
LECTURES  
DIUMENGE 07/08/2016 

DURANT L’ANY XIX. CICLE C. 

1ª LECTURA (Saviesa 18,6-9) 
Aquella nit de la sortida d’Egipte havia estat anunciada 
per endavant als nostres pares 
perquè se sentissin encoratjats en veure acomplerts 
els juraments en què havien cregut. 
El vostre poble esperava la salvació dels justos 
i la perdició dels enemics. 
Amb un mateix fet castigàveu els adversaris 
i ens cobríeu de glòria a nosaltres, que vós havíeu cridat. 
Els fills sants d’un poble bo oferiren víctimes invisibles, 
es comprometeren a observar aquesta llei divina: 
tot el poble sant havia de participar igualment dels béns, 
com havia participat dels perills. 
Després entonaren per primera vegada els cants de 
lloança dels pares. 

2ª LECTURA (Hebreus 11,1-2.8-19) 
Germans, 
creure és posseir anticipadament els béns que esperem, 
és conèixer per endavant allò que encara no veiem. 
L’Escriptura ha guardat la bona memòria dels antics, 
perquè havien cregut. 
Gràcies a la fe, 
Abraham, quan Déu el cridà, 
obeí a la invitació d’anar-se’n a la terra 
que havia de posseir en herència. 
Sortí del seu país sense saber on aniria. 
Gràcies a la fe, 
residí en el país que Déu li havia promès 
com si fos un foraster, 
vivint sota tendes igual que Isaac i Jacob, 
hereus com ell de la mateixa promesa. 
És que esperava aquella ciutat ben fonamentada 
que té Déu mateix com a arquitecte i constructor. 
Gràcies a la fe, 
igual que Sara, que era estèril, 
Abraham obtingué la capacitat de fundar un llinatge, 
tot i la seva edat avançada; 
i és que va creure en la fidelitat de Déu, que li ho havia promès. 
Per això d’un sol home, ja caduc, 
en nasqué una descendència tan nombrosa 
com les estrelles del cel 
i com els grans de sorra de les platges de la mar. 
Tots aquests moriren en la fe, 
sense haver posseït allò que Déu els prometia, 
sinó contemplant-ho de lluny i saludant-ho, 
i confessant que eren estrangers i forasters en el país. 
[Els qui parlen així indiquen clarament que busquen una pàtria. 
I si s’haguessin referit a la pàtria que ells havien abandonat, 
no els mancava pas l’avinentesa de tornar-hi. 
És clar, per tant, que aspiraven a trobar-ne una de millor, 
una pàtria celestial. 
Per això Déu no s’avergonyia d’anomenar-se el seu Déu, 
ja que els tenia preparada una ciutat. 
Gràcies a la fe, Abraham, posat a prova, oferí el seu fill Isaac. 
I era el seu fill únic que oferia, 
el que havia rebut les promeses. 
Déu havia dit d’ell: 
Per Isaac tindràs la descendència que portarà el teu nom. 
Però Abraham confiava que Déu seria prou poderós 
per a ressuscitar un mort. 
Per això recobrà el seu fill, 
com una prefiguració d’aquesta veritat.]  

EVANGELI (Lluc 12,32-48) 
En aquell temps, 
Jesús digué als seus deixebles: 
«No tingueu por, petit ramat: 
el vostre Pare es complau a donar-vos el Regne. 
Veneu els vostres béns i distribuïu els diners als qui ho necessiten. 
Feu-vos bosses que no s’envelleixin, 
aplegueu-vos al cel un tresor que no s’esgotarà; 
allà els lladres no s’hi acosten 
ni les arnes no fan malbé res. 
On teniu el vostre tresor hi tindreu el vostre cor. 

»Estigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums encesos. 
Feu com els criats, 
que esperen quan tornarà el seu amo de la festa de noces 
per poder obrir la porta tan bon punt trucarà. 
Feliços els criats 
que l’amo trobarà vetllant al moment de la seva arribada. 
Amb tota veritat us dic que se cenyirà, 
els farà seure a taula, 
i ell mateix passarà a servir-los d’un a un. 
Feliços si els trobava sempre vetllant, 
ni que vingués a mitjanit o a la matinada. 
Estigueu-ne segurs: 
si el cap de casa hagués previst l’hora que el lladre vindria, 
no hauria permès que li entressin a casa. 
Estigueu a punt també vosaltres, 
que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada.» 

