
LECTURES  
DIUMENGE 28/02/2016 

DIUMENGE III DE QUARESMA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Èxode 3,1-8a.10.13-15) 
En aquells dies, 
Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, 
sacerdot madianita. 
Tot guiant el seu ramat desert enllà, 
arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu. 
L’àngel del Senyor se li aparegué en una flama 
enmig de la bardissa. 
Va mirar, 
i s’adonà que la bardissa cremava però no es consumia. 
Moisès es va dir: 
«Deixa’m anar a veure aquesta visió extraordinària: 
què ho fa que no es cremi la bardissa.» 
El Senyor veié que s’acostava per mirar. 
Llavors Déu el cridà de la bardissa estant: 
«Moisès, Moisès.» 
Ell respongué: «Aquí em teniu.» 
Déu li digué: «No t’acostis aquí. 
Descalça’t, que el lloc on ets és terra sagrada.» 
I afegí: 
«Jo sóc el Déu del teu pare, 
Déu d’Abraham, Déu d’Isaac, Déu de Jacob.» 
Moisès es cobrí la cara, perquè no gosava mirar Déu. 
Llavors el Senyor li digué: 
«He vist les penes del meu poble al país d’Egipte 
i he sentit el clam que li arrenquen els seus explotadors. 
Conec els seus sofriments. 
Baixaré, doncs, a alliberar-lo del poder dels egipcis 
i a fer-lo pujar d’aquell país cap a un país bo i espaiós, 
un país que regalima llet i mel.» 
Moisès digué a Déu: 
«Quan aniré a trobar els israelites i els diré: 
“El Déu dels vostres pares m’envia a vosaltres”, 
si ells em pregunten quin és el seu nom, 
què he de respondre?» 
Déu li contestà: 
«Jo sóc el qui sóc.» 
I afegí: «Respon així als israelites: 
“Jo-sóc m’envia a vosaltres”.» 
Déu digué encara a Moisès: 
«Digues això als israelites: 
“Jahvè (el qui és), el Déu dels vostres pares, 
Déu d’Abraham, Déu D’Isaac, Déu de Jacob, 
m’envia a vosaltres.” 
»Aquest serà el meu nom per sempre, 
amb aquest nom em tindran present totes les generacions.» 

2ª LECTURA (1Corintis 10,1-6.10-12) 
Germans, 
no vull que us passi per alt una lliçó de la història. 
Els nostres pares estaven tots emparats per aquell núvol, 

tots passaren el mar Roig i tots, 
en el núvol i en el mar, 
van rebre com un baptisme que els unia a Moisès. 
Tots es van alimentar amb el mateix menjar espiritual, 
tots van beure la mateixa beguda espiritual, 
ja que bevien d’una roca espiritual que els acompanyava, 
i aquesta roca significava el Crist. 
Malgrat tot, 
la gran majoria no foren agradables a Déu, 
ja que quedaren estesos pel desert. 
Tot això era un exemple per a nosaltres, 
perquè no desitgem allò que no és bo, com ells ho feren. 
No murmureu, com ho feren alguns d’ells, 
que van morir a mans de l’Exterminador. 
Tot això que els succeïa era un exemple, 
i va ser escrit per advertir-nos a nosaltres, 
ja que els segles passats 
s’encaminaven cap als temps que vivim. 
Per tant, els qui creuen estar ferms, que mirin de no caure. 

EVANGELI (Lluc 13,1-9) 
Per aquell temps, 
alguns dels qui eren presents 
contaren a Jesús el cas d’uns galileus, 
com Pilat havia barrejat la sang d’ells 
amb la de les víctimes que oferien en sacrifici. 
Jesús els respongué: 
«Us penseu que aquells galileus van ser malmenats 
perquè havien estat més pecadors que tots els altres 
galileus? 
Us asseguro que no: 
si no us convertiu, tots acabareu igual. 
I aquells divuit homes que van morir 
quan els caigué a sobre la torre de Siloè, 
us penseu que eren més culpables 
que tots els altres habitants de Jerusalem? 
Us asseguro que no: 
si no us convertiu, tots acabareu igual.» 

