
LECTURES  
DIUMENGE 10/07/2016 

DURANT L’ANY XV. CICLE C. 

1ª LECTURA (Deuteronomi 30,10-14) 

Moisès s’adreçà al poble i li digué: 

«Escoltaràs el Senyor, el teu Déu, 

guardant els seus manaments 

i els seus decrets escrits en el llibre d’aquesta Llei, 

i et convertiràs al Senyor, el teu Déu, 

amb tot el cor i amb tota l’ànima. 

La Llei que avui et dono no és massa difícil per a tu, 

ni és fora del teu abast. 

No és pas al cel, que puguis dir: 

Qui és capaç de pujar-hi per anar-la a buscar 

i fer-nos-la conèixer, perquè la puguem practicar? 

Ni és tampoc a l’altra banda del mar, que puguis dir: 

Qui és capaç de travessar-lo per anar-la a buscar 

i fer-nos-la conèixer, perquè la puguem practicar? 

Són paraules que tens molt a prop teu per poder-les complir: 

les tens als llavis, les tens al cor.» 

2ª LECTURA (Colossencs 1,15-20) 

Jesucrist és imatge del Déu invisible, 

engendrat abans de tota la creació, 

ja que Déu ha creat totes les coses per ell, 

tant les del cel com les de la terra, 

tant les visibles com les invisibles, 

trons, sobirans, governs i potestats. 

Déu ha creat tot l’univers per ell 

i l’ha destinat a ell. 

Ell existeix abans que tot, 

i tot es manté unit gràcies a ell. 

Ell és també el cap del cos, que és l’Església. 

Ell n’és l’origen, 

és la primícia dels qui retornen d’entre els morts, 

perquè ell ha de ser en tot el primer. 

Déu volgué que residís en ell la plenitud de tot el que existeix; 

per ell Déu volgué reconciliar-se tot l’univers, 

posant la pau en tot el que hi ha, 

tant a la terra com al cel, 

per la sang de la creu de Jesucrist. 

EVANGELI (Lluc 10,25-37) 

En aquell temps, 

un mestre de la Llei, per provar Jesús s’alçà 

i li va fer aquesta pregunta: 

«Mestre, què he de fer per tenir l’herència de la vida eterna?» 

Jesús li digué: «Què hi ha escrit a la Llei? Què hi llegeixes?» 

Ell contestà: 

«Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, 

amb tota l’ànima, amb totes les forces, amb tot el pensament, 

i estima els altres com a tu mateix.» 

Jesús li diu: «Has respost bé: fes-ho així i viuràs.» 

Ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús: 

«I per a mi, qui són aquests altres?» 

Jesús prosseguí: 

«Un home baixava de Jerusalem a Jericó 

i caigué en mans de lladres, que el despullaren, 

l’apallissaren i se n’anaren deixant-lo mig mort. 

Casualment baixava pel mateix camí un sacerdot que el veié, 

però passà de llarg per l’altra banda. 

Igualment un levita, quan arribà al lloc, 

passà de llarg per l’altra banda. 

Però un samarità que viatjava per aquell indret, 

quan arribà i el veié se’n compadí, s’hi acostà, 

li embenà les ferides, després d’amorosir-les amb oli i vi, 

el pujà a la seva pròpia cavalcadura, 

el dugué a l’hostal i se n’ocupà. 

L’endemà, quan se n’anava, 

donà dues monedes de plata a l’hostaler dient-li: 

Ocupa’t d’ell i, quan jo torni, 

et pagaré les despeses que hagis fet de més. 

Quin d’aquests tres 

et sembla que va veure l’altre que hem d’estimar, 

en l’home que havia caigut en mans de lladres?» 

Ell respongué: «El qui es va compadir d’ell.» 

Jesús li digué: «Doncs tu fes igual.» 
  



LECTURES  
DIUMENGE 17/07/2016 

DURANT L’ANY XVI. CICLE C. 

