
LECTURES  
DIUMENGE 06/03/2016 

DIUMENGE IV DE QUARESMA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Josuè 5,9a.10-12) 
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.”» 



LECTURES  
DIUMENGE 13/03/2016 

DIUMENGE V DE QUARESMA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Isaïes 43, 16-21) 
El Senyor, 
el qui obrí enmig del mar un camí, 
una ruta enmig de l’aigua impetuosa, 
el qui féu sortir per a la batalla carros i cavalls, 
guerrers valents i fornits 
i tots caigueren, no s’aixecaren mai més, 
s’apagaren com un ble consumit, 
ara diu això: 
«No recordeu més els temps passats, 
no penseu més en les coses antigues; 
estic a punt de fer una cosa nova que ja comença a néixer, 
no us n’adoneu? 
Pel desert faré que hi passi un camí, 
que corrin rius per la solitud, 
els animals feréstecs, xacals i estruços em glorificaran 
en veure que poso aigua en el desert, 
que abunden els rius en la solitud 
perquè begui el meu poble, que jo m’he escollit. 
Aquest poble que m’he configurat proclamarà la meva lloança.» 

2ª LECTURA (Filipencs 3,8-14) 
Germans, 
tots els avantatges que jo pogués tenir 
els considero desavantatjosos 
comparats amb el valor que té 
poder conèixer Jesucrist, el meu Senyor. 
Per ell m’he avingut a perdre tot avantatge 
i a considerar-lo escòria 
a canvi de guanyar Crist i veure’m incorporat a ell. 
Ni tan sols sóc just gràcies a una justícia meva 
guanyada perquè he observat la Llei, 
sinó gràcies a aquella justícia que Déu dóna als creients. 
El meu desig és conèixer Crist 
i experimentar el poder de la seva resurrecció, 
compartir la seva passió i configurar-me a la seva mort, 
per poder arribar finalment a ressuscitar d’entre els morts. 
No vull pas dir amb això 
que ja he obtingut aquella plenitud que busco; 
corro amb l’esperança d’apoderar-me’n; 
puc fer-ho, ja que Jesucrist s’apoderà de mi. 
Germans, no m’imagino pas haver-me’n apoderat; 
el que faig és oblidar-me dels avantatges que he deixat enrere 
i llançar-me tot jo cap allò que tinc al davant; 
corro cap a la meta per guanyar el premi de la cursa 
que Déu ha convocat allà dalt en Jesucrist. 

EVANGELI (Joan 8,1-11) 
En aquell temps, 
Jesús se n’anà a la muntanya de les Oliveres 
i l’endemà de bon matí es presentà de nou al temple. 
Tothom acudia al seu entorn, i ell, assegut, els ensenyava. 
Els mestres de la Llei i els fariseus 
li portaren una dona que havia estat sorpresa cometent 
adulteri. 
La posaren al mig i li digueren: 
«Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa 
en el moment de cometre adulteri. 
Moisès en la Llei ens ordenà d’apedregar-les, aquestes 
dones. 
I vós, què hi dieu?» 
Li feien aquesta pregunta insidiosament, 
buscant un pretext per acusar-lo. 
Però Jesús s’ajupí 
i s’entretenia dibuixant a terra amb el dit. 
Ells continuaren insistint amb la seva pregunta. 
Llavors Jesús alçà el cap i els digué: 
«Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat 
que comenci a tirar pedres.» 
Després s’ajupí i continuà dibuixant a terra. 
Ells, quan van sentir això, 
s’anaren retirant l’un darrere l’altre, 
començant pels més vells. 
Jesús es quedà sol, i la dona era allà al mig. 
Jesús alçà el cap i digué a la dona: 
«On són? 
Ningú no t’ha condemnat?» 
Ella contestà: «Ningú, Senyor.» 
Jesús digué: «Tampoc jo et condemno. 
Vés-te’n, i d’ara endavant no pequis més.» 



PROJECTE D’HOMILIA
Tradicionalment, aquesta historieta exemplar que 

hem llegit és coneguda com la Paràbola del Fill 
Pròdig. Però recentment, els comentaristes ens 
inviten a dir-ne la Paràbola del Pare misericordiós. 
És un canvi convenient. Dir-ne “del Fill Pròdig” dóna 
el protagonisme al fill petit i deixa en la penombra 
el comportament del pare envers el fill gran, el qual 
representa prec isament aquel ls a qui va 
directament dirigida aquesta paràbola. 

Recordem-ho: el context de l’escena ve donat per 
la crítica que els fariseus i escribes fan a Jesús 
perquè acull pecadors i menja amb ells. Als qui li 
fan aquesta crítica, Jesús els respon amb tres 
paràboles, la tercera de les quals és aquesta que 
hem llegit (Lluc 15, 2). 