I els digué aquesta paràbola: 
«Un home que tenia una figuera a la vinya, 
anà a cercar-hi fruit i no n’hi trobà. 
En veure això, digué al vinyater: 
“Mira, fa tres anys que vinc a cercar fruit a aquesta figuera 
i no n’hi trobo. 
Talla-la d’una vegada. 
Per què la tinc, si no fa més que ocupar-me la terra?” 
Ell li contestà: “Senyor, deixeu-la encara aquest any. 
Cavaré la terra i la femaré, 
a veure si fa fruit d’ara endavant; 
si no, ja la podreu tallar”.» 



LECTURES  
DIUMENGE 06/03/2016 

DIUMENGE IV DE QUARESMA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Isaïes 5-12) 
En aquells dies, el Senyor digué a Josuè: 
«Avui us he alliberat de la ignomínia d’Egipte.» 
Llavors els israelites acamparen a Galgala, 
a la plana de Jericó, 
i van celebrar-hi la festa de Pasqua, 
al vespre del dia catorze del mes. 
L’endemà de la Pasqua, des del matí, 
menjaren productes del país, pa sense llevat i gra torrat. 
Des d’aquell dia que van menjar els productes del país, 
no caigué més el mannà. 
Els israelites, no tenint ja mannà, 
menjaren de les collites del país de Canaan durant aquell any. 

2ª LECTURA (2Corintis 5,17-21) 
Germans, 
aquells qui viuen en Crist són una creació nova; 
tot el que era antic ha passat, 
ha començat un món nou. 
I tot això és obra de Déu, 
que ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist 
i ens ha confiat a nosaltres aquest servei de la reconciliació. 
Perquè Déu, en Crist, reconciliava el món amb ell mateix, 
no retraient-li més les culpes, 
i a nosaltres ens ha encomanat 
que portéssim el missatge de la reconciliació. 
Per tant, nosaltres fem d’ambaixadors de Crist, 
i és com si Déu mateix us exhortés a través nostre. 
Us ho demanem en nom de Crist: 
reconcilieu-vos amb Déu. 
Déu va tractar com a pecador 
aquell que no havia experimentat el pecat, 
perquè en ell nosaltres poguéssim ser justos 
segons la justícia de Déu 

