
LECTURES  
DIUMENGE 20/11/2016 

JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN. CICLE C. 
1ª LECTURA (2 Samuel 5,1-3) 

En aquells dies, 
les tribus d’Israel anaren a trobar David a Hebron 
i li digueren: 
«Som família teva, som os del teu os i carn de la teva carn. 
Ja abans, mentre Saül era el nostre rei, 
tu conduïes les tropes d’Israel 
quan anaven a la guerra i quan en tornaven, 
i el Senyor et digué: 
«Tu pasturaràs Israel, el meu poble, seràs el seu sobirà.» 
Així, quan els ancians d’Israel anaren a trobar el rei a Hebron, 
el rei David va fer amb ells un pacte davant el Senyor 
i l’ungiren rei d’Israel. 

2ª LECTURA (Colossencs 1,12-20) 
Germans, 
doneu gràcies al Pare, 
que us ha fet dignes de tenir part en l’heretat del poble sant, 
en el regne de la llum. 
Ell ens alliberà del poder de les tenebres 
i ens traspassà al regne del seu Fill estimat, 
en qui tenim el nostre rescat, 
el perdó dels nostres pecats. 
Ell 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 23,35-43) 
En aquell temps, 
les autoritats es reien de Jesús clavat en creu i deien: 
«Ell, que en salvava d’altres, que se salvi ell mateix, 
si és el Messies de Déu, l’Elegit.» 
Els soldats també se’n burlaven: 
tot oferint-li vinagre, li deien: 
«Si ets el rei dels jueus, salva’t tu mateix.» 
Sobre d’ell hi havia un rètol que deia: 
«El rei dels jueus.» 
Un dels criminals penjats a la creu 
també li deia insultant-lo: 
«No ets el Messies? 
Salva’t a tu mateix i a nosaltres.» 
Però l’altre, renyant-lo, li respongué: 
«Tu, que estàs sofrint la mateixa pena, 
tampoc no tens temor de Déu? 
I nosaltres ens ho mereixíem, 
perquè estem sofrint el càstig 
que ens correspon pel que hem fet, 
però aquest no ha fet res de mal.» 
I deia: «Jesús, recordeu-vos de mi, 
quan arribeu al vostre Regne.» 
Jesús li respongué: 
«T’ho dic amb tota veritat: 
Avui seràs amb mi al paradís.» 
  



LECTURES  
DIUMENGE 27/11/2016 

ADVENT I. CICLE A. 
1ª LECTURA (Isaïes 2,1-5) 

Paraules revelades a Isaïes, fill d’Amós, 
sobre Judà i Jerusalem. 
Als darrers temps s’alçarà ferma 
la muntanya del temple del Senyor 
al cim de les muntanyes i per damunt dels turons. 
Totes les nacions hi afluiran, 
hi aniran tots els pobles dient: 
«Veniu, pugem a la muntanya del Senyor, 
al temple del Déu de Jacob, 
que ens ensenyi els seus camins 
i seguim les seves rutes; 
perquè de Sió en surt l’ensenyament, 
de Jerusalem, l’oracle del Senyor.» 
Ell posarà pau entre les nacions 
i apaivagarà tots els pobles, 
forjaran relles de les seves espases 
i falçs de les seves llances. 
Cap nació no empunyarà l’espasa contra una altra, 
ni s’entrenaran mai més a fer la guerra. 
Casa de Jacob, 
veniu, caminem a la llum del Senyor. 

2ª LECTURA (Romans 13,11-14a) 
Germans, 
siguem conscients dels moments que vivim. 
Prou de dormir; ja és hora d’aixecar-nos. 
Avui tenim la salvació més a prop nostre 
que quan vam abraçar la fe. 
S’acaba la nit i el dia s’acosta. 
Despullem-nos de les obres pròpies de la fosca, 
revestim-nos l’armadura del combat a plena llum. 
Comportem-nos dignament com a ple dia. 
Fora l’abús de menjar i beure, 
fora els plaers i les impureses, 
fora les renyines i les enveges. 
Que el vostre vestit sigui Jesucrist, el Senyor. 

EVANGELI (Mateu 24,37-44) 
En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles: 
«Quan vindrà el Fill de l’home 
passarà com en temps de Noè. 
Els dies abans del diluvi 
tothom continuava menjant i bevent i casant-se, 
fins que Noè hagué entrat a l’arca. 
No s’havien adonat de res 
quan els sorprengué el diluvi i se’ls endugué tots. 
Igual passarà en l’adveniment del Fill de l’home. 
Si hi hagués llavors dos homes plegats al camp, 
potser l’un fóra pres i l’altre deixat; 
si hi hagués dues dones molent plegades, 
potser l’una fóra presa i l’altra deixada. 
Vetlleu, doncs, perquè no sabeu 
quin dia vindrà el vostre Senyor. 
Estigueu-ne segurs: 
si el cap de casa hagués previst 
l’hora de la nit que el lladre vindria, 
no s’hauria adormit 
ni hauria permès que li entressin a casa. 
Estigueu a punt també vosaltres, 
que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada.» 
  