[Pere li preguntà: 
«Senyor, aquesta paràbola, 
la dieu només per a nosaltres o per a tothom?» 
El Senyor li respongué: 
«Qui és l’administrador fidel i prudent, 
a qui l’amo confia el personal de servei 
perquè els doni a temps l’aliment que els pertoca? 
Feliç aquell servent si l’amo, quan arriba, troba que ho fa així: 
us asseguro que li confiarà tots els seus béns. 
Però si aquell servidor pensava: 
«El meu amo triga a venir», 
i començava a pegar els criats i les criades, 
a menjar, a beure i a embriagar-se, 
el seu amo tornarà el dia que ell no sospita 
i a una hora que ell no sap, 
i el condemnarà a la pena dels traïdors. 
L’esclau que, coneixent la voluntat del seu amo, 
no ha preparat o no ha executat allò que l’amo volia, 
rebrà de valent. 
Però el qui, sense saber què volia l’amo, 
ha fet coses que mereixien assots, 
rebrà més poc. 
Tothom exigeix molt d’aquells a qui ha donat molt, 
tothom reclama més d’aquells a qui ha prestat més.»] 
  



LECTURES  
DIUMENGE 14/08/2016 

DURANT L’ANY XX. CICLE C. 

1ª LECTURA (Jeremies  38, 4-6.8-10) 
En aquells dies, 
alguns dels principals de Jerusalem digueren al rei: 
«Que Jeremies mori d’una vegada. 
Aquest home no fa sinó desmoralitzar 
els guerrers que queden a la ciutat 
i tots els restants del poble. 
Aquest home no vol el bé del poble, sinó la seva perdició.» 
El rei Sedequies els respongué: 
«Està a les vostres mans.» 
El rei era incapaç de negar-los res. 
Ells, doncs, prengueren Jeremies 
i el tiraren a la cisterna de Melquies, fill del rei, 
situada en el pati de la guàrdia. 
L’hi baixaren amb unes cordes. 
A la cisterna no hi havia aigua, sinó fang; 
Jeremies quedà enfonsat en el fang. 
Llavors Abdemèlec, un home del palau reial, 
anà a veure el rei a la porta de Benjamí i li digué: 
«Rei, Senyor meu, 
no està bé això que aquests homes han fet 
amb el profeta Jeremies: 
l’han tirat dins la cisterna, i ara, 
que ja no hi ha pa a la ciutat, 
es morirà allà dintre de fam.» 
Llavors el rei donà aquesta orde a Abdemèlec, el cusita: 
«Emporta’t tres homes 
i treu de la cisterna el profeta Jeremies abans que es mori.» 

2ª LECTURA (Hebreus 12, 1-4) 
Germans: 
Envoltats d’un núvol tan gran de testimonis, 
que ens ensenyen com hem de viure la fe, 
alliberem-nos de tot impediment i del pecat, 
que amb tanta facilitat ens lliga i, 
sense cansar-nos-en, 
llancem-nos a córrer en la prova que ens ha estat proposada. 
Tinguem la mirada fixa en Jesús, 
que ha obert el camí de la fe i el duu a terme. 
Ell, per arribar a la felicitat que li era proposada, 
acceptà el suplici de la creu, 
no fent cas de la vergonya que havia de passar; 
així s’assegué a la dreta del tron de Déu. 
Tinguem present aquell que aguantà 
un atac tan dur contra la seva persona 
de part dels pecadors; 
així no us deixareu abatre, cansats de resistir. 
En la vostra lluita contra el pecat, 
encara no us hi heu enfrontat fins a vessar la sang. 

EVANGELI (Lluc 12, 49-57) 
En aquell temps Jesús deia als seus deixebles: 
«He vingut a calar foc a la terra. 
Com voldria ja veure-la cremar! 
He de passar la prova d’un baptisme. 
Com em sent el cor oprimit fins que no l’hauré passada! 
¿Us penseu que he vingut a portar la pau a la terra? 
Us asseguro que no. 
És la divisió, el que he vingut a portar. 
Des d’ara dins una mateixa casa n’hi haurà cinc de dividits: 
Tres contra dos, i dos contra tres. 
El pare renyirà amb el fill i el fill amb el pare; 
la mare renyirà amb la filla i la filla amb la mare; 
la sogra renyirà amb la nora i la nora amb la sogra.» 
Deia també a la gent: 
«Quan veieu sortir un núvol a ponent, 
dieu tot seguit: “ja ve la pluja”. 
I efectivament, la pluja arriba. 
I quan el vent bufa del sud, dieu: “Farà calor”. I en fa. 
Hipòcrites! 
Vosaltres sabeu endevinar el temps 
per l’aspecte de la terra i el cel, 
¿i ara no endevineu quins moments esteu vivint? 
¿Per què no judiqueu vosaltres mateixos què heu de fer?» 
  



