte (Èxode) 
travessant el Mar Roig. Aquesta “travessa”, però, es va fer sense barques, a peu 
eixut (Èxode 14:15). Cal tenir en compte aquest punt. 

Els Evangelis recullen aquest doble simbolisme quan parlen de “barques”. En un 
primer moment, la barca salva de ser engolits; però la travessa de debò es fa 
sense barca. És a dir: hi ha un segon moment en què cal deixar la barca. (� 
Mateu 14:28.  També Joan 21:7). 

Els Evangelis descriuen aquest procés servint-se de la figura de Simó, 
anomenat Pere (pedra). Ens presenten aquest deixeble estretament vinculat a la 
seva barca. La presència de Jesús a la barca de Pere té per objectiu precisament 
alliberar-lo de la barca. Ell s’hi resisteix. L’abundància de pesca trenca les xarxes i 
enfonsa les barques. Pere, fins i tot, hi descobreix la mà de Déu; però, abans 
d’abandonar la seva barca, demana a Jesús que s’allunyi d’ell. Se li llança als 
genolls per apartar-lo. (Notem el diferent significat de “llançar-se als genolls” i de 
“llançar-se als peus”). 

Amb tot, Pere acabarà deixant la barca. 
Aquesta escena, posada als inicis de la predicació de Jesús, prefigura tot el 

procés de deixar la barca. A Pere li costarà molt deixar la seva barca. És a dir: la 
seva ideologia, viscuda i alimentada per la pertinença a un grup que la genera i 
la manté. La pròpia barca pot ser la pròpia sinagoga, o la pròpia església, o la 
pròpia religió, la secta, el partit polític, el sindicat, la nació, el club,... 

En el llenguatge de l’evangeli d’avui, el procés de deixar la barca comporta 
canviar la feina: deixar de “pescar peixos” (clients, fidels, prosèlits, seguidors, 
addictes, partidaris,...) per dedicar-se a “pescar homes”. Aquí pescar homes 
significa salvar-nos de tot allò en què estem engolits, negats, atrapats, 
enganxats, entrampats,... 

A Pere li costarà fer aquest canvi perquè està molt lligat a la seva barca. Jesús 
l’advertirà just abans de la seva gran negació: Simó, Simó, mira que Satanàs us 
ha reclamat per sacsejar-vos com es garbella el blat,... (Lluc 22:31). Lluc no ens 
presentarà la resposta positiva de Pere fins en el seu segon Volum (Els Fets dels 
Apòstols), quan Pere marxi definitivament (èxode) de la seva barca (Fets 12:17). 
L’Evangeli de Joan ho dirà en una espècie de “capítol afegit”, al final de tot, quan, 
per tres vegades, Pere haurà de corregir les tres negacions anteriors. Només 
llavors Jesús podrà dir-li: Segueix-me. (Joan 21:19) 

Simó Pere representa tants i tants seguidors de Jesús “embarcats”, als quals la 
vinculació a la seva barca impedeix de seguir Jesús fins al final. És a dir: fins a 
veure’l i servir-lo en cada ésser humà que necessita ser alliberat. Notem que, en 
l’Evangeli de Joan, en la última trobada amb Jesús, Pere no sap que aquell 
“home” és Jesús. A pesar d’això, en fa cas (Joan 21:4). Llegiu tot el capítol.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=2&capitol=66&select=14
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1123&select=14
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1201&select=21
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1177&select=22
http://www.bci.cat/index.php?llibre=54&capitol=1214&select=12
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1201&select=21
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1201&select=21


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

Víctor 
Aquest relat d’avui és tan detallat i concret que 

costa creure allò que sempre dius tu, Magda: que 
l’evangeli no són cròniques de fets reals. Per què no 
pot ser real tot això que es diu aquí amb detalls tan 
concrets? 
Magda 

Podria ser real. No hi tinc inconvenient. Però allò 
que interessa és saber què ens vol dir aquest relat, 
sigui real o no. Si els detalls són només “detalls“, no 
interessen per res. ¿Quin interès té per a nosaltres que 
Jesús parlés des de terra o des del mar; o si les xarxes 
s’esquinçaven o no; o si la barca era de Simó o d’algú 
altre? En canvi, si amb aquests detalls se’ns vol dir 
alguna cosa que afecta profundament les nostres 
vides, llavors ens interessen. Potser dient que la barca 
era de Simó se’ns vol dir alguna cosa més que indicar-
ne el propietari. Potser, fent notar que les xarxes 
s’esquinçaven, se’ns vol dir alguna cosa profunda 
relacionada amb les comunitats que formem les 
persones. La qüestió no és si el relat és real o no, sinó 
què ens vol dir a nosaltres, éssers humans del segle I 
o del segle XXI. 
Bet 