1ª LECTURA (Gènesi 18,1-10a) 
En aquells dies, 
el Senyor s’aparegué a Abraham a l’alzina de Mambré. 
Abraham seia a l’entrada de la tenda, 
quan la calor del dia era més forta. 
Alçà els ulls i veié tres homes aturats davant d’ell. 
Així que els veié corregué a rebre’ls des de l’entrada de la tenda, 
es prosternà, inclinà el front fins a terra i digué: 
«Senyor, si m’heu concedit el vostre favor, 
us prego que no passeu sense aturar-vos amb el vostre servent. 
Permeteu que portin aigua per rentar-vos els peus 
i reposeu a l’ombra de l’alzina. 
Entretant aniré a buscar unes llesques de pa 
i refareu les vostres forces per a continuar el camí 
que us ha fet passar prop del vostre servent.» 
Ells li respongueren: «Molt bé. Fes tal com has dit.» 

Abraham entrà de pressa a la tenda i digué a Sara: 
«Corre, pren tres mesures de farina blanca, pasta-la i fes-ne panets.» 
Després corregué cap al ramat, trià un vedell tendre i 
gras 
i el donà al mosso perquè el preparés de seguida. 
Quan tot era a punt, prengué mató, llet i el vedell, 
els ho serví 
i es quedà dret al costat d’ells sota l’ombra de l’alzina, 
mentre ells menjaven. 
Llavors li preguntaren: «On és Sara la teva esposa?» 
Abraham respongué: «És dintre la tenda.» 
Ell li digué: «L’any que ve tornaré aquí, i Sara, la teva esposa, 
haurà tingut un fill.» 

2ª LECTURA (Colossencs 1,24-28) 
Germans, 
ara estic content de patir per vosaltres. 
Així continuo en la meva pròpia carn 
allò que encara falta als sofriments del Crist 
en bé del seu cos, que és l’Església. 
Ara jo sóc servidor d’aquesta Església: 
Déu m’ha confiat la missió de dur a terme en vosaltres 
les seves promeses, el seu misteri i secret, 
que d’ençà que existeixen els segles i les generacions humanes 
ell guardava amagat, 
però que ara ha revelat al seu poble sant. 
Déu ha volgut fer-li conèixer la riquesa 
i la grandesa d’aquest misteri 
que ell es proposava a favor dels qui no són jueus. 
El propòsit de Déu és aquest: 
que Crist, l’esperança de la glòria que ha de venir, 
estigui en vosaltres. 
Nosaltres l’anunciem. 
Sense fer distincions, amonestem tots els homes 
i els instruïm en tots els secrets de la saviesa 
per conduir-los al terme del seu desplegament en Crist. 

EVANGELI (Lluc 10,38-42) 

En aquell temps, 

Jesús entrà en un poblet, i l’acollí una dona que es deia Marta. 

Una germana d’ella que es deia Maria, 

asseguda als peus del Senyor, escoltava la seva paraula, 

mentre Marta estava molt atrafegada per obsequiar-lo. 

Marta, doncs, vingué i digué: 

«Senyor, no us fa res que la meva germana 

m’hagi deixat sola a servir? 

Digueu-li, si us plau, que m’ajudi.» 

El Senyor li respongué: 

«Marta, Marta, 

estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, 

quan només n’hi ha una de necessària. 

La part que Maria ha escollit és la millor, i no li serà pas presa.» 
  



PROJECTE D’HOMILIA
De mestre a mestre. 

El relat comença amb una pregunta que un mestre 
de la Llei fa a Jesús, al qual dóna també el tractament 
de mestre. La pregunta, però, és per posar-lo a prova. 
Jesús, donat que qui li fa la pregunta és un mestre, li 
diu que la respongui ell mateix. Així la pregunta perd 
la seva intencionalitat. Per això el mestre de la Llei fa 
una segona pregunta. Aquesta sí que és més 
comprometedora. La traducció del Missal parla de 
“estimar els altres”, però el text original parla de 
“estimar el pròxim”. El “pròxim” és un concepte molt 
relatiu. Qui és pròxim? On cal establir la separació 
entre “pròxim” i “llunyà”? 