PROJECTE D’HOMILIA
L’evangeli d’avui és una mica llarg i diu moltes coses. 

Hi ha un primer punt que sembla que no lliga gaire amb 
la resta sinó que, més aviat, connecta amb el missatge de 
diumenge passat sobre l’amor a les riqueses. Si diumenge 
passat se’ns donava un avís (“Vigileu! Guardeu-vos de 
tota ambició de posseir riqueses…”), avui, dirigint-se 
directament als deixebles, Jesús proposa un pas més: 
“Veneu els vostres béns i distribuïu els diners als qui ho 
necessiten… On teniu el vostre tresor hi tindreu el vostre 
cor”. 

Jesús es dirigeix als seus deixebles amb una expressió 
afectuosa i significativa: “Petit ramat”. És el contrapunt 
d’allò que normalment somniaven els deixebles. Ells 
somniaven en un Regne que aniria convertint-se en un 
imperi grandiós i magnífic que s’imposaria a tothom. Per 
contra, el Regne que se’ls ofereix, si bé serà extens i 
universal, estarà format per ramats “petits”, perquè no 
s’ha d’escampar a través d’imposicions o de conquestes 
sinó amb actes de servei. I ja se sap: en el nostre món, 
això del “servei” és cosa dels “petits”. No serà un regne 
sobre els altres sinó amb els altres. No està pensat 
perquè hi hagi poderosos i súbdits sinó només germans. 

Això ens permet entendre allò que ve a continuació. 
“Estigueu atents…” 

Després del primer punt referit a les riqueses, 
l’evangeli se centra en un Amo i uns Servents. Sembla 
clar que quan parla dels servents es refereix als 
deixebles; però, a qui es refereix quan parla de l’amo? I 
cal notar que es tracta d’un amo ben especial: un amo 
que arriba d’una festa de noces, i que, a més, es posa a 
servir els seus servents, si els troba desperts i esperant-lo 
quan arriba! També es tracta d’un amo que ha d’estar 
atent a que no li robin a casa, i que demana dels seus 
servents una atenció semblant. 
Qui és aquest amo? 

“El fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada…” 
El “rei” del REGNE DE DÉU és l’Home. No un home que 

regni sobre els altres homes, sinó l’Home en la seva 
globalitat. El REGNE DE DÉU és el regne que Déu prepara 
per a l’Home. O potser dit més exactament: Déu prepara 
l’Home per a formar el Regne. Per això es diu que l’amo 
ve d’unes noces. L’Aliança de Déu amb la Humanitat 
sovint és expressada pel simbolisme d’unes noces. 

L’Home encara no existeix en plenitud. Cada home 
comença essent sobretot un producte: producte d’un 
engendrament; producte d’unes lleis que regulen el seu 
creixement biològic,… Però l’home–producte està cridat a 
ser persona. “Persona” només se’n pot ser com a fruit de 
la pròpia llibertat. Som “persones” per l’exercici de la 
nostra capacitat de respondre lliurement a algú que es fa 
present a la nostra vida. Per ser “persones” ens cal 
trobar-nos com a mínim amb una altra “persona” i fer-nos 
“resposta” a la seva “presència”. No podem ser creats 
persones; ens fem persones a través de relacions 
personals (o sigui: lliures i generoses). 
“Estigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums 
encesos…” 

No és gens fàcil assumir la presència d’un altre com a 
persona. Ens ho impedeixen els nostres prejudicis, la 
nostra ideologia, el nostre tancament, la nostra por… En la 
paràbola del Bon Samarità, tant el Sacerdot com el Levita 
no veuen, en l’altre que troben pel camí, una persona. 
Ells hi veuen només un mig–mort que els podria 
“contaminar” si s’hi acosten. En canvi, el Samarità hi veu 
una persona (Lluc 10,30ss). El Samarità, responent a la 
presència d’aquell home–persona, ell mateix esdevé més 
persona. 