És que, de fet, només que s’hi pensi una mica, ja es 
veu de seguida que aquest relat no pot ser literalment 
real, i que ha de voler dir alguna altra cosa. A veure: 
això de parlar a la gent des d’una barca ficada al mar 
pot ser una postal molt bonica, però us asseguro que 
aquella gent no deuria sentir res de res. ¿O és que hi 
havia un excel·lent equip de megafonia?! I això de que 
agafaren tant de peix que les xarxes s’esquinçaven i 
les barques s’enfonsaven!… I, a sobre, després ho 
abandonen tot per anar-se amb Jesús! Malaguanyat, 
tot aquell peix, no us sembla? No pot ser que anés 
realment així. ¿I això de canviar per fer-se “pescadors 
d’homes”?! Què vol dir? Que Jesús els va fer uns 
cursets de socorrisme marítim?… 
Magda 

Jo també he notat moltes vegades això que dius tu, 
Bet. Molts relats, d’entrada, semblen versemblants; 
però, a la que t’hi fixes una mica, ja es veu que allò no 
pot ser. Jo crec que això és una estratègia dels 
mateixos evangelistes per indicar que, amb aquells 
relats, ens volen dir altres coses. 
Juli 

Però, si volen dir altres coses, per què no dir-les 
directament? 
Magda 

Els relats són una de les maneres més senzilles i 
clares d’expressar experiències profundes. Tots ho fem 
cada dia. Els relats, les paràboles, les historietes… són 
el llenguatge més entenedor per a qui vol entendre, i 
són també el llenguatge menys agressiu per si algú no 
vol entendre. Quan festejàvem, en Víctor no em va dir 
mai directament que m’estimava, però, sempre que 
trobava l’ocasió, venia amb una flor que s’havia trobat,
… i me la portava perquè potser m’agradaria… És a 
dir: feia un relat. 
Víctor 

Si t’ho deia directament, m’exposava a que em 
diguessis que no. I després… després, ja tot hauria 
estat més difícil. 
Juli 

Això ho entenc. Les historietes són el millor 
llenguatge. Serveixen fins i tot per explicar coses a la 
mainada. Però, en aquest relat d’avui tan detallat, hi 
ha una cosa que no quadra: explica punt per punt com 
parlava Jesús, però no diu què deia! Molta gent per 
escoltar-lo; molta gent per sentir la paraula de Déu… 

Però no diu què els predicava! Això és com donar a 
algú un paquet molt bonic, però buit. 
Víctor 

En aquesta ocasió, l’evangelista no ho diu, 
segurament per no repetir-se massa. Però ho ha dit 
abans, i ho dirà en altres moments. 
Juli 

Potser sí. Però, tants detalls; tanta escena per 
presentar-nos un home que parla, i no dir-nos què diu, 
ho trobo de mal gust. Si jo fos cristià, no 
m’interessaria tanta escena, sinó les paraules que deia 
Jesús. Si diu que l’escoltaven amb tanta afició, què els 
deia? 
Bet 

Estic d’acord amb tu. Jo també: el que m’interessa 
és el que deia, i no si estava dret o assegut; si hi havia 
molts peixos o pocs. Sembla com si, fins i tot els 
peixos, s’haguessin reunit per escoltar-lo… Doncs, què 
deia? 
Magda 

“Què deia”. Potser, entre altres coses, aquest relat 
intenta precisament això: provocar que el lector es 
pregunti: Què deia? ¿I, per què no dóna la resposta? 
No ho sé; però intueixo que la resposta no serviria per 
a un lector que abans no s’hagués “encuriosit” i 
s’hagués fet aquesta pregunta. ¿Per què tu, Víctor, 
quan festejàvem, no em vas preguntar mai si jo també 
t’estimava? Ho has dit abans: per por a que et digués 
que no. Jesús no predicava una doctrina, o unes 
veritats intel·lectuals, o preceptes morals “externs a 
nosaltres”… Ell visibilitzava una presència. Davant 
una presència, quedem atrapats: i, o ens hi obrim o 
ens hi tanquem. Després, ja res és igual. 
Bet 