PROJECTE D’HOMILIA
Hem arribat al final de l’any litúrgic. 

Després de força setmanes llegint els relats del 
camí de Jesús, hem arribat al terme. Els 
pelegrins que anaven a Jerusalem acabaven el 
seu camí al Temple, on oferien a Déu les seves 
ofrenes. El camí de Jesús també l’ha portat al 
Temple que, com ja havia dit als seus pares, 
era la casa del meu Pare (Lluc 2,49). Però els 
qui s’havien apoderat del Temple convertint-lo 
en una cova de lladres, ara s’han apoderat 
també de Jesús, i ells mateixos l’han portat al 
Calvari. Allà, fora del Temple, Jesús ha estat 
proclamat “rei”. 

Lluc descriu l’escena del Calvari com un gran 
espectacle. Allà hi és tothom, “mirant-s’ho”. 
Ho presideix tot un cartell posat al punt més 
alt: “Aquest és el rei dels jueus”. 

El significat superficial de tota l’escena és “la 
mort del rei”. Assassinat el rei, desapareix el 
regne. 

Però el significat profund de l’escena vol fer-
nos descobrir la instauració d’un nou Temple i 
d’un nou Regne; i el nou Rei d’aquest Regne ja 
no ho serà com a “fill de David” sinó com a “fill 
de l’Home”. Jesús és l’Home; i des d’ara l’Home 
serà el nou i únic Temple, i el nou i únic Rei. El 
Calvari ens mostra com és realment l’Home: 
aquell qui dóna la vida pels altres. 

La Creu és la recuperació del mític arbre de 
la vida del Paradís, que els humans “perdem” 
sempre que “mengem” de l’arbre del bé i del 
mal. Menjar de l’arbre del bé i del mal significa 
apropiar-se la facultat de jutjar i condemnar els 
altres (Gènesi 2,17). Al Calvari tot està al 
voltant del Nou Arbre de la Vida enlairant 
precisament els condemnats. Enlloc no es diu 
que hi hagi tres creus. En el seu significat 
superficial, això es podria suposar; però, 
d’acord amb el seu significat profund, es parla 
només d’una Creu on, juntament amb Jesús, hi 
ha els altres condemnats. Aquesta Creu és 
presentada com el triomf de l’arbre de la Vida 
sobre l’arbre del Bé i del Mal, generador de 
“sentències de mort”. Déu mateix corregeix 
aquestes sentències renovant la vida dels 
condemnats a mort. 

A partir d’ara, el nostre camí ja no porta al 
Temple sinó al Calvari. El culte ja no consisteix 
en fer ofrenes en el Temple sinó en donar-se 
un mateix com ofrena als altres. Ells són el 
Temple on Déu vol ser venerat. 

Però L luc ens adverte ix d ’una cosa 
important: no és suficient “morir a la Creu” per 
tenir part en el nou Regne. Només a un dels 
altres dos crucificats Jesús li diu: “Avui seràs 
amb mi al paradís”. L’altre crucificat refusa 
“donar la vida”. Es dirigeix a Jesús com a 
Messies amb poder, i l’increpa perquè usi 
aquest poder contra qui els han condemnat. No 
ha entès ni accepta que el verdader camí vers 
l’Home passa per l’Amor i no pel Poder. 

MISSATGE 
Tenint en compte com ha estat la Història de 

l’Església, i donada la situació actual, 
possiblement la paraula “rei” no sigui la més 
adequada per expressar la realitat de Jesús. 
Sembla una paraula inadequada fins i tot de 
portes endintre. 

Segons el sentit profund dels textos 
evangèlics, el missatge de la festa d’avui 
s’expressa visualment amb aquesta sorprenent 
escena del Calvari, que ens ofereixen els 
quatre Evangelis: Jesús, identificat amb tots els 
condemnats, víctimes de les mil formes de 
Poder que ens hem inventat els humans. 

El Calvari és la radiografia de la Humanitat: 
de la Mort que genera, i de la Vida que pot 
acollir. Davant aquest espectacle cadascú ha 
de decidir en quin lloc es situa. 

RESPOSTA 
El mateix relat que hem llegit ens suggereix 

la resposta: “Jesús, recordeu-vos de mi, quan 
arribeu al vostre Regne”. O la resposta del 
Centurió (que trobem també en els altres 
Evangelis Sinòptics): “Realment aquest home 
era innocent”. Marc serà encara més explícit: 
“Realment aquest home era fill de Déu” (Marc 
15,39) 

Tot l’any litúrgic, seguint el relat dels 
Evangelis Sinòptics, és com un gran holograma 
del procés d’humanització seguint el camí de 
Jesús. Jesús és “l’home mostra”, l’home 
“imatge de Déu”. D’acord amb el projecte de 
Déu, esdevenim humans en la mesura que 
reprodu ïm en nosa l t res e ls mate ixos 
sentiments que tingué Jesús (Filipencs 2,5). 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1. Us sembla adequat el nom de la Festa 

d’avui? Quin nom li posaríeu tenint en 
compte el seu significat i el món en què 
vivim? 

2. Amb el nom que sigui, com “regeix” la 
vostra vida la visió dels crucificats? 

3. Us sembla adequada l’estructura actual de 
l’Any Litúrgic? Us sembla coherent amb el 
ritme de la societat en què vivim? Seria 
convenient una major diversitat per 
acomodar-se millor a les diferents societats i 
comunitats? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN. CICLE C.  

“CREU”. 

125. Creu. (...les autoritats es reien de Jesús clavat en creu.). 
És propi de l’ésser humà de fer-se preguntes. Preguntes sobre si mateix, sobre l’univers i sobre la seva 

relació amb el món que l’envolta. I es dóna també les respostes. Així neixen les Filosofies, diverses 
segons la diversitat de respostes a les diferents preguntes. 

Algunes Filosofies, per explicar el nostre món, incorporen alguna forma de transcendència: Déu, un 
altre món, el cel, l’etern retorn, la casualitat... L’opció per la transcendència ha donat lloc a les Religions. 

Els Evangelis van per un altre camí.  
Alguns comentaristes diuen que els Evangelis són el relat de la passió, mort i resurrecció de Jesús, 

amb una llarga introducció. És a dir: tot allò que cada Evangeli diu abans del relat de la Passió–
Resurrecció fa només d’Introducció per ajudar-nos a entendre aquest relat extraordinari i 
extraordinàriament sorprenent. 

Es tracta d’un relat històric, però no estrictament biogràfic, perquè, a partir dels fets ocorreguts en 
Jesús de Natzaret, se’ns presenta tota la realitat humana. És a dir: la passió-mort-resurrecció de Jesús 
vol visualitzar la Passió, Mort i Resurrecció de l’Home.  

Els Evangelis no intenten oferir-nos unes dades biogràfiques sobre Jesús de Natzaret sinó una 
radiografia de la Humanitat en la persona de Jesús de Natzaret. 

L’evangeli de Lluc ens ho adverteix ja des del començament amb paraules posades en boca del vell 
Simeó en relació a Jesús nen: Aquest infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts d'altres 
s'aixequin; serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Així es 
revelaran els sentiments amagats al cor de molts (Lluc 2:34s). 

En els quatre Evangelis, Jesús és l’home-senyera, aixecat i exhibit al Calvari. Que l’escena del Calvari 
no és un relat purament biogràfic sinó una radiografia de la Humanitat, els Evangelis ho deixen clar quan 
assenyalen els actors que hi intervenen: tothom. Cadascú amb el seu paper. Al centre, Jesús a la Creu 
amb els crucificats; al voltant, el Poble mirant-s’ho, amb les autoritats i soldats burlant-se’n (Lluc 
23:32ss). 

L’escena del Calvari és contradictòria: meravellosa i terrible. La persona de Jesús hi encarna la plena 
realització del projecte de Déu. “Tot s’ha complert”, diu Jesús mateix (Joan 19:30). Però, a la vegada, la 
crucifixió amb burla representa la màxima i més cruel deshumanització obrada pel Poderosos. 

La intenció dels Evangelis és clara: davant els crucificats convertits en senyera de contradicció, no és 
possible la neutralitat. Cada “espectador” ha de prendre-hi partit. 

Els Evangelis ens presenten tres respostes negatives i tres de positives. 
Les negatives expressen “fe en Jesús de Natzaret” (en l’Home) però per burlant-se’n.  
– Les autoritats reconeixen que Jesús va salvar-ne d’altres, i se’n burlen perquè no es salva a si 

mateix.  
– Els soldats hi veuen “el rei dels Jueus”, i se’n burlen perquè l’Imperi que ells serveixen l’ha vençut 

definitivament.  
– Un dels crucificats increpa Jesús perquè, essent el Messies, no fa la seva feina d’alliberar-los 

alliberant-se. 
La burla davant uns homes crucificats i nus porta la seva inhumanitat a la màxima expressió. 

La nuesa de Jesús a la Creu té un doble significat: 
a)Ens posa davant per davant de l’home home, sense disfresses. I és aquí on cadascú ha de prendre 

partit. És aquí, davant l’home en cru, que cadascú decideix ser humà o inhumà. És davant l’home 
en cru que cada ésser humà es juga la seva pròpia humanitat. 
Davant els nus crucificats totes les Filosofies, Teologies, Religions, Espiritualitats, Místiques o 
maneres de pensar troben la seva pedra de toc que assenyala si són vàlides o no; si humanitzen o 
deshumanitzen. 

b)Els nus del Calvari evoquen els nus del Paradís Original. És a dir: Adam i Eva, abans del pecat; abans 
de menjar el fruit del “coneixement del Bé i del Mal” (Gènesi 2:25ss). El dia que en mengeu, 
morireu, els havia advertit Déu (Gènesi 3:3ss).  
La condemna i mort dels milers i milions de crucificats visualitza el resultat de pretendre decidir 
sobre el Bé i el Mal. Jesús (l’Home) ha estat condemnat perquè uns humans inhumans han 
sentenciat: Nosaltres tenim una Llei i, segons aquesta Llei, aquest home ha de morir (Joan 19:7). 

L’espectacle dels Crucificats visualitza les conseqüències de voler ser “com déus” els uns per als altres, 
decidint sobre el Bé o el Mal. No obstant, l’espectacle, terrible, és converteix en una crida a la conversió, 
i a retornar al Paradís Original. El relat ens ofereix tres exemples de conversió:  

– L’altre dels lladres crucificats diu: Jesús, recordeu-vos de mi, quan arribeu al vostre Regne.  
– El centurió que ha presidit l’execució declara: Realment, aquest home era innocent (Lluc 23:47).  
– Finalment, tota la gent que era present en aquell espectacle, després de veure el que havia passat, 

se'n tornaven donant-se cops al pit (Lluc 23:48).  
Mossèn Pere Torras 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Tertúlia en espiral
JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN. CICLE C.  

Bet 
Escolta, Víctor: us passeu molt amb el títol 
d’aquesta festa d’avui. “Solemnitat de 
nostre Senyor Jesucrist rei de tot el món“. 
Em sembla un títol provocatiu. Que no ho 
sabeu que quatre de cada cinc persones no 
són cristianes?! 
Víctor 
Ai, Bet! Què vols que t’hi digui, jo? Potser 
es tracta d’un títol antic… No sé… Potser 
caldria canviar-lo, avui. Trobo estrany que 
el Concili Vaticà II no el canviés, ja que va 
posar al dia moltes coses… 
Juli 
Jo també he trobat molt sorprenent aquest 
títol. Ara, si és veritat allò que sempre dius 
tu Magda, que Jesús significa l’Home… Jo 
dir ia que el l lenguatge és del tot 
desafortunat; però el contingut… De totes 
maneres, tampoc m’agradaria això de 
l’Home rei del món. Ho trobo massa 
pretensiós… 
Magda 
Hi estic d’acord. A més: recordo allò que 
vas dir, tu Víctor, una vegada: Jesús 
mestre, líder, rei… va ser portat al Calvari, i 
no va passar d’allà. Després de la Creu, 
Jesús no ha de ser vist com a líder ni 
mestre ni rei… Ell és el ressuscitat que 
dóna el seu Esperit humanitzador. L’Esperit 
humanitza des de dintre; no pas des de 
cap tron reial… 
Víctor 
De totes maneres, en l’evangeli que hem 
llegit, el bon lladre continua parlant del 
regne de Jesús. 
Magda 
Sí: el lladre convertit parla de regne. Però 
Jesús, no. Ell parla del Paradís. Lluc, fent 
servir aquesta paraula, estableix una 
connexió amb els “inicis” de la Humanitat: 
allò que abans se’n deia el Paradís terrenal 
d’Adam i Eva. 

Bet 
Ah, síii! Ui! M’ho havien explicat moltes 
vegades! Tot allò de la serp i de la poma. I 
els van fotre fora del paradís només per 
menjar una poma!!! 
Víctor 
No va ser per menjar una poma, sinó per 
desobeir Déu! 
Magda 
El mite del Paradís és una autèntica 
meravella. Quan l’entens, diu més coses 
sobre l’Home que el més modern tractat de 
Psicologia. I té una gran actualitat. 
Juli 
No ens diràs que te les creus totes aquelles 
llegendes… 
Magda. 
No parlen de cap poma. Parlen de dos 
arbres, tots dos al centre del Paradís: 
l’arbre de la vida i l’arbre del coneixement 
del bé i del mal. El fruit d’aquest darrer és 
tan verinós que, menjant-lo, s’introdueix la 
mort en la Humanitat. No calen grans 
explicacions. Ho ensenya tràgicament 
l’experiència de cada dia. 
El “coneixement del bé i del mal” és quan 
ens arroguem el dret a imposar als altres 
què està bé i què està malament; i a 
jutjar-los i condemnar-los segons els 
nostres criteris. Per què us sembla que el 
van matar a Jesús? “Nosaltres tenim una 
llei, i segons aquesta llei aquest home ha 
de morir“. Així de simple! Quanta gent ha 
estat morta en nom del bé o del mal, de la 
llei, de la moral?… 
Els humans, de mil maneres, “mengem” 
del fruit d’aquest arbre, i així perdem l’altre 
arbre: el de la vida. A la Creu, Jesús torna 
a oferir l’arbre de la vida del qual ell mateix 
en penja com a fruit. El “coneixement del 
bé i del mal” serveix per jutjar, condemnar 
i matar. L’arbre de la Creu serveix per 
perdonar i salvar. 
Bet 
També d’això me n’havien parlat: de la Creu, 
com a arbre de la Vida. Mai no ho vaig 
entendre. De fet, m’estic adonant que de petita 
no vaig entendre res de res. El que em van 
ensenyar de petita sobre religió, ha estat per a 
mi com una vacuna contra la religió… 
Magda: em vols com a “sòcia” en l’estudi 
dels Evangelis, ara que acabem aquestes 
tertúlies? 
Magda 
I tant!!! I ens ho passarem molt bé! 

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.



CARREGAR AMB LA CREU 

El rei dels jueus. 
El relat de la crucifixió, proclamat en la festa de Crist Rei, ens recorda a tots els 

seguidors de Jesús que el seu regne no és un regne de glòria i de poder, sinó de 
servei, amor i entrega total per rescatar l'ésser humà del mal, el pecat i la mort. 

Habituats a proclamar la "victòria de la Creu", correm el risc d'oblidar que el 
Crucificat no té res a veure amb un fals triomfalisme que buida de contingut el 
gest més sublim de servei humil de Déu cap a les seves criatures. La Creu no és 
una espècie de trofeu que mostrem als altres amb orgull, sinó el símbol de l'Amor 
crucificat de Déu que ens convida a seguir el seu exemple. 

Cantem, adorem i besem la Creu de Crist perquè en el més profund del nostre 
ésser sentim la necessitat de donar gràcies a Déu pel seu amor insondable, però 
sense oblidar que el primer que ens demana Jesús de manera insistent no és 
besar la Creu sinó carregar amb ella. I això consisteix senzillament en seguir els 
seus passos de manera responsable i compromesa, sabent que aquest camí ens 
portarà tard o d'hora a compartir el seu destí dolorós. 

No ens està permès d’apropar-nos al misteri de la Creu de forma passiva, sense 
cap intenció de carregar amb ella. Per això, hem de cuidar molt certes 
celebracions que poden crear al voltant de la Creu una atmosfera atractiva però 
perillosa, si ens distreuen del seguiment fidel al Crucificat fent-nos viure l’il·lusió 
d'un cristianisme sense Creu. És precisament quan besem la Creu quan hem 
d'escoltar la crida de Jesús: «Si algú vol venir amb mi … que prengui la seva creu 
i em segueixi». 

Pels seguidors de Jesús, reivindicar la Creu és apropar-nos servicialment als 
crucificats; introduir justícia on s'abusa dels indefensos; reclamar compassió on 
només hi ha indiferència enfront dels que pateixen. Això ens portarà conflictes, 
rebuig i sofriment. Serà la nostra forma humil de carregar amb la Creu de Crist. 

El teòleg catòlic Johann Baptist Metz insisteix en el perill de que l’imatge del 
Crucificat ens estigui ocultant el rostre dels que viuen avui crucificats. En el 
cristianisme dels països del benestar està passant, segons ell, un fenomen molt 
greu: "La Creu ja no intranquil·litza ningú, no té cap fibló; ha perdut la tensió del 
seguiment de Jesús, no crida a cap responsabilitat, sinó que descàrrega d'ella". 

No hem de revisar tots quina és la nostra veritable actitud davant del 
Crucificat? No hem d'apropar-nos a ell de manera més responsable i 
compromesa? 

José Antonio Pagola