Era una discussió clàssica entre els mestres de la 
Llei, i segurament també en el si de les primeres 
comunitats cristianes. Segons sigui la resposta, se’n 
dedueixen comportaments molt diferents. 

Qui és el meu pròxim: La família? Els veïns del meu 
poble? Els fidels de la meva Religió? I no es tracta 
d’una qüestió secundària ja que estem parlant d’allò 
que és necessari per tenir en herència la vida eterna! 
Qui és el meu pròxim? 

Jesús no respon amb conceptes sinó amb un 
exemple. Jesús no es situa a favor o en contra de cap 
de les diverses respostes que donaven els mestres. 
Jesús explica un cas concret i deixa que decideixi el 
mateix qui li ha fet la pregunta. Jesús només haurà 
d’afegir: “Doncs tu fes igual”. 

La paràbola de Jesús és realment punyent. Notem 
que per respondre la pregunta hauria sigut suficient 
parlar de l’home que va atendre al ferit mig mort que 
va trobar pel camí. Però la paràbola va molt més enllà. 

El punt de referència és certament l’home a qui els 
lladres van robar deixant-lo mig mort. Però els qui es 
troben amb ell no són uns homes qualssevol sinó que 
porten un qualificatiu: un sacerdot, un levita i un 
samarità. 

El sacerdot i el levita són servidors dels Temple. Per 
servir el Temple havien de trobar-se en situació de 
puresa legal. Per això, en veure el mig mort, passen 
per l’altra banda del camí ja que tocar un mort 
comportava impuresa legal. 

Contràriament, el samarità no té problemes de 
puresa legal. Ell ja era tingut per un impur pel sol fet 
de ser Samarità, i tenia totalment prohibit acostar-se 
al Temple. Per tant, res li impedeix acostar-se al ferit 
mig mort, curar-li les ferides i tenir-ne cura. 

D’aquesta manera, la paràbola no ens diu solament 
que “estimar el pròxim” significa “fer-nos pròxims” a 
qui ens necessita, sinó que també ens adverteix que el 
servei al Temple pot convertir-se en un obstacle per 
estimar el pròxim. 

Segons la Llei, com ha dit perfectament el mestre, 
hi ha dos manaments necessaris per a obtenir la Vida 
Eterna: estimar Déu i estimar el pròxim. El sacerdot i 
el levita estimen Déu perquè viuen dedicats al seu 
culte, però no estimen el pròxim perquè això els 
inhabilitaria per al culte. 

En canvi, del samarità es podria dir que no estima 
Déu perquè no assisteix ni pot assistir al Temple. A 
pesar d’això, Jesús el proposa com exemple, i diu al 
mestre: “Tu fes igual”. 

Com pot ser, això?! ¿És que estimar el pròxim és 
més important que estimar Déu? 

…quan arribà a aquell lloc… 
La gran lliçó que ens vol donar Jesús amb aquesta 

paràbola és que qui estima el pròxim també dóna 
culte a Déu. Més encara: la única manera de donar 
culte a Déu és estimant el pròxim. 

Per això la paràbola juga amb la paraula “lloc”. En el 
llenguatge popular, el “lloc” volia dir el Temple. Però a 
la paràbola, el “lloc” de referència, el “lloc” on Déu vol 
ser trobat, és allà on hi ha l’home ferit. El sacerdot i el 
levita arriben a aquest “lloc”, però passen per l’altra 
banda del camí. No així el samarità: ell va directament 
al “lloc” on està el ferit, i entra en relació amb Déu a 
través del seu amor a l’home ferit. 

Aquesta “novetat” serà igualment expressada amb 
gran força al final de l’evangeli de Mateu (Mateu 
25,35ss). 

MISSATGE 
El missatge és doble: 
– “Estimar Déu” i “estimar el pròxim” formen un sol i 

únic manament; i el segon és la concreció del 
primer. 

– El “pròxim” no vol dir “aquell que està a la vora” 
sinó aproximar-se i atendre a qui ho necessita. 

RESPOSTA 
La resposta ens ve directament indicada per Jesús 

mateix: “Tu fes el mateix”. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Sembla que l’evangeli d’avui podria qüestionar 

alguns punts de la nostra manera de viure la Religió. 
Què en penseu? Quins punts caldria revisar? 