L’autèntica protagonista d’aquest relat és la 
BONDAT DEL PARE. Són tots dos fills que no saben 
viure la seva filiació en consonància amb la 
tendresa del pare. Dit d’una altra manera: la 
tendresa del pare supera les expectatives dels seus 
fills, els quals pensen en ell sobretot com a amo i 
senyor, però no com a pare. 

Era habitual que el fill gran fos l’hereu i, com a 
tal, es quedés a casa per ajudar i continuar el 
treball i la vida de la família. Normalment els altres 
fills havien de marxar de casa per guanyar-se la 
vida fora. 

Però en la nostra historieta el fill petit reclama la 
seva part en l’herència, i el pare els la reparteix. 
Així, doncs, el fill petit no marxa de casa per la 
necessitat de guanyar-se la vida sinó per poder 
viure independentment. 

La paràbola posa de relleu la seva tornada: “Ja no 
mereixo que em diguin fill teu; pren-me entre els 
teus treballadors”. Això és el que pensava dir, però 
el pare ni l’escolta, perquè només el veu com a fill. 
Amb el seu comportament li està dient: “O fill o 
res”. El “res” hauria sigut si no hagués volgut 
tornar; però ha tornat, i, per tant, només pot ser 
acollit com a fill. No queda cap altra alternativa. És 
la tendra “duresa” del pare! 

I passa el mateix amb el fill gran. Aquest critica el 
pare perquè no li ha donat res per fer festa amb els 
seus amics. Això ho diu perquè veu el pare de la 
mateixa manera que els altres jornalers: com a 
“amo”. “Tants anys al teu servei, sense haver 
desobeït mai ni un sol dels teus manaments”. Ha 
viscut a casa sense adonar-se que era fill.  “Fill, tu 
sempre ets amb mi, i tot el que jo tinc és teu”. Ha 
servit sempre com a servent sense adonar-se que 
era fill, i per tant germà. 
“…hem d’alegrar-nos i fer festa…”. 

La paràbola del Pare misericordiós va precedida 
de dues altres paràboles: la del pastor que ha 
perdut una de les seves cent ovelles, i la de la dona 
que ha perdut una de les seves deu monedes. 
Retrobar l’ovella perduda és causa d’alegria per a ell 
i tots els companys. Ho és també retrobar la 
moneda. 

Les tres paràboles ens parlen d’alegria per 
tothom. Només el fill gran es retreu de l’alegria i de 
la festa compartida. Què li passa? 

Recordem que aquesta paràbola va dirigida als 
fariseus i mestres de la Llei, els quals criticaven 
Jesús dient: aquest acull pecadors i menja amb ells 
(Lluc 15,2). 

MISSATGE 
El missatge de totes tres paràboles es pot 

expressar amb les paraules que Lluc posa en boca 
de Jesús: “Us dic que hi ha una alegria semblant 
entre els àngels de Déu per un sol pecador que es 
converteix” (Lluc 15,10). O en l’altre lloc: “us dic 
que en el cel hi haurà més alegria per un sol 
pecador que es converteix que no pas per noranta-
nou justos que no necessiten convertir-se” (Lluc 15, 
7). Hi ha ironia en l’expressió “justos que no 
necessiten convertir-se”. Vol dir que el DO DE DÉU és 
tan gran que tots necessitem convertir-nos per ser 
capaços de rebre’l. 

RESPOSTA 
La paràbola no ens diu si el fill gran va entrar o 

no a la festa del germà. Aquest “fill gran” 
representa les persones “bones” que fan de la seva 
bondat un mèrit davant dels altres. Segurament hi 
haurà qui entrarà a la festa (és a dir: es convertirà) 
i qui no voldrà entrar-hi. Amb tot, la resposta que 
ens proposa i ens demana el pare és precisament 
entrar a la festa del germà. 

Als evangelis sovint es parla de la FESTA DE NOCES: 
les “noces” de Déu amb la Humanitat. Avui se’ns 
presenta un altre aspecte: la FESTA DEL RETROBAMENT. 
Cadascú ha de veure en què és com el fill petit i en 
què és com el fill gran. Els dos s’han de convertir, 
encara que de manera diferent. Per a tots dos el 
pare fa la FESTA. Per a tots dos, entrar a la FESTA 
comporta acceptar l’altre com a GERMÀ. 

PREGUNTES per al diàleg 
1.A nivell d’Humanitat, no us sembla que l’Església, 

globalment i en relació a les altres Religions, 
sovint hem tingut un comportament semblant al 
del germà gran? Comenteu-ho i, si és el cas, 
suggeriu camins de conversió. 

2.El pare i el fill gran, tots dos tenen “raons vàlides” 
per portar-se com es porten. Per tant la “solució” 
no està en saber qui té raó. Els vostres conflictes, 
busqueu solucionar-los atenent a les raons, o hi 
apliqueu algun altre criteri més efectiu?  