EVANGELI (Lluc 15,1-3.11-32) 
En aquell temps, 
veient que tots els cobradors d’impostos i els altres pecadors 
s’acostaven a Jesús per escoltar-lo, 
els fariseus i els mestres de la Llei 
murmuraven entre ells i deien: 
«Aquest home acull els pecadors i menja amb ells.» 
 Jesús els proposà aquesta paràbola: 
«Un home tenia dos fills. 
Un dia, el més jove digué al pare: 
“Pare, dóna’m la part de l’herència que em toca.” 
Ell els repartí els seus béns. 
Pocs dies després, el més jove arreplegà tot el que tenia, 
se n’anà cap a un país llunyà i, un cop allà, 
dilapidà els seus béns portant una vida dissoluta. 
Quan ho hagué malgastat tot 
vingué una gran fam en aquell país 
i començà a passar necessitat. 
Llavors es llogà a un propietari d’aquell país, 
que l’envià als seus camps a pasturar porcs. 
Tenia ganes d’atipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, 
però ningú no li’n donava. 
Llavors reflexionà dintre seu: 
“Quants treballadors del meu pare tenen pa de sobres, 
i aquí jo m’estic morint de fam! 
Aniré a trobar el meu pare i li diré: 
Pare, he pecat contra el cel i contra tu; 
ja no mereixo que em diguin fill teu; 
pren-me entre els teus treballadors.” 
I se n’anà a trobar el seu pare. 
»Encara era lluny que el seu pare el veié i es commogué, 
corregué a tirar-se-li al coll i el besà. 
El seu fill li digué: 
“Pare, he pecat contra el cel i contra tu; 
ja no mereixo que em diguin fill teu.” 
Però el pare digué als criats: 
“Porteu de pressa el vestit millor i vestiu-lo, 
poseu-li un anell i calçat, 
porteu el vedell gras per celebrar-ho, 
mateu-lo i mengem, 
perquè aquest fill meu, que ja donava per mort, ha tornat viu; 
ja el donava per perdut i l’hem retrobat.” 
I es posaren a celebrar-ho. 
»Mentrestant el fill gran tornà del camp. 
Quan s’acostava a casa sentí músiques i balls 
i cridà un dels criats per preguntar-li què era allò. 
Ell li digué: “Ha tornat el teu germà. 
El teu pare, 
content d’haver-lo recobrat amb bona salut, 
ha fet matar el vedell gras.” 
El germà gran s’indignà i no volia entrar. 
Llavors sortí el pare i el pregava. 
Però ell li respongué: 
“He passat tants anys al teu servei, 
sense haver desobeït mai 
ni un sol dels teus manaments, 
i no m’has donat mai un cabrit 
per fer festa amb els meus amics, 
i ara que torna aquest fill teu 
després de consumir els teus béns amb dones públiques, 
fas matar el vedell gras?” 
El pare li contestà: 
“Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que jo tinc és teu. 
Però ara hem d’alegrar-nos i fer festa, 
perquè aquest germà teu, que ja donàvem per mort, 
ha tornat viu; ja el donàvem per perdut 
i l’hem retrobat.”» 



PROJECTE D’HOMILIA
Estem al bell mig de la Quaresma, temps de 

conversió. Però l’evangeli d’avui ens parla de 
conversió amb un llenguatge dur. El punt de partida 
són uns fets desgraciats que van produir massa 
víctimes. I les paraules de Jesús resulten fins i tot 
cruels: “Si no us convertiu, tots acabareu igual”. 

La duresa de les paraules de Jesús es correspon 
amb la duresa de la valoració que la gent fa de les 
víctimes. Davant la desgràcia, tenim tendència a 
buscar culpables; i la nostra duresa és capaç de 
declarar culpables precisament a les mateixes 
víctimes, considerant la seva desgràcia com un 
càstig de Déu. Pensem a vegades: “Algun mal 
deuen haver fet… que els hagi passat això”. 

Jesús hi reacciona: “Us penseu que aquells 
galileus van ser malmenats perquè havien estat 
més pecadors que tots els altres galileus? Us 
asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu 
igual”. Amb duresa Jesús denuncia la duresa, i 
exigeix de tots la conversió. 

Convertir-se. 
Segueix una paràbola on s’hi continua el 

llenguatge dur: “Talla-la d’una vegada. Per què la 
tinc, si no fa més que ocupar-me la terra?” ─diu el 
propietari de la figuera. 

Amb la paràbola de la figuera Jesús ens diu per 
què cal convertir-se, i així, de passada, ens diu 
també què vol dir convertir-se. 

La vinya és un símbol del Poble Elegit, 
especialment treballat, protegit i mimat. A les 
vinyes sempre s’hi plantava una figuera, ben 
necessària perquè els treballadors poguessin 
descansar a la seva ombra (els ceps fan l’ombra 
massa baixa) i alimentar-se amb els seus 
meravellosos fruits. Però una figuera que no fa fruit 
no serveix per res; només fa nosa. “Talla-la d’una 
vegada”! 

Però la paràbola vol posar en relleu la tendresa 
del vinyater. El vinyater excusa la figuera: “No és 
culpa seva; potser no l’he treballada prou; potser li 
falta adob…”. 

Qui és aquest vinyater? 
És una extensió del mateix propietari. En aquesta 

paràbola s’hi mostren a la vegada la duresa i la 
tendresa; la justícia i la bondat. 