2. Moltes de les nostres esglésies s’assemblen a 
temples. Quins avantatges i inconvenients té, això? 
Quins canvis considereu desitjables? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XV. CICLE C.  

“ELS ALTRES  (→PRÒXIM)”. 

105. Els altres  (→Pròxim). («I per a mi, qui són aquests altres?»). 
El Missal tradueix la paraula original grega “plesion” per “els altres”. Encara que la traducció resulta 

correcta, queda trencada l’estructura lògica de la pregunta del mestre de la Llei. No té gaire sentit 
preguntar qui són “els altres”. En canvi, sí que té sentit preguntar quin és el “pròxim” que he d’estimar, 
perquè tots tenim diferents proximitats en relació a les persones del nostre entorn: família, familiars, 
conciutadans, paisans, germans d’una mateixa religió, d’un mateix partit, immigrants,... De fet, aquest 
era el punt discutit entre els mestres de la Llei. Per tant, la pregunta feta a Jesús era sobre una qüestió 
discutida. 

Entesa la pregunta, es veu més clarament la novetat que aporta la paràbola que servirà perquè el 
mateix mestre de la Llei es doni a si mateix la resposta. La paràbola no pretén “solucionar” el punt 
discutit sinó que invita a entendre la pregunta diferentment. 

Cal fixar-se bé en la singularitat dels quatre protagonistes de la paràbola: un home mig-mort, un 
sacerdot, un levita i un samarità. 

El camí del sacerdot el porta directament a l’home mig-mort. Com que la puresa dels sacerdots els 
exigia no tocar cap cadàver, el sacerdot evita contaminar-se passant de llarg per l’altra banda (Levític 
21:1.11. També Nombres 5:2). 

Una cosa semblant es pot pensar del levita que, al Temple, ajudava els sacerdots. Però aquí la paràbola 
introdueix un detall significatiu: del levita no es diu que passi per aquell camí sinó que, quan arribà al 
lloc, passà de llarg per l’altra banda. Possiblement aquí la paraula “lloc” volgui evocar el Temple. En el 
parlar habitual, hom es referia al Temple com “el Lloc”. S’insinua, doncs, que el levita no compleix el seu 
deure de servir el Lloc, que en aquest cas era precisament l’home mig-mort. 

El relat vol posar en relleu el contrast entre els servidors del Temple i el samarità. Els samaritans eren 
tinguts per pecadors i incrèduls. El samarità fa aquell camí no pas per anar al Temple sinó als seus 
negocis. El sacerdot i el levita han vist el mig-mort i s’han apartat per no contaminar-se. En canvi el 
samarità no té problemes “religiosos” que l’impedeixin “tocar” un mig-mort. Diferents verbs descriuen la 
seva acció progressivament humana i humanitzadora: el veié, se’n compadí, s’hi acostà, li embenà les 
ferides, el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l’hostal, se’n ocupà, pagà l’hostaler, i (quan 
torna) acabarà de pagar el que hi hagi de més. Evidentment, la paràbola vol ser una crítica directa a una 
religió que serveix d’excusa davant la urgència humanitzadora. 

La paràbola és d’una claredat que no permet dubtes. I també la conseqüència és clara: Doncs tu fes 
igual.  

El pecador és presentat com a “model” per al mestre de la Llei. No es tracta de veure fins a quin nivell 
de proximitat obliga la Llei sinó de “fer-nos llei” de la necessitat i del bé de l’home concret amb qui ens 
trobem, sigui qui sigui. 

Estimar el pròxim no significa estimar qui està a la vora, sinó acostar-se a qui et trobes pel camí i et 
necessita. 