Paraules i Parauletes 
DIUMENGE IV DE QUARESMA. CICLE C.  

“GERMÀ GRAN”. 

85. “Germà gran”. (El germà gran s’indignà i no volia entrar.). 
Aquesta paràbola, exclusiva de l’evangeli de Lluc, sol ser anomenada Paràbola del Fill pròdig. Amb tot, 

entre els comentaristes, cada vegada més es prefereix dir-ne la Paràbola del Pare misericordiós. I també 
se’n podria dir la Paràbola del Germà gran. (Res a veure amb Big Brother!). 

És cert que el protagonista del relat és el fill que marxa de casa i hi torna penedit. També és indubtable 
que la figura central és el pare, que mostra clarament el seu cor misericordiós envers els dos fills. No 
obstant, si mirem la intenció de la paràbola, sembla evident que el personatge de referència és 
precisament el germà gran. Recordem que, segons el mateix relat, Jesús explica aquesta paràbola per 
respondre a la murmuració dels escribes i fariseus que l’acusen de “acollir els pecadors i menjar amb 
ells”. 

La característica de tota comunitat cristiana és la germanor. I la primera propietat d’una vertadera 
germanor és la igualtat entre els diferents germans. No vull dir que els germans siguin iguals en si 
mateixos sinó que la germanor els situa “al mateix nivell” entre ells i en la seva relació amb els pares. La 
vertadera germanor sempre és horitzontal. 

Parlar de germanor és bonic; en canvi practicar la igualtat és més complicat. I aquest deuria ser el 
problema en les diverses comunitats cristianes. Quan es reuneixen fraternalment diferents persones, és 
difícil no caure en la temptació de sentir-se superior als altres amb l’excusa que sigui: ser el gran, tenir 
més diners, més coneixements, habilitats, santedat, serveis prestats,…). En una comunitat cadascú té 
ocasió de mostrar la seves qualitats. ¿Però, com evitar de convertir-les en mèrits davant els altres? I, 
com que ens hem de considerar germans, apareix la síndrome del “germà gran” que permet trencar, de 
fet, la teòrica igualtat.  

En tota comunitat de germans, sempre s’acaba considerant que algú és “més germà” que altres. 
En l’evangeli de Lluc, aquesta situació ve representada molt gràficament pels dos germans de la 

paràbola que hem llegit. També, en versió femenina, en el relat de Marta i Maria (Lluc 10:41). 
El germà gran es queixa del pare perquè acull amb una festa l’altre germà, que havia marxat de casa. 

Ni tan sols l’anomena “germà” sinó aquest fill teu. Aquesta queixa posa en evidència que tampoc ell no és 
tan bon fill com diu, precisament perquè no reconeix el seu germà. 

La síndrome del germà gran, sobretot en el marc de l’Església Catòlica, ha acabat malbaratant la 
igualtat de la germanor d’una manera escandalosa. S’hi ha arribat fins i tot a anomenar “pare” a alguns 
germans, tot i estar explícitament prohibit pel mateix Jesús. Però vosaltres no us feu dir "rabí", perquè de 
mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans; ni doneu a ningú el nom de "pare" aquí a la 
terra, perquè de pare només en teniu un, que és el del cel; ni us feu dir "guies", perquè de guia només en 
teniu un, que és el Crist. (Mateu 23:8).  

El clericalisme comporta el trencament de la igualtat volguda i demanada per Jesús. Capellans i bisbes, 
en el si de comunitats de germans, hi som vistos sovint com a “germans grans”. Això ha arribat fins al 
punt de donar a les comunitats cristianes una estructura jerarquitzada. Així s’ha desvirtuat el canvi que 
Jesús va fer en la manera d’entendre i viure la Religió. Per mantenir una Religió jerarquitzada, ja servia la 
que es va trobar Jesús…  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1165&select=10
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1132&select=23


Tertúlia en espiral
DIUMENGE IV DE QUARESMA. CICLE C. 