Justícia i tendresa, en Déu, no són coses 
oposades. En realitat, cal parlar d’una JUSTÍCIA 
tendra i d’una TENDRESA justa. Són dos aspectes que 
es corresponen amb els dos aspectes de la nostra 
realitat més profunda: som “creatures”, però fets a 
imatge del “creador”. Com a creatures, depenem de 
l’acció de Déu, i seria suïcida voler desfer-se’n. Com 
a creadors, podríem caure en l’engany de creure’ns 
que ja podem funcionar només amb la nostra 
creativitat. 

Imaginem una làmpada elèctrica: és capaç de 
donar llum i escalfor, però no pot fer res si no està 
connectada al corrent elèctric. La seva capacitat de 
donar depèn de la seva capacitat rebre. I per potent 
que sigui, seria una fatal equivocació pretendre fer 
llum prescindint de la font que l’alimenta. 

Quan l’home “descuida” la seva connexió amb la 
seva Font, entra en una situació de risc greu. 

La duresa de Déu vol desfer la nostra duresa de 
cor quan ens resistim a rebre la seva TENDRESA, que 
és l’única cosa que ens permet existir, i gaudir de la 
vida. 

MISSATGE 
Com es diu també en la Segona Lectura, la 

duresa de Déu és per trencar la nostra duresa de 
cor, i que així estiguem en disposició de rebre els 
dons que ens ofereix la seva TENDRESA. La desgràcia 
de les víctimes de la crueltat de Pilat o de l’accident 
de la Torre de Siloé no és pas pitjor que la 
“desgràcia” de la figuera que no dóna fruit. El 
llenguatge és dur; el missatge és tendre. 

Com llegirem en la paràbola de diumenge que ve, 
és com si se’ns digués: “O accepteu ser fills o no 
teniu lloc a la casa del Pare. No hi ha altra opció”. I 
si sou fills en relació a Déu, entre vosaltres sou 
germans, no pas jutges. (En parlarem el pròxim 
diumenge). 

RESPOSTA 
Evidentment, la resposta és convertir-se. I en 

aquest cas, “convertir-se” vol dir deixar-se “cuidar” 
pel vinyater; deixar-se estimar. Com la figuera: 
deixar-se cavar i adobar. El “fruit” ja vindrà per si 
mateix. En realitat, el “fruit” som nosaltres 
mateixos en la mesura que acceptem ser fills. 

PREGUNTES per al diàleg 
1.Si sou pares, recordeu situacions en què heu 

hagut de mostrar amb duresa la vostra TENDRESA 
pels fills? 

2.Les desgràcies sempre són desgràcies, i cal fer el 
que sigui per evitar-les. I, si això no és possible, 
cal solidaritzar-se amb les víctimes. Però, heu 
experimentat situacions en què una desgràcia 
hagi tingut també aspectes o resultats positius? 

3.En les desgràcies teniu més tendència a 
preguntar-vos “on era, Déu?” o a preguntar-vos 
“on us situeu, vosaltres?”. Dit d’una altra manera: 
davant les desgràcies, us dediqueu sobretot a 
buscar culpables o a buscar-hi solucions?  



Paraules i Parauletes 
DIUMENGE III DE QUARESMA. CICLE C.  

“CULPABLES?”. 

84. Culpables? (...us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants...). 
Modernament s’ha estudiat amb molta profunditat el fenomen que els psicòlegs anomenen complex de 

culpabilitat. I són moltes les persones que estableixen una estreta relació entre els sentiments de 
culpabilitat i la Religió. Possiblement aquesta pretesa relació sigui fruit d’una interpretació anacrònica. Cal 
tenir en compte que l’actual separació entre Societat i Religió és molt recent i gairebé limitada a l’àmbit 
de la Cultura Occidental. Fins fa poc, en la Societat, tot allò que es considerava bo és veia, en últim 
terme, com un do de Déu; i tot allò que s’experimentava com a dolent era vist, en el fons, com un càstig 
de Déu. La religió formava part integrant de la societat, oferint llenguatge a tota una sèrie d’experiències 
humanes, no estrictament religioses, però que s’expressaven amb llenguatge religiós. 

No era tant que la religió generés sentiments de culpabilitat com que els sentiments de culpabilitat 
trobaven en el llenguatge religiós una bona manera d’expressar-se. 

Per contra, la Bíblia prohibeix, una i altra vegada, “ficar Déu” en tot. “No usaràs el nom de Déu en 
va” (Èxode 20:7), prescriu el segon dels 10 Manaments.  

La proposta dels Evangelis sobre la culpabilitat es pot resumir així: “No judiqueu, i no sereu 
judicats” (Lluc 6:37). I això s’aplica tant als altres com a un mateix. No podem jutjar els altres perquè 
cada ésser humà és un misteri per a la resta. Tampoc no ens podem jutjar nosaltres mateixos perquè la 
possibilitat d’enganyar-nos és total. L’ull no pot mirar-se a si mateix. Igualment l’home no pot jutjar-se a 
si mateix: li falta perspectiva. Si ens declarem justos, això no significa que ho siguem realment; si ens 
declarem culpables, això no vol dir que ho encertem.  

“Jutjar” és exclusiu de Déu perquè és l’únic que ens coneix del tot. 
La psicoanàlisi, quan s’aplica al complex de culpabilitat intenta trobar la causa en els records reprimits. 

Recordant-los i fent-los conscients, poden ser superats. Està bé; i funciona en determinats casos. 
Però el missatge evangèlic és més radical: No judiqueu. Ni als altres ni a nosaltres mateixos. El recurs 

a la pròpia història (records) ha de servir només per prendre consciència de que som fills d’una Humanitat 
que s’està fent; i som invitats a fer-la entre tots, continuant-la i millorant-la. El pecat forma part 
d’aquesta nostra història com la foscor forma part de la llum mentre aquesta no és total. No recordem el 
pecat per sentir-nos culpables sinó per superar-lo en allò que depèn de cadascú.  

En aquest sentit són ben significatives les dues Genealogies de Jesús. La que ens proposa l’Evangeli de 
Mateu posa expressament en relleu els avantpassats “pecadors” de Jesús, indicant així que els “pecadors” 
també han participat en la gènesi de l’Home perfecte que ell prefigura (Mateu 1:1).  

Igualment la Genealogia que ens ofereix Lluc. Hi posa “77” generacions, arribant fins al “pecador” 
Adam. Però la Genealogia no s’acaba en Adam sinó que arriba fins a Déu (“... fill d’Adam, fill de Déu”.) 
(Lluc 3:23-38). Així queda clar que l’Home generat per Déu es va realitzant a través de tota la Humanitat, 
pecadors inclosos. (El número 77 és simbòlic de tota la Humanitat). 

També l’Evangeli de Joan, amb un llenguatge diferent, deixa molt clar que la Plenitud de l’Home-Jesús 
passa també per aquells que no el van acollir. “La Llum resplendeix en la foscor, sense que la foscor arribi 
a ofegar-la” (Joan 1:5). 

Així doncs, Culpables? No ens toca a nosaltres jutjar-ho.  
Però podem confiar en Déu, perquè ha enviat el seu Fill al món no perquè el món fos condemnat, sinó 

per salvar-lo per mitjà d'ell (Joan 3:17).  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=2&capitol=72&select=20
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1161&select=6
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1110&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1158&select=3
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1181&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1183&select=3


Tertúlia en espiral
DIUMENGE III DE QUARESMA. CICLE C. 

Bet 
Ja hi tornem! Altra vegada sang i fetge… 

amenaces… condemnes…! Si hagués de ser religiosa 
per força, em faria budista, que diuen que és una 
religió més “natural”. 
Juli 

Si et fas budista, o de qualsevol altra religió, em 
divorcio!… Més o menys, totes les religions són 
iguals. També el cristianisme està lligat a la natura. 
Fixa’t: ara que ve la primavera, fan la festa del 
Ram. I Pasqua és també una festa de primavera. 
Però tens raó: sempre  hi barregen sang i fetge… 
sacrificis, turments, abstinència, mort,… 

Perdona, Víctor: però no em negaràs que les 
religions són una cosa trista. 
Víctor 

Són tristes i alegres; com la vida. Hi ha moments 
de tot. Tampoc no ens podem fer una religió a la 
carta. Si la religió ha d’ajudar a viure, ha d’encaixar 
amb la vida; i la vida és així. Si la religió fos només 
alegre, no serviria per a moments difícils, que és 
quan més es necessita. 
Juli 

Ara ho has dit! La religió s’ha inventat per 
“solucionar” els moments difícils. El problema està 
en que és una mala solució, perquè no treu els 
mals. Potser els fa més suportables… Però, amb 
això, el que s’aconsegueix és que durin més, o que 
no s’hi lluiti prou en contra. Per a mi, la religió 
mateixa ja és un mal. 
Bet 

Au, va, Juli: no hi tornis… Per tu i per mi, la 
religió no és bona; però, per en Víctor, sí que ho és. 
Doncs, millor per ell! En canvi per la Magda, no és 
ni bona ni dolenta. Som diferents… I no passa res. 
Magda 

Perdona, Bet, que et corregeixi una mica: no és 
que per mi la religió no sigui ni bona ni dolenta. Al 
contrari: jo crec que per a alguns, i en certes 
ocasions, és bona; i per altres, en certes ocasions, 
és dolenta. Per mi, la religió seria dolenta, almenys 
tal l’entén molta gent; en canvi per en Víctor, jo 
veig que és bona; i a través d’ell em beneficia 
també a mi. 
Bet 

Bé… més o menys volia dir això mateix. De fet, 
jo, de petita, era religiosa, i tampoc no em va fer 
tant de mal… Després, això que dius, tu: se’m va 
tornar dolenta. 

Víctor 
Potser seria millor no parlar de religions sinó de 

persones. En realitat, la religió no existeix. No pots 
anar a un supermercat a comprar tres quilos de 
religió… Allò que existeix som les persones, que 
podem ser religioses o no. Quan som religioses, 
podem fer servir la religió per bé o per mal. Però 
també els altres podeu fer bé o mal amb la vostra 
no–religió. 
Juli 

Estaria una mica d’acord amb tu. Potser es podria 
dir que passa com en els medicaments: si els prens 
perquè els necessites, et fan bé; però hi ha molta 
gent que en pren sense necessitat, i llavors poden 
fer-los força mal. 
Bet 

Seguint aquest exemple que poses tu, jo diria que 
la religió s’assembla més aviat a un medicament 
caducat. 
Magda 

Torno a estar en desacord amb tu. Si la religió no 
existeix, tampoc pot “caducar”. En tot cas 
“caduquem” nosaltres, si no ens renovem. Tu et vas 
renovar deixant la religió. En Víctor es va renovant 
sense deixar-la. També, tots coneixem persones que 
es renoven fent-se més religioses. El relat d’avui 
parla d’una figuera que estava en una vinya. Per a 
ella, renovar-se significava començar a donar fruit. 
Arriba un moment en què ja no n’hi ha prou amb 
créixer i fer fulles; cal, a més, donar fruit. I quan no 
donem fruit, ni és per culpa de la religió, ni la no–
religió serveix d’excusa. 
Bet 

Quan jo era petita vivia en un mas que tenia tota 
una filera de xiprers; però no ens interessaven per 
a res els seus fruits. 
Juli 

Servien per parar la tramuntana. Era per protegir 
els cultius que s’hi feien. En aquest cas, això era el 
seu fruit. 
Víctor 

En el fons, la “religió” i la “no–religió” són 
llenguatges. Els llenguatges són molts importants, 
però és més important allò que transmeten. El 
llenguatge, en bona part, el rebem del nostre 
entorn. En canvi allò que transmetem ve del cor; i 
al cor poden haver-hi coses bones i coses dolentes, 
que poden “sortir” tant amb llenguatge religiós com 
amb llenguatge no–religiós o antireligiós. 
Bet 

Almenys en mi, les coses no han pas anat així. El 
meu entorn va donar-me un llenguatge religiós; en 
canvi, després, jo vaig abandonar-lo del tot. 
Magda 

D’acord, Bet. ¿Però estàs segura que la teva nova 
relació amb la religió no té res a veure amb 
l’entorn? No tenim només l’entorn de quan érem 
petits; sempre tenim un entorn que influeix en 
nosaltres. Encara que també és veritat que tots 
tenim la capacitat de relacionar-nos amb el nostre 
entorn amb sintonia o amb contradicció. Però ara 
això ens portaria massa lluny…  

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.



ON SOM NOSALTRES? 

si no us convertiu, tots acabareu igual. 
Uns desconeguts li comuniquen a Jesús la notícia de l'horrible matança d'uns 

galileus al recinte sagrat del temple. L'autor ha estat, una vegada més, Pilat. El 
que més els horroritza és que la sang d'aquells homes s'hagi barrejat amb la 
sang dels animals que estaven oferint a Déu. 

No sabem per què van a Jesús. Desitgen que se solidaritzi amb les víctimes? 
Volen que els expliqui quin horrible pecat han pogut cometre per merèixer una 
mort tan ignominiosa? I si no han pecat, per què Déu ha permès aquella mort 
sacrílega en el seu propi temple? 

Jesús respon recordant un altre esdeveniment dramàtic passat a Jerusalem: la 
mort de divuit persones aixafades per la caiguda d'una torrassa de la muralla 
propera a la piscina de Siloè. Doncs bé, de tots dos successos fa Jesús la mateixa 
afirmació: les víctimes no eren més pecadors que tots els altres. I acaba la seva 
intervenció amb la mateixa advertència: «si no us convertiu, tots acabareu 
igual». 

La resposta de Jesús fa pensar. Primer de tot, rebutja la creença tradicional que 
les desgràcies són un càstig de Déu. Jesús no pensa en un Déu "justicier" que va 
castigant els seus fills i filles repartint aquí o allà malalties, accidents o 
desgràcies, com a resposta als seus pecats. 

Després, canvia la perspectiva del plantejament. No s'atura en elucubracions 
teòriques sobre l'origen últim de les desgràcies, parlant de la culpa de les 
víctimes o de la voluntat de Déu. Gira els ulls cap als presents i els enfronta amb 
si mateixos: han d'escoltar en aquests esdeveniments la crida de Déu a la 
conversió i al canvi de vida. 

Encara vivim estremits pel tràgic terratrèmol d'Haití. Com llegir aquesta 
tragèdia des de l'actitud de Jesús? Certament, el primer no és preguntar-nos on 
és Déu, sinó on som nosaltres. La pregunta que pot encaminar cap a una 
conversió no és "per què permet Déu aquesta horrible desgràcia?", Sinó "com 
consentim nosaltres que tants éssers humans visquin en la misèria, tan 
indefensos davant la força de la natura?". 

Al Déu crucificat no el trobarem pas demanant-li comptes a una divinitat 
llunyana, sinó identificant-nos amb les víctimes. No el descobrirem pas protestant 
de la seva indiferència o negant la seva existència, sinó col·laborant de mil 
maneres per mitigar el dolor a Haití i al món sencer. Llavors, potser, intuirem 
entre llums i ombres que Déu és en les víctimes, defensant la seva dignitat 
eterna, i en els que lluiten contra el mal, encoratjant el seu combat. 

José Antonio Pagola