Em penso que començo a entendre per on va aquest 
relat. Jesús és una presència; i Pere representaria la 
resposta a aquesta presència. Una resposta en dues 
parts: primer diu: no hem pescat res, però perquè tu 
ho dius, calaré les xarxes. La segona part és quan veu 
els resultats: Pere es llançà als genolls de Jesús i li 
deia: Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador. 
Impressionant! Jesús és, abans que res, “una 
presència“! Tant se val de les “paraules” que digués. 
L’important és que estava allà. Una presència.  Però, 
quina presència? ¿No era un home normal, com els 
altres? ¿Feia present Déu? ¿I el mar? ¿Què hi pinta 
aquí, el mar? ¿I les dues multituds: la multitud de la 
gent i la multitud dels peixos?… 
Juli 

Carai, Bet: com t’has posat transcendent! No 
sembles la meva dona! Però he de reconèixer que la 
paraula “presència” també em resulta molt suggerent. 
Ja ho sabeu: per a mi, tot és pura casualitat. Tot és 
simplement natura; matèria. Però quan comparo 
homes i animals, penso que els humans som molt 
desgraciats perquè estem llençats a una terrible 
soledat. Els animals no ho pateixen (o no ho pateixen 
tant) perquè no en són conscients. Però els humans 
som conscients de que existim, i que existim així: 
llençats en el buit. Per això aquesta paraula teva, 
“presència”, em resulta a la vegada inquietant i 
suggeridora. ¿Estem realment sols? ¿Tot és 
absolutament absurd?… 
Víctor 

El gran buit! Jo també moltes vegades he sentit 
aquest buit. Suposo que és un sentiment diferentment 
en cada persona i en cada situació de la vida. No sé si 
és bo o dolent, aquest sentiment. En tot cas, a mi em 
desinstal·la. Però tinc la impressió de que això em fa 
bé. 



RECONÈIXER EL PECAT 

Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador. 
El relat de "la pesca miraculosa" al llac de Galilea va ser molt popular entre els 

primers cristians. Diversos evangelistes recullen l'episodi, però només Lluc 
culmina la narració amb una escena commovedora que té per protagonista a 
Simó Pere, deixeble creient i pecador al mateix temps. 

Pere és un home de fe, seduït per Jesús. Les seves paraules tenen per a ell més 
força que la seva pròpia experiència. Pere sap que ningú es posa a pescar al 
migdia al llac, sobretot si no ha capturat res a la nit. Però l’hi ha dit Jesús i Pere 
confia plenament en ell: «…però ja que vós ho dieu calaré les xarxes». 

Pere és, al mateix temps, un home de cor sincer. Sorprès per l'enorme pesca 
obtinguda, «…es llançà als genolls de Jesús…» i amb una espontaneïtat admirable 
li diu: «…allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador.». Pere reconeix primer el seu 
pecat i la seva absoluta indignitat per conviure de prop amb Jesús. 

Jesús no s'espanta de tenir al seu costat a un deixeble pecador. Al contrari, si 
se sent pecador, Pere podrà comprendre millor el seu missatge de perdó per a 
tots i d’acollida a pecadors i indesitjables. «No tinguis por: des d’ara seràs 
pescador d’homes.» Jesús li treu la por de ser un deixeble pecador i l'associa a la 
seva missió de reunir i convocar homes i dones de tota condició per entrar en el 
projecte salvador de Déu. 

Per què l'Església es resisteix tant a reconèixer els seus pecats i confessar la 
seva necessitat de conversió? L'Església és de Jesucrist, però ella no és Jesucrist. 
A ningú pot estranyar que en ella hi hagi pecat. L'Església és "santa" perquè viu 
animada per l'Esperit Sant de Jesús, però és "pecadora" perquè no poques 
vegades es resisteix a aquest Esperit i s'allunya de l'evangeli. El pecat és en els 
creients i a les institucions; en la jerarquia i en el poble de Déu; en els pastors i a 
les comunitats cristianes. Tots necessitem conversió. 

És molt greu habituar-nos a ocultar la veritat ja que ens impedeix 
comprometre'ns en una dinàmica de conversió i renovació. D'altra banda, ¿no és 
més evangèlica una Església fràgil i vulnerable que té el coratge de reconèixer el 
seu pecat, que una institució obstinada inútilment a ocultar al món les seves 
misèries? ¿No són més creïbles les nostres comunitats quan col·laboren amb Crist 
en la tasca evangelitzadora, reconeixent humilment els nostres pecats i 
comprometen-nos a una vida cada cop més evangèlica? ¿No tenim molt per 
aprendre també avui del gran apòstol Pere reconeixent el seu pecat als peus  de 
Jesús? 
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