Per això ens podríem preguntar: qui serveix a qui?, 
perquè ningú no pot esdevenir “persona” sense que la 
presència d’una altra persona activi la seva capacitat de 
ser persona. Permeteu-me repetir-ho: ningú pot 
esdevenir persona només per pròpia decisió, sinó que 
necessita la presència d’una altra persona que activi la 
seva capacitat de respondre-hi positivament. “El fill de 
l’home (és a dir: l’oportunitat de ser persones) vindrà a 
l’hora menys pensada”. 

L’amo, que torna d’unes noces, és l’Home (el “fill de 
l’home”), en la figura d’un home qualsevol que es fa 
present a la nostra vida. La seva “arribada” pot activar la 
nostra capacitat d’acollida, i ens permet ser “persones”. 
La seva presència es converteix per a nosaltres en un do. 
No ens podria fer un millor servei! 

Els qui són pares fan aquesta mateixa experiència 
d’una manera molt profunda: el fill que acullen és vist i 
fruït com un do; un do tan gran que transforma 
radicalment les seves vides. Igualment passa amb 
l’experiència de l’enamorament: la presència de l’altre en 
la nostra vida és sentida sobretot com un do que s’ha 
rebut. 

Ara veiem la profunditat d’allò tan sorprenent que ens 
diu l’evangeli: “Feliços els criats que l’amo trobarà 
vetllant al moment de la seva arribada. Amb tota veritat 
us dic que se cenyirà, els farà seure a taula, i ell mateix 
passarà a servir-los d’un a un”. 
“…ho dieu només per a nosaltres o per a tothom?” 

Pere no ho veu clar. En el Regne que el Pare els ha 
confiat, ells, els Dotze, quin paper hi tenen? Hi tenen 
realment un lloc especial, o són com tothom? 

Jesús no respon la pregunta de Pere perquè no és una 
bona pregunta. A Pere, i als altres apòstols, ara no els 
preocupa el Regne, sinó si el seu paper serà o no un 
paper de privilegi. Jesús reacciona amb certa duresa 
pedagògica: “Tothom reclama més d’aquells a qui ha 
prestat més”. Que els quedi clar: si es consideren 
mereixedors de privilegis, han de saber que això 
comporta que se’ls reclamarà més. I si es consideren amb 
dret a manar sobre els altres, s’exposen fins i tot a ser 
castigats durament pels abusos en què se sol caure en 
aquestes situacions. 

MISSATGE 
La plena realització del projecte de Déu sobre l’Home 

no depèn només de Déu sinó també de la llibertat 
generosa de cada ésser humà. L’objectiu i la vocació 
principal de cada home és humanitzar-se fent 
Humanitat. Cal estar a punt, ja que el “fill de 
l’home” (Amo i Servidor) vindrà a l’hora menys pensada. 

RESPOSTA 
La resposta ens ve indicada per les paraules de Jesús: 

“Estigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums encesos”. 
La pèrdua d’importància de l’Església com institució en 

la societat occidental sembla que està provocant un 
perillós canvi d’objectius. Sovint dóna la impressió de que 
estem preocupats sobretot per demostrar que encara som 
importants, que l’Església encara té molt de pes, que la 
societat encara ha de comptar amb nosaltres… Com els 
rics vinguts a menys, pretenem demostrar una 
importància i una presència social que (sortosament) ja 
no tenim. Potser les paraules de Jesús al començament 
de l’evangeli que hem llegit siguin un bon programa 
precisament per avui: “No tingueu por, petit ramat: el 
vostre Pare es complau a donar-vos el Regne. Veneu els 
vostres béns i distribuïu els diners als qui ho necessiten. 

Lliure de riqueses, l’Església es veurà capacitada i 
legitimada per treballar en l’objectiu que li és propi: 
humanitzar-se (encarnar-se)  fent Humanitat. 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1. En la nostra societat es veu molt clarament que els 

pares i els avis són servidors dels seus fills o nets. 
Mireu també de descobrir el servei profund que ells, els 
fills i nets, fan a la vostra vida. Dit d’una altra manera: 
valoraríeu i gaudiríeu igualment de la vida sense els 
vostres fills o nets? En realitat, qui serveix qui? 

2. Segons els evangelis, Jesús es va dedicar sobretot a 
humanitzar els deshumanitzats. Aquesta és la intenció 
dels moltíssims relats de “curacions”. En la societat 
a c tua l t an deshuman i t zada , qu i n s se rve i s 
humanitzadors considereu més urgents? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XIX. CICLE C.  

“TRESOR”. 

109. Tresor. (On teniu el vostre tresor hi tindreu el vostre cor.). 
Un Tresor és el conjunt de béns en què l’ésser humà diposita la seva seguretat (futura).  
Hi ha moltes classes d’éssers humans, i això fa que siguin moltes les coses que poden ser convertides 

en tresor. 
Hi ha humans per als quals el seu tresor són els diners. Per a altres, és la fama o ser socialment 

coneguts. En canvi per a altres, el seu tresor pot consistir en passar desapercebuts; el seu tresor és la 
seva solitud. Per a altres és tenir molts amics,... 

La Bíblia ens diu que un bon amic és un tresor (Siràcida 6:14); també ho és una esposa forta (Proverbis 
31:11). Per suposat, segons la Bíblia, el millor tresor són els preceptes del Senyor (Proverbis 7:1), o la 
saviesa (Siràcida 51:28). 

En el relat que hem llegit, Jesús ens invita a distingir entre valors insegurs que es fan malbé o poden 
ser robats, i valors segurs al cel, on ni s’arnen ni poden ser robats; a més de ser inesgotables. 

¿Com s’aplega un tresor al cel? ¿Es refereix a tresors espirituals com podrien ser els mèrits davant 
Déu, o les indulgències que concedeix l’Església? ¿Serien els sofriments viscuts amb paciència, o les obres 
de misericòrdia fetes per l’amor de Déu? ¿Seria mantenir la fe, el millor tresor? 

La sentència de Jesús és un toc d’alerta. El “tresor al cel” és una manera de dir-nos que no hem d’estar 
lligats a cap tresor, d’una manera semblant a com “creure en Déu” significa no creure en cap dels ídols 
o imatges de Déu que contínuament ens anem construint (Èxode 20:4). 

Fer-se un tresor al cel significa alliberar-se de tots els “tresors”, inclosos els considerats espirituals. 
Si, com a fidels de la religió cristiana, mirem la nostra l’Església, potser descobrirem que l’hem anat 

convertint en una gran col·lecció de tresors. N’hi ha per a tots els gustos i per a cada moment i situació. 
Sovint hem convertit en tresor la seva història, o els seus personatges, o els seus dogmes, la seva 
doctrina, els seus arguments, les seves catedrals, la seva música, els seus mèrits, els seus miracles, els 
seus màrtirs, els seus sants, la seva estructura, les seves obres socials,... Tresors i més tresors en què la 
gent d’Església sovint “hem posat el cor”. I aquest posar-hi el cor ens ha impedit o ens impedeix d’estar a 
punt, amb el cos cenyit i els llums encesos, per esperar l’Amo quan tornarà de la festa de noces; ens ha 
impedit  i ens impedeix esperar el Fill de l’home que vindrà a l’hora menys pensada.  

L’arribada del Fill Home; és a dir, la arribada de l’Home: heus aquí l’únic autèntic tresor, que anem 
construint al cel, on els lladres no s’hi acosten ni les arnes no fan malbé res. 

L’arribada de l’Home no es refereix pas, com alguna vegada s’ha dit, al moment de la mort. Tampoc es 
refereix a la segona vinguda de Jesucrist entesa d’una manera puntual. L’Home, l’anem construint ara i 
aquí. I és un tresor al cel perquè participem en un projecte que és de Déu. L’Home arriba cada vegada 
que algú és fa més humà fent humanitat. És el nostre tresor segur.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=46&capitol=1052&select=6
http://www.bci.cat/index.php?llibre=29&capitol=803&select=31
http://www.bci.cat/index.php?llibre=29&capitol=779&select=7
http://www.bci.cat/index.php?llibre=46&capitol=1097&select=51
http://www.bci.cat/index.php?llibre=2&capitol=72&select=20


Tertúlia en espiral
DURANT L’ANY XIX. CICLE C.  

Juli 
Aquest evangeli d’avui em confirma en allò que 

sempre he pensat: que això de la religió −perdona, 
Víctor− és com un rentat de cervell. Tot això que 
aquí diu aquest vostre Jesús és una bestiesa. Si la 
gent en fes cas, seria l’hecatombe. “Veneu els 
vostres béns i distribuïu els diners als qui ho 
necessiten“; o “Aplegueu-vos al cel un tresor que 
no s’esgotarà“. Mira: si cal tenir tresors, m’estimo 
més tenir-los a mà, i no pas al cel… Que això queda 
molt lluny, saps? 
Bet 

Què t’ha picat avui, Juli? Hi ha moltes maneres de 
veure les coses. I si en Víctor les veu d’una altra 
manera, hi tot el dret! 
Juli 

Només faltaria! És clar que hi té tot el dret! Però 
evangelis com aquest em posen de mal humor. Jo 
només dic la reacció que em produeix a mi. I això 
dels criats… que han d’estar sempre atents al que 
vulgui l’amo… És un llenguatge que no suporto. Si 
parla, fins i tot, d’assots i de càstigs! Però, què és 
això! 
Víctor 

He de reconèixer que deu haver-hi evangelis més 
fàcils. De totes maneres −potser perquè hi estic 
acostumat− a mi no em resulta tan escandalós. No 
l’agafo al peu de la lletra. Jo no m’he venut tot el 
que tinc per donar-ho als pobres… Algú, sí que ho 
ha fet. Però estic d’acord amb tu: si ho fes tothom 
seria l’hecatombe. A més: penso que si tothom 
donés als pobres tot allò que té, després els antics 
pobres haurien de fer el mateix amb els nous 
pobres que serien els rics d’abans; i això seria un 
mai acabar! En fi: que això ha de voler dir una altra 
cosa. 
Juli 

Però si tots estem fent el mateix! Del que jo em 
queixo és que, per fer el mateix, alguns necessitin 
això de la religió. Jo no estic contra ningú. Que 
tothom faci el que vulgui! A mi el que fa nosa és la 
religió; perquè tot ho complica, i molts no se 
n’adonen. Mira: passa com en medicina: que 
tothom faci el que vulgui, però els metges hem de 
dir que hi ha coses que fan mal. Hi ha coses que 
són drogues. I jo penso que, per a molts, la religió 
és una droga. 

Bet 
A mi, el que més em molesta d’aquest evangeli és 

aquesta la seva insistència a estar a punt. A punt, 
per a què? Que no tenim ja prou problemes?!!! 
Magda 

Tens tota la raó: tenim molts problemes! Però, hi 
ha problemes i problemes. Quan era petita, a casa 
em deien que un tascó en treu un altre. Hi ha 
problemes que només es treuen amb un altre 
problema. L’evangeli d’avui ens proposa un 
problema que pot treure’n molts d’altres. Hi ha una 
frase que trobo genial: Estigueu a punt perquè el fill 
de l’home vindrà a l’hora menys pensada. Abans ha 
parlat d’un tresor. Hi ha moltes classes de “tresors”. 
L’evangeli proposa que el nostre tresor sigui El fill 
de l’home. És a dir: l’home que cadascú pot arribar 
a ser; la Humanitat que entre tots podem construir. 
Estar atents a aquest problema, ens allibera de 
molts altres problemes força inútils i empipadors. 
Bet 

Potser tinguis raó. Fa uns dies, en Juli em deia 
que m’estic tornant nyic-nyic. Quan vam tenir les 
nenes vam pensar que seria millor que jo deixés la 
feina. Com que ara ja són grans… És clar: ve en Juli 
amb problemes importants com curar malalts, i em 
troba a mi preocupada per si he posat poca sal als 
fideus, per si m’ha quedat pols a la calaixera o per 
si m’he quedat sense fruita a la nevera. L’altre dia 
en parlàvem, eh Juli? Hauré de veure si trobo feina. 
Però haurà de ser una feina que valgui la pena. No 
ho dic econòmicament; perquè ens en sortim bé. 
Vull dir una feina que serveixi realment a algú. Fins 
ara eren les filles. I n’estem molt contents de la 
decisió que vam prendre. Però ara ja no em 
necessiten com abans… 
Juli 

No cal dir que les nenes han estat i són el nostre 
tresor. No sé per què l’evangeli ha de parlar de 
“tresors al cel”! 
Magda 

Aquí “cel” té un sentit fort. Vol dir tresor de debò. 
Es refereix al projecte HOME. En llenguatge religiós, 
és un projecte de Déu mateix. 
Juli 

Jo no crec en Déu. 
Magda 

Però creus en el projecte HOME. Les nenes; els 
malalts;… I tots sabem que, en el projecte Home, si 
fracassem, fracassem tots; i si triomfem, és 
triomfem de tots. 
Juli 

No sé ben bé si hi crec en això que tu en dius 
projecte HOME. Però reconec que visc com si hi 
cregués. Sense aquest “projecte” em seria 
impossible viure… Però, si l’evangeli vol dir això, per 
què usa un llenguatge tan recargolat?! 
Magda 

D’acord: és un llenguatge que avui resulta 
recargolat. Suposo que per a la gent d’aquell temps, 
seria un llenguatge clar. Però penso que, en aquest 
cas, el problema no és el llenguatge sinó el 
contingut, el que diu; perquè demana molta 
generositat. I la generositat només s’entén quan ja 
s’ha decidit ser generós. 

Mossèn Pere Torras 

ELS TERTULIANS (Imaginaris, però basats en la vida real, representen 
diferents opcions i actituds): 

• Víctor. Des de sempre, cristià practicant. Per a ell, una festa 
sense missa no seria festa. Sense gaire problemes de fe, la seva 
pràctica és bàsicament ritual.  

• Magda. Mai ha estat practicant. D’estudiant, li van demanar un 
treball sobre Els Evangelis, i va quedar captivada. De gran, els 
investiga en profunditat. 

• Bet. Religiosament rebel. Va rebre una educació estricta. Ara és 
no-religiosa per poder sentir-se lliure. Li agrada discutir de religió. 
Es considera agnòstica. 

• Juli. Per a ell la religió és una malaltia. La gent hauria alliberar-
se'n. Però reconeix que, per a molts, és una "droga" que 
necessiten. 

Les dues parelles són amics de fa temps. En Víctor els va proposar 
que podrien "omplir" els caps de setmana fent tertúlia sobre l'evangeli 
del diumenge. Els quatre s’hi han engrescat.



ELS NECESSITEM MÉS QUE MAI 

Els llums encesos. 
Les primeres generacions cristianes es van veure molt aviat obligades a 

plantejar-se una qüestió decisiva. La vinguda de Crist ressuscitat es retardava 
més del que havien pensat en un començament. L'espera se'ls feia llarga. Com 
mantenir viva l'esperança? Com no caure en la frustració, el cansament o el 
desànim? 

En els evangelis trobem diverses exhortacions, paràboles i crides que només 
tenen un objectiu: mantenir viva la responsabilitat de les comunitats cristianes. 
Una de les crides més conegudes diu així: «Estigueu a punt, amb el cos cenyit i 
els llums encesos». Quin sentit poden tenir aquestes paraules per a nosaltres, 
després de vint segles de cristianisme? 

Les dues imatges són molt expressives. Indiquen l'actitud que han de tenir els 
criats que estan esperant de nit el fet que torni el seu senyor, per obrir-li la porta 
de la casa tant bon punt truqui. Han d'estar «a punt», és a dir, amb la túnica 
arremangada per poder-se moure i actuar amb agilitat. Han d'estar amb «els 
llums encesos» per tenir la casa il·luminada i mantenir-se desperts. 

Aquestes paraules de Jesús són també avui una crida a viure amb lucidesa i 
responsabilitat, sense caure en la passivitat o la letargia. En l’història de 
l'Església hi ha moments en què es fa de nit. No obstant això, no és l'hora 
d'apagar els llums i posar-nos a dormir. És l'hora de reaccionar, despertar la 
nostra fe i seguir caminant cap al futur, fins i tot en una Església vella i cansada. 

Un dels obstacles més importants per impulsar la transformació que necessita 
avui l'Església és la passivitat generalitzada dels cristians. Malauradament, durant 
molts segles els hem educat, sobretot, per la submissió i la passivitat. Encara 
avui, de vegades sembla que no els necessitem per pensar, projectar i promoure 
camins nous de fidelitat cap a Jesucrist. 

Per això, hem de valorar, cuidar i agrair tant el despertar d'una nova 
consciència en molts laics i laiques que viuen avui la seva adhesió a Crist i la seva 
pertinença a l'Església d'una manera lúcida i responsable. És, sens dubte, un dels 
fruits més valuosos del Vaticà II, primer concili que s'ha ocupat directa i 
explícitament d'ells. 

Aquests creients poden ser avui el ferment d'unes parròquies i comunitats 
renovades entorn del seguiment fidel a Jesús. Són el major potencial del 
cristianisme. Els necessitem més que mai per construir una Església oberta als 
problemes del món actual, i propera als homes i dones d'avui. 

José Antonio Pagola