Escric aquestes paraules quan a les fronteres dels legalistes Estats Europeus s’amunteguen milers i 
milers de refugiats i immigrants refusats amb tota mena de mètodes humans i inhumans, i el Mare 
Nostrum ha esdevingut un fossar per a milers d’éssers humans. No sé fer-hi cap comentari. Només un 
crit: Europeus, tornem en si!!! Per dignitat! Per amor al Pròxim!  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=3&capitol=114&select=21
http://www.bci.cat/index.php?llibre=4&capitol=126&select=5


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

Bet 
Aquí, el sacerdot i el levita es passen molt! Donen 

molt mal exemple. 
Magda 

Cal reconèixer que, amb aquest exemple, Jesús 
exhibeix una certa mala bava. Perquè no es tracta 
d’un fet real sinó d’un exemple que ell posa 
expressament per fer quedar malament els 
servidors del temple. Podria haver posat altres 
exemples; però va posar aquest. 
Bet 

Potser va ser com una revenja, perquè les 
autoritats del temple el van tractar molt malament, 
segons tinc entès. 
Magda 

No em sembla cap revenja sinó una cosa molt 
més profunda. Les persones religioses −en el nostre 
cas, sacerdots o levites− solen tenir molt clar que hi 
ha dos manaments fonamentals: servir Déu i 
estimar els altres. En el nostre relat, així ho afirma 
explícitament el mestre de la Llei. Però Jesús fa un 
pas més: ensenya que aquests dos manaments no 
són dos sinó un de sol. Quan considerem que són 
dos, fàcilment caiem en l’error de no complir el 
segon (l’amor als altres) amb l’excusa de complir el 
primer (servir Déu). És el que fan el sacerdot i el 
levita. El sacerdot i el levita sabien que tocar un 
“mort” causava una impuresa legal que impedia 
servir Déu en el temple. En trobar-se amb aquell 
home que estava “mig–mort”, el sacerdot i el levita 
se n’aparten per no contaminar-se. Per tant, 
“compleixen” al màxim el precepte de “servir 
Déu” (primer manament), encara que això els 
“impedís” d’atendre el pròxim (segon manament). 
Víctor 

Però aquí Jesús posa com a model un samarità 
que també separava els dos manaments: s’ocupa 
del pròxim, però no serveix Déu. Jo entendria millor 
aquest exemple si el qui s’ocupa del pròxim fos una 
persona normal, i no precisament un samarità, que 
era un home d’alguna manera antireligiós. 
Magda 

Aquest és precisament el gran i “escandalós” 
ensenyament de Jesús: que pel simple fet d’estimar 
i atendre els altres ja servim també Déu, encara 
que ens acusin de samaritans o ateus. Déu no el 
veu ningú; per això l’única manera de servir-lo és 
estimant els altres. No són dos manaments, sinó 
un de sol. Amb l’amor al pròxim que veiem queda 
inclòs l’amor a Déu que no veiem. 

Juli 
Víctor: em sembla que, si escoltes gaire la teva 

dona, acabaràs no anant a missa… 
Víctor 

Què dius, ara! Tens una idea equivocada de la 
parròquia. Jo no vaig a missa per “servir Déu”. Déu 
està a tot arreu, i pots trobar-lo fins i tot a la sopa. 
Jo vaig a missa per trobar-me amb els altres. 
Bet 

Per trobar-se amb els altres, no cal anar a 
missa… 
Víctor 

Ja ho sé! Però per trobar-se amb algú, amb algú 
has d’anar. Anant a missa ens fem un servei mutu 
els que ens hi trobem. Ja ho sé que et trobes amb 
molta gent simplement anant pel carrer; però, fora 
de casos especials, la gent del carrer no està per 
trobades o per posar-se a parlar de coses 
importants. Les trobades amb la gent de missa 
tenen densitat. És molt semblant a aquesta nostra 
tertúlia. Jo la trobo molt interessant, i m’ajuda a 
viure. 
Juli 

Al marge d’aquesta tertúlia, a mi em passa al 
revés que a tu: jo la “missa” la tinc cada dia, i estic 
feliç el dia que puc no anar-hi. I m’agradaria algun 
dia anar a la consulta i no trobar-hi ningú!!! 
Bet 

Vols dir que alguna vegada no estàs content de 
trobar-te alguna pacient… especialment agradable?
… 
Juli 