Víctor 
Aquesta és una de les paràboles més boniques i 

cèlebres de l’evangeli. 
Bet 

Un dia, quan vaig deixar d’anar a la parròquia i a 
missa, em vaig trobar el mossèn, que ens coneixem molt, 
i, parlant, em va dir que jo era un xic com el fill pròdig; 
però que si mai volia tornar, seria molt ben rebuda. He de 
reconèixer que em va saber una mica de greu que m’ho 
digués: el fill pròdig va reclamar l’herència; en canvi jo no 
havia reclamat res de res… 
Víctor 

La paràbola no parla només del fill que marxa sinó 
també del fill que es queda. I el pare té més problemes 
amb aquest que amb el que va marxar i tornar. 
Juli 

¿Vols dir que la queixa és sobretot per als que 
continueu anant a missa?! 
Víctor 

No crec. Hi ha moltes maneres d’anar a missa. Jesús, 
amb aquesta paràbola, es dirigeix als fariseus i mestres 
de la llei que murmuraven d’ell perquè acollia els 
pecadors. 
Bet 

Però, per a vosaltres, els pecadors som els que no 
anem a missa… 
Víctor 

A la missa, el primer que fem és demanar perdó 
pels nostres pecats. Si algú es pensa que els pecadors 
són els altres… doncs sí: aquesta paràbola aniria per 
ell. Però això que dius tu, deuria ser abans, quan 
teòricament, tothom havia de ser cristià. 
Magda 

El meu cas és diferent. Jo no em vaig trobar amb el 
món de la religió fins que vam festejar amb en Víctor. 
Abans, mai m’havia pres els evangelis com uns llibres 
religiosos sinó simplement com a escrits literaris on hi 
trobava, i hi trobo, un gran contingut humà. Per exemple, 
aquesta paràbola: jo no hi veig tant la qüestió de la moral 
dels germans sinó la sorprenent figura del pare. 
Juli 

Per què et resulta sorprenent, el pare aquest? 
Magda 

És allò que, fa uns dies, dèiem de les “presències”. 
(Diumenge 5 de durant l’any). En aquest relat, en la 
figura del pare, jo hi veig sobretot una presència: una 
presència que no “omple”, no anul·la el nostre “buit”. Ni 
tant sols impedeix que altres coses “omplin” l’espai que 
ell respecta i deixa lliure. Reparteix l’herència als dos 
germans quan un d’ells la reclama; deixa marxar al qui 
vol marxar; deixa quedar-se al qui vol quedar-se, encara 
que sigui sense considerar-se gaire “fill”; acull el fill quan 
torna, sense demanar-li explicacions; aprofita la “filiació” 

que encara conserva el gran perquè pugui “retrobar” el 
seu germà;… 
Víctor 

Aquest pare representa Déu. 
Magda 

És possible. De fet, és una imatge coherent amb el 
nom que la Bíblia fa servir per parlar de Déu: “Jahvé”, 
que literalment vol dir “Jo sóc el que hi sóc“, és a dir: El 
Present. 
Bet 

Perdona, Magda: però… és que no t’acabo d’entendre. 
Sempre dius que no ets religiosa, però parles de Déu com 
si hi creguessis! Tu, hi creus o no hi creus en Déu? 
Magda 

Penso, Bet, que aquesta és una mala pregunta perquè, 
fos quina fos la resposta, no significaria absolutament res. 
Si et respongués que sí, què et diria de nou si ni tu ni jo 
no hem vist mai Déu? I si et digués que no, a què diria 
que no? 

Mira, Bet: de Déu jo no en sé res de res, ni quin sentit 
pugui tenir, aplicada a Ell, la paraula “existir”. Quan parlo 
de “presència” no estic parlant “de Déu” sinó de mi. Seria 
una mica com quan parlem dels colors. Existeixen o no 
existeixen, els colors? Els colors no estan en les coses; 
estan només en els nostres ulls quan mirem objectes 
suficientment il·luminats. Són sensacions. Per una 
persona cega o daltoniana, els colors no existeixen en 
absolut. Semblantment, quan parlo de Déu, expresso la 
meva actitud de fer en mi un “buit” o un lloc a possibles 
presències; una actitud que no intenta “omplir-se” 
d’aquestes presències perquè he après que aquestes 
presències “desapareixen” en el precís instant en què vols 
“agafar-les” o omplir-te’n. 
Bet 

Continuo sense entendre’t. L’exemple dels colors 
m’ajuda a imaginar-ho una mica, però… Podries posar 
més exemples? 
Magda 

N’hi hauria molts. Podríem dir el mateix de les 
paraules. Quan poses la ràdio pots sentir paraules. 
Existeixen les paraules? Les ones magnètiques que ens 
envolten per tots costats, no són “paraules”. Però, si 
engegues la ràdio, per a tu existeixen realment les 
“paraules”. Però, si no connectes la ràdio o ets sorda, per 
a tu les paraules no existeixen. I tampoc si no entens la 
llengua en què parlen. Pots sentir “fressa” però no 
“paraules”. I si per comptes d’una ràdio connectes un 
oscil·loscopi, podràs veure unes llumetes però no hi haurà 
“paraules”. 

Els dos germans del relat es “defineixen” per referència 
només al pare. Però la presència del pare és de tal 
manera que fa adonar-los que “ell no existeix” si no fan 
un “forat” en la seva vida per acollir-hi el germà. “El teu 
germà ha tornat“. 

Usant un llenguