
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. 

  



LECTURES  
DIUMENGE 24/02/2013 

DIUMENGE II DE QUARESMA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Gènesi 15,5-12.17-18) 
En aquells dies, 
Déu va fer sortir fora Abram i li digué: 
«Mira el cel i posa’t a comptar les estrelles, 
a veure si les pots comptar; 
doncs així serà la teva descendència.» 
  
Abram cregué en el Senyor 
i el Senyor ho tingué en compte 
per donar-li una justa recompensa. 
Després li digué: 
«Jo sóc el Senyor, 
que t’he fet sortit d’Ur dels caldeus 
per donar-te aquest país; 
serà el teu heretatge.» 
Abram preguntà: «Quina garantia me’n doneu, Senyor?» 
Ell respongué: 
«Porta’m una vaca, una cabra i un moltó de tres anys, 
una tórtora i un colomí.» 
Li portà tots aquests animals, 
els partí per la meitat i posà cada meitat enfront de l’altra, 
però no va partir els ocells. 
Uns ocellots de presa volien abatre’s sobre els cossos morts, 
però Abram els allunyava. 
  
Quan el sol s’anava a pondre, 
Abram caigué en un son profund 
i s’apoderà d’ell un gran terror, com una foscor. 
Després de la posta, quan ja s’havia fet fosc, 
veié un forn fumejant, una torxa encesa, 
que passava enmig dels animals partits. 
Aquell dia el Senyor va fer amb Abram una aliança 
i es comprometé en aquests termes: 
«Dono aquest país a la teva descendència, 
des del torrent d’Egipte fins al gran riu, el riu Eufrat.» 

2ª LECTURA (Filipencs 3,17-4,1)  
Germans, 
[seguiu el meu exemple i fixeu-vos 
en els qui viuen segons el model que teniu en mi. 
Us ho he dit sovint 
i ara ho repeteixo amb llàgrimes als ulls: 
N’hi ha molts que, pel seu estil de viure, 
són contraris a la creu del Crist. 
El terme on s’encaminen és de perdició, 
el déu que adoren és el ventre, 
i la seva glòria, la posen en les parts vergonyoses; 
tot el que aprecien són valors terrenals. 

Però] nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel; 
d’allà esperem un Salvador, Jesucrist, el Senyor, 

que transformarà el nostre pobre cos 
per configurar-lo al seu cos gloriós, 
gràcies a aquella acció poderosa 
que li ha de sotmetre tot l’univers. 

Per tant, germans meus estimats i enyorats, 
vosaltres que sou el meu goig i la meva corona, 
manteniu-vos així, en el Senyor, estimats meus. 

EVANGELI (Lluc 9,28b-36) 
En aquell temps, 
Jesús prengué Pere, Joan i Jaume 
i pujà a la muntanya a pregar. 
Mentre pregava, 
es trasmudà l’aspecte de la seva cara 
i el seu vestit es tornà blanc i espurnejant. 
Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. 
Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos, 
i parlaven del traspàs d’ell, 
que s’havia d’acomplir a Jerusalem. 
  
Pere i els seus companys estaven adormits profundament, 
però quan es desvetllaren, veieren la glòria de Jesús 
i els dos homes que eren amb ell. 
Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, 
Pere li digué: 
«Mestre, que n’estem de bé, aquí dalt! 
Fem-hi tres cabanes, 
una per a vós, 
una per a Moisès 
i una altra per a Elies.» 
Parlava sense saber què es deia. 
  
Mentre parlava es formà un núvol i els cobrí. 
Ells s’esglaiaren en veure que entraven dins el núvol. 
Llavors del núvol estant una veu digué: 
«Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo.» 
  
Així que la veu hagué parlat, 
es van trobar amb Jesús tot sol. 
Ells guardaren el secret, 
i aquells dies no contaren a ningú res del que havien vist. 

  



PROJECTE D’HOMILIA
D’entrada, sorprèn que l’Esperit empenyi Jesús al desert per a 

ser-hi temptat durant quaranta dies. Lluc no s’atreveix a dir-ho 
explícitament com ho fa Mateu (Mateu 4,1), però ho deixa 
entendre. 

Israel havia estat quaranta anys per passar del “País on eren 
esclaus” a la “Terra Promesa”. “Quaranta anys” indica tot el 
temps d’una generació. Això vol dir que cap dels que van sortir 
d’Egipte no va entrar a la TERRA PROMESA, ni tan sols Moisès. Així 
doncs, l’experiència de passar de l’ESCLAVITUD a la LLIBERTAT, 
superant les proves del desert, estava encara per fer. Segons els 
evangelis, l’Esperit empeny Jesús cap al desert precisament 
perquè hi superi aquestes proves. Amb la “victòria” de l’israelita 
Jesús, Palestina esdevé realment “Terra Promesa” i Terra de 
Llibertat. I la missió de Jesús serà fer arribar a tot Israel la 
LLIBERTAT pròpia de la Terra Promesa. Per això començarà 
“reconstituint” les Dotze Tribus a través dels Dotze Apòstols (Lluc 
6,13). 

El desert no vol ser pas un lloc sinó un procés. Les proves no 
són pas per passar d’un país a un altre sinó per passar de 
l’Esclavitud a la Llibertat. Israel és una paràbola de la Humanitat: 
tots els humans comencem en diferents formes d’Esclavitud, i 
estem cridats a la Llibertat. 

Però la Llibertat no s’improvisa. És un do, però també una 
conquesta. Per poder rebre el do, cal superar unes proves les 
quals, vistes des de nosaltres mateixos, són temptacions. 

El dejuni no és cap vaga de fam sinó l’esforç per controlar les 
nostres necessitats perquè no siguin obstacle a que la Paraula de 
Déu ens “alimenti”. 

Després de quaranta dies, les necessitats reclamen ser ateses. 
Però les necessitats són una cosa tan nostra que hi tenim un cert 
control. És aquí on la nostra llibertat pot començar a actuar. I és 
aquí on es presenta la temptació. 

En la nostra societat resulta poc seriós parlar del diable. Per 
nosaltres, els diables són personatges folklòrics relacionats amb 
els Pastorets o amb les Festes del foc. 

Però en l’evangeli tenen un significat profund: representen 
aquell doble pensament o desig que sovint posa divisió i conflicte 
en el cor humà. Aquesta duplicitat neix del fet que l’ésser humà 
no és només un conjunt de necessitats ─la més significativa de 
les quals és alimentar-se─ sinó que experimenta també un desig 
profund d’anar més enllà. 

Donada la situació de Jesús, la proposta del diable és ben 
“assenyada”: “Si ets fill de Déu, digues que aquesta pedra es 
torni pa”. 

El diable, és a dir, el pensament o el desig provocat per les 
necessitats, proposa a Jesús que es dediqui tot ell a solucionar el 
problema que ara experimenta: la gana. 

De fet, això és el que fem normalment amb el nostre treball 
de cada dia. 

La rèplica de Jesús és ben estranya. Què vol dir que l’home no 
viu només de pa? El pa és necessari! Al desert de la vida 
experimentem contínuament les nostres necessitats. I són 
necessitats reals. Cal atendre-les. Cal exercir la nostra capacitat 
de transformar les pedres (la Natura) en pa (tot allò que 
necessitem). 

Jesús no nega les necessitats ni la capacitat de transformar 
les pedres en pans; però té en compte la Paraula de Déu. Déu no 
ens ha fet pas perquè siguem només un “tub digestiu” o un “sac 
de necessitats”. “Si ets fill de Déu”… Si som fills de Déu, l’horitzó 
que s’obre davant nostre no és anar gastant la vida per convertir 
les pedres en pans i poder satisfer les nostres necessitats.  Ser 
fills de Déu vol dir que estem invitats a participar de la VIDA 
DIVINA. 

La finalitat del desert, amb les necessitats inherents, no és 
sobreviure-hi, sinó experimentar-hi la presència bondadosa de 
Déu que ens prepara per a la Terra Promesa; per a la Llibertat. 
Més encara: per a la COMUNIÓ DE VIDA amb Déu–Pare. 

Aquesta és la primera temptació, la inicial, la que afecta tots 
els éssers humans, la que Israel no va superar en el desert 
(Èxode 16,3); la que Adam i Eva no van superar en el Paradís 
quan van veure que el fruit de l’Arbre del coneixement era bonic i 
apte per convertir-se en (petits) déus (Gènesi 3,6). 

Consisteix en refiar-se, per a viure, només de les pròpies 
capacitats, prescindint del projecte amorós de Déu sobre 
nosaltres. La no superació d’aquesta temptació ve escenificada 
en la famosa paràbola del Fill Pròdig. El fill “petit”, tot i ser “fill” 
reclama del Pare allò que li toca, i se’n va per les seves, per viure 
independent del Pare i del seu amor. 

Jesús és el contrapunt. Ell venç la temptació. 
Superada la Primera Temptació, les nostres necessitats ja no 

són un impediment per anar més enllà i poder veure també el 
nostre món, i descobrir que hi falten moltes coses i que hi ha 
molt de mal a corregir. Espontàniament ens venen ganes de fer 
alguna cosa per a “salvar el món”. 

Però, com? 

I aquí pot aparèixer la Segona Temptació: “Adorar el Poder”. 
Salvar el nostre món confiant en el Poder. Què hi pot haver de 
més “eficaç”!? 

El “Poder”, amb les seves mil disfresses, és l’amo real del 
nostre món. Només cal pactar-hi per ser eficaços en la tasca de 
salvar el món. Què hi pot haver de més noble!? 

Jesús replica al temptador recitant aquella sentència que 
resumeix tot el missatge, radicalment humanitzador, de la Bíblia 
dels Jueus: “Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot 
sol”. 

Israel, amb les seves constants servituds, és una paràbola de 
la Humanitat, constantment sotmesa als Poders de torn. Tots els 
Dictadors ha sigut exaltats com a grans salvadors; però la trista 
Història humana deixa clar que el “Poder”, amb les seves grans i 
meravelloses construccions i revolucions, sempre resulta 
destructor d’Humanitat. És l’antítesi de l’acció de Déu. Déu crea 
Humanitat; el Poder destrueix Humanitat. Tots els dictadors 
s’han elevat sobre munts de víctimes. 

Però el “Déu d’Abraham, de Isaac i de Jacob” és el Déu que ha 
sentit i escoltat els gemecs de es víctimes (Èxode 3,7). Jesús ho 
té clar, i supera també aquesta temptació. 

Déu crea Humanitat. El Poder destrueix Humanitat. Però hi ha 
un Poder la malícia del qual és difícil de detectar: aquell que es 
revesteix amb vestidures sagrades; aquell que apareix com un 
servei a Déu o com un acte de confiança en Ell. 

És la tercera temptació. 
S’inspira, fins i tot, en la Paraula de Déu. Fer una bona 

exhibició perquè tothom s’adoni de que hi ha un enviat de Déu. 
“Confiar” en Déu perquè “ha donat ordre als seus àngels de 
guardar-te”. 

És una temptació subtil que pretén comprometre Déu en la 
“nostra” obra, per comptes de comprometre’ns nosaltres en la 
seva. Pretendre que el poder i la bondat de Déu confirmin la 
nostra acció pretesament “salvadora”. 

“Diu l’Escriptura: “No temptis el Senyor, el teu Déu”. 
Jesús supera també aquesta temptació tan pròpia del “món 

religiós”. 
Ara, superades les diverses temptacions, Jesús es podrà 

presentar al món com a home lliure, portador de Llibertat. 
Però serà una Llibertat combatuda, com ja va anunciar el vell 

(i experimentat) Simeó a la mare de Jesús (Lluc 2,34). Per això 
l’evangelista acaba d’una manera tan sorprenent aquest relat: “… 
el diable s’allunyà d’ell, esperant que arribés l’oportunitat”. 

MISSATGE 
El missatge ve constituït per les tres respostes de Jesús, que 

tenen caràcter progressiu. En primer lloc se’ns diu que la vida a 
què estem invitats per Déu supera la que ens podria venir només 
de satisfer les nostres necessitats. En segon lloc se’ns diu que 
aquesta VIDA només és possible si renunciem a tota forma de 
domini sobre els altres. En tercer lloc se’ns indica en especial que 
ha de quedar exclosa qualsevol “superioritat” pretesament 
vinguda de Déu. La Quaresma mira la Pasqua, com el Desert 
mira la Terra Promesa. 

RESPOSTA 
La resposta personal varia segons en quina temptació 

estiguem encallats. A nivell de tota l’Església, les tres 
temptacions hi són sempre ben presents. Però, almenys 
teòricament, entre nosaltres es veu clar que la primera i la 
segona temptacions existeixen i les hem d’anar superant. Potser 
no les vencem del tot, però almenys som conscients de que són 
temptacions que cal superar. 

En canvi la tercera temptació encara és poc detectada. 
Sembla que la “religió”, més o menys “laïcitzada” en el camp 
social (necessitats) i força exclosa del camp dels “poders fàctics”, 
s’està refugiant en un àmbit religiós propi on pot mostrar-se com 
una cosa “important”. Optem per a “grans espectacles religiosos”, 
en una societat on “l’espectacle”, la “multitud”, “l’exhibició” són 
molt valorats. Mantenim el “pinacle del temple” per fer-hi les 
nostres exhibicions. Sembla que no acabem de descobrir que, 
potser, estem “temptant Déu”. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Cada temps és cada temps. En els temps actuals, penseu que 

estan d’acord amb l’evangeli les exhibicions religioses? Són 
una manera adequada de donar testimoni? 

2. Després de grans catàstrofes o de grans injustícies, molta 
gent sol preguntar “On era, Déu?”. Què en penseu d’aquesta 
pregunta? Quina idea de Déu pressuposa? Coincideix amb la 
de l’evangeli? 

3. És bonic dir que la Quaresma prepara la Pasqua. Però no hi ha 
Pasqua sense Divendres Sant. Què us suggereix, això?  



Paraules i Parauletes 
DIUMENGE I DE QUARESMA. CICLE C.  

“TEMPTACIÓ”. 

82. Temptació. (Esgotades les diverses temptacions, el diable s’allunyà d’ell, esperant 
que arribés l’oportunitat.). 

Ser temptat forma part de l’essència de la vocació humana.  
Un exemple ajudarà a entendre això. Imaginem-nos un infant adoptat. Quan creix i es fa conscient de 

ser un fill adoptat, sempre tindrà davant seu una doble opció: sentir-se i comportar-se com a fill dels seus 
pares adoptius, o refusar-ho. Com més gran es faci, més clara se li presentarà aquesta doble opció. I, 
sobretot en moments de tensió amb els pares, sentirà la temptació de dir-los: “Deixeu-me estar; que no 
sóc pas fill vostre”. 

És cert que la nostra relació amb Déu és molt diferent de l’exemple posat; però ens pot ajudar a 
comprendre la nostra permanent possibilitat de dir NO a Déu.  

Podria haver estat d’una altra manera. Podria haver passat que Déu no decidís adoptar-nos com a fills, 
creant-nos simplement intel·ligents i lliures. Podríem ser creatures seves, i prou. 

Però el cas és que Déu ha decidit adoptar-nos com a fills; i ha decidit fer-ho respectant totalment la 
nostra llibertat.  

Déu crida tots els humans a una adopció que només es fa efectiva quan és lliurement acceptada. Fins i 
tot permet que, un cop acceptada, tinguem la possibilitat de refusar-la. Déu, que ens ha creat sense 
nosaltres, no ens adopta sense nosaltres (Em sembla que és una frase de St. Agustí). 

També pot passar que acceptem l’adopció, però fent trampa: no pas per viure la filiació i la fraternitat 
que comporta, sinó només per aprofitar-nos dels suposats avantatges. 

El relat de les Temptacions enfoca directament aquesta possibilitat. La primera i última temptacions 
comencen amb les paraules del temptador: Si ets fill de Déu... Si ets fill de Déu, aprofita’t del poder que 
això et dóna (converteix les pedres en pans, exhibeix-te,...). Jesús supera la temptació posant de 
manifest què vol dir realment ser fill de Déu, tal com ha estat proclamat en el Baptisme (Lluc 3:22). La 
primera i tercera temptacions són un advertiment al nostre sentiment religiós: ens porta a purificar la 
nostra religió. 

La temptació central no usa un llenguatge religiós sinó polític (aplicable també a la Religió): el Poder. 
En definitiva, tota temptació és d’alguna manera una temptació de Poder, que és l’actitud directament 
contrària a la filiació i a la germanor. 

No som fills de Déu per naturalesa, per decisió pròpia o perquè els humans hàgim evolucionat fins a 
divinitzar-nos. No. L’adopció és un do gratuït de Déu, que es fa efectiu des d’un amor filial, lliure i agraït, 
que va superant les constants temptacions que el creixement comporta. Cadascuna al seu moment; 
cadascuna amb el seu llenguatge. 

Per això es pot dir que sentir temptació és part essencial de la vocació humana. L’important és no 
caure-hi. En Jesús, els Evangelis ens presenten les temptacions de cada ésser humà i la resposta que cal 
donar-hi. “Si ets fill de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans”. I al final: “Si ets el Messies, 
baixa de la creu”. 

Jesús no baixa de la creu per poder dir al Bon Lladre. Avui estaràs amb mi al Paradís (Lluc 23:43). És la 
filiació feta fraternitat. Un exemple seguit per milers i milers d’humans que han preferit passar per la 
mort abans que abandonar els seus companys.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1158&select=3
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1178&select=23


Tertúlia en espiral
DIUMENGE I DE QUARESMA. CICLE C. 

Magda 
No em negareu que aquest relat és una pura 

meravella, tant literàriament com pel seu contingut. 
Juli 

Pel seu contingut, no t’ho discuteixo, perquè no hi 
entenc. Però, literàriament parlant, a mi m’hi sobra tot 
això de l’esperit i del diable. Què hi pinten aquí, 
aquests senyors? Em sembla un recurs literari massa 
gastat. 
Magda 

En el nostre llenguatge conceptual, parlaríem de 
l’oposició entre home i antihome. Jesús representa 
l’home. Ell és real, perquè l’home és real. El diable 
(que significa “acusador”) representa l’antihome. No 
és real en si mateix, perquè és només una 
personificació de tot allò que, individualment o en la 
col·lectivitat, obstaculitza la humanització. 
Víctor 

Humanització? Però… Com pot ser que l’home s’hagi 
de humanitzar?! Si som homes, ja som humans! 
Bet 

Víctor!… Si jo mateixa t’he sentit dir moltes vegades 
al teu fill; “Ja ets una mica gran… Potser que comencis 
a ser un home!” 
Víctor 

Perquè era un nen. Però no som sempre nens! 
Magda 

El relat ens presenta Jesús portat per l’esperit. És 
una manera de parlar de la força de creixement que hi 
ha en els éssers humans. Gràcies a aquesta força de 
creixement, podem créixer en humanitat, superant les 
temptacions de quedar-nos a mig camí.  El relat parla, 
d’una manera molt gràfica, de les tres temptacions 
més bàsiques. En el llenguatge d’avui, en podríem dir 
la Màgia, el Poder i la Religió. 
Víctor 

La religió?! La religió és una temptació? En tot cas 
voldràs dir la “falsa religió”. Si és això, hi estic d’acord, 
perquè avui dia es veu molt clar que una mala religió 
pot ser molt destructiva. 
Juli 

Per mi, totes les religions són destructives. Per això 
hi estic en contra. No nego que, en casos concrets, 
pugui haver-hi persones que la religió els ajudi. Però, 
si passa, no és mèrit de la religió sinó d’aquelles 
persones. 
Víctor 

Suposo que això ho dius per mi, i t’agraeixo la 
consideració. En el meu cas és cert: la religió m’ajuda. 
N’estic segur. Però accepto que, si no hagués anat 
canviant algunes coses, alguna vegada potser 
m’hauria fet mal. És curiós: la Magda sempre diu que 
ella no és religiosa, però resulta que m’ajuda a mi a 
ser-ho cada dia més. 
Magda 

Jo no pretenc “fer-te” religiós. En realitat no pretenc 
“fer-te” res. Ja m’estàs bé com ets. Allò que més 
m’agrada de tu és precisament aquesta gran capacitat 
per canviar, adaptar-te, créixer,… Ets molt més plàstic 
que no pas jo. Ho reconec: jo tinc una certa tendència 
a les idees fixes. És la temptació que he d’estar 
superant cada dia; i tu m’hi ajudes. 
Víctor 

Això m’ho has comentat moltes vegades, però jo no 
ho he experimentat mai. Més aviat diria el revés. Però, 
en fi: si tu ho dius,… me n’alegro de ser-te útil. 

Bet 
Parlant de utilitats… Quina us sembla la més actual 

d’aquestes temptacions? 
Juli 

Jo no en tinc cap dubte: la segona. Això del Poder. 
Sembla la descripció exacta d’allò que està passant 
avui dia. 
Víctor 

Em pensava que diries la tercera: la Religió… Dius el 
Poder? Explica’t. 
Juli 

Però si és exactament el que passa avui dia! 
“Tindràs el meu Poder… si m’adores“. Penso que vivim 
una absoluta perversió de la democràcia. Els partits 
adoren el que sigui per tenir o mantenir el Poder. Tots 
volen Poder “per servir el poble”, diuen; però molts 
reneguen del Poble de seguida que tenen Poder. No 
trobeu irracional i ofensiu tot aquest debat actual 
sobre el dret a decidir? Com es poden contraposar el 
dret a decidir i la legalitat, si la legalitat neix 
precisament del dret a decidir?! 
Bet 

Estic totalment d’acord amb tu. Potser no acusaria 
tan directament els polítics, perquè allò que està 
realment pervertit és la màquina. Els mateixos 
polítics han perdut el control de la màquina, i tothom 
(ells també) ens hem convertit en víctimes de la 
màquina. És increïble: som víctimes d’una maquinària 
que nosaltres mateixos creem i que entre tots 
mantenim. 
Magda 

Hi estic molt d’acord; sobretot amb això que dius tu, 
Bet: Nosaltres mateixos mantenim la màquina que ens 
esclavitza. 

I és que la màquina som nosaltres! Ens hem deixat 
convertir en simples peces d’un monstre que ens 
devora. Per això la solució és tan difícil. I no es pot 
canviar la màquina política com qui canvia de 
rentadora… 

El relat d’avui té un acabament intrigant: el diable 
s’allunya de Jesús esperant que arribés l’oportunitat. 
La temptació mai no queda definitivament vençuda. 
L’actual Constitució va ser pactada expressament per 
garantir l’entesa i la convivència de les persones i 
Pobles d’Espanya. Trenta-cinc anys després, aquesta 
mateixa Constitució és utilitzada per anar directament 
contra allò per a què va ser feta. D’una constitució 
nascuda de molts pactes s’ha passat a una lectura 
fonamentalista i dura. Abans et deia, Víctor, que allò 
que m’agrada de tu és la plasticitat. La duresa és el 
contrari de la plasticitat. La duresa impedeix la 
Humanització. Els “durs” legitimen la seva duresa 
dient-ne fidelitat. Fidelitat a Déu, fidelitat a la 
Constitució, fidelitat a la Legalitat, a la Pàtria, a la 
Unitat, al Progrés,… 

Tot l’evangeli de Lluc va contraposant duresa i 
tendresa. La duresa pot arribar a matar. Van matar 
Jesús. Avui es continua “matant” homes i pobles. 

Sortosament la tendresa de Jesús va convertir la 
seva mort en comunió de vida. Però això no excusa 
la duresa. 



IDENTIFICAR LES TEMPTACIONS 

Era temptat pel diable. 
Segons els evangelis, les temptacions experimentades per Jesús no són 

pròpiament d'ordre moral. Són plantejaments en els quals se li proposen 
maneres falses d'entendre i viure la seva missió. Per això, la seva reacció ens 
serveix de model per al nostre comportament moral, però, sobretot, ens alerta 
per no desviar-nos de la missió que Jesús ha confiat als seus seguidors. 

Primer de tot, les seves temptacions ens ajuden a identificar amb més lucidesa 
i responsabilitat les que pot experimentar avui la seva Església i els qui la 
formem. Com serem una Església fidel a Jesús si no som conscients de les 
temptacions més perilloses que ens poden desviar avui del seu projecte i estil de 
vida? 

A la primera temptació, Jesús renuncia a utilitzar Déu per «convertir» les 
pedres en pans i saciar així la seva fam. No seguirà aquest camí. No viurà 
buscant el seu propi interès. No utilitzarà el Pare de manera egoista. S'alimentarà 
de la Paraula viva de Déu. Només «multiplicarà» els pans per alimentar la fam de 
la gent. 

Aquesta és probablement la temptació més greu dels cristians dels països rics: 
utilitzar la religió per completar el nostre benestar material, tranquil·litzar les 
nostres consciències i buidar el nostre cristianisme de compassió, vivint sords a 
la veu de Déu que ens segueix cridant: on són els vostres germans? 

A la segona temptació, Jesús renuncia a obtenir «poder i glòria» a condició de 
sotmetre’s com tots els poderosos als abusos, mentides i injustícies en què es 
basa el poder inspirat pel «diable». El regne de Déu no s'imposa, s'ofereix amb 
amor. Només adorarà el Déu dels pobres, febles i indefensos. 

En aquests temps de pèrdua de poder social és temptador per a l'Església 
intentar recuperar el «poder i la glòria» d'altres temps pretenent fins i tot un 
poder absolut sobre la societat. Estem perdent una oportunitat històrica per 
entrar per un camí nou de servei humil i d'acompanyament fratern a l'home i la 
dona d'avui, tan necessitats d'amor i d'esperança. 

A la tercera temptació, Jesús renuncia a complir la seva missió recorrent a l'èxit 
fàcil i l'ostentació. No serà un messies triomfalista. Mai posarà Déu al servei de la 
seva vanaglòria. Estarà entre els seus com el qui serveix. 

Sempre serà temptador per a alguns utilitzar l'espai religiós per buscar 
reputació, renom i prestigi. Poques coses són més ridícules en el seguiment a 
Jesús que l'ostentació i la recerca d'honors. Fan mal a l'Església i la buiden de 
veritat. 

José Antonio Pagola