Home, mira: hom ha d’aprofitar el que se li 
ofereix… Però et diré una cosa: en la meva feina, 
aviat aprens a guardar les distàncies, perquè si no, 
acabes engolit pel malalt o malalta. T’asseguro que 
per festejar, l’hospital no és un bon lloc… 
Bet 

Oh! No ho sé, no sé!… 
Víctor 

Ves a saber! A la millor si aquell sacerdot o levita 
s’haguessin trobat que aquell mig–mort era una 
noia jove i bonica, potser s’haurien exposat a 
“contaminar-se”… 
Magda 

El que és cert és que, al revés, segur que hauria 
funcionat. Vull dir que si el sacerdot o el levita 
haguessin estat dones, segur que haurien atès 
aquell mig–mort, fos jove o vell, home o dona. Els 
homes a vegades sembla que viviu en un altre 
planeta… 
Víctor 

Però hi ha més metges que metgesses… 
Juli 

Això era abans. Ara ha canviat molt. I si sumes 
metgesses i infermeres, les dones guanyen per 
golejada. Jo penso que es tracta de sensibilitats 
diferents. I també passa que la majoria de malalts, 
homes o dones, connecten més fàcilment amb la 
sensibilitat femenina. Potser és perquè, quan s’està 
malalt, hi ha un cert retorn a la “mare”. 

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.



FES TU EL MATEIX 

Per no sortir malparat d'una conversa amb Jesús, un mestre de la llei acaba 
preguntant-li: «I qui són aquests altres?». És la pregunta de qui només es 
preocupa de complir la llei. Li interessa saber a qui ha d'estimar i a qui pot 
excloure del seu amor. No pensa en els sofriments de la gent. 

Jesús, que viu alleujant el patiment dels qui troba en el seu camí, trencant si 
cal la llei del dissabte o les normes de puresa, li respon amb un relat que 
denúncia de manera provocativa tot legalisme religiós que ignori l'amor al 
necessitat. 

En el camí que baixa de Jerusalem a Jericó, un home ha estat assaltat per uns 
bandits. Agredit i despullat del tot, queda a la cuneta mig mort, abandonat a la 
seva sort. No sabem qui és. Només que és un «home». Podria ser qualsevol de 
nosaltres. Qualsevol ésser humà abatut per la violència, la malaltia, la desgràcia 
o la desesperança. 

«Per casualitat» apareix pel camí un sacerdot. El text indica que és per atzar, 
com si res tingués a veure allà un home dedicat al culte. El que li escau no és 
baixar fins als ferits que estan a les cunetes. El seu lloc és el temple. La seva 
ocupació, les celebracions sagrades. Quan arriba a l'altura del ferit, «el veie, però 
passà de llarg per l’altra banda». 

La seva falta de compassió no és només una reacció personal, ja que també un 
levita del temple que passa pel costat del ferit «passà de llarg per l’altra banda». 
És més aviat una actitud i un perill que aguaita als qui es dediquen al món del 
sagrat: viure lluny del món real on la gent lluita, treballa i pateix. 

Quan la religió no està centrada en un Déu, Amic de la vida i Pare dels que 
pateixen, el culte sagrat pot convertir-se en una experiència que distància de la 
vida profana, preserva del contacte directe amb el patiment de la gent i ens fa 
caminar sense reaccionar davant els ferits que veiem a les cunetes. Segons 
Jesús, no són els homes del culte els que millor ens poden indicar com hem de 
tractar els que pateixen, sinó les persones que tenen cor. 

Pel camí arriba un samarità. No ve del temple. No pertany tan sols al poble 
escollit d'Israel. Viu dedicat a una cosa tan poc sagrada com el seu petit negoci 
de comerciant. Però, quan veu el ferit, no es pregunta si és proïsme o no. Es 
commou i fa per ell tot el que pot. És a aquest a qui hem d'imitar. Així diu Jesús 
al legista: «Doncs tu fes igual». A qui imitarem en trobar-nos en el nostre camí 
amb les víctimes més colpejades per la crisi econòmica dels nostres dies? 

José Antonio Pagola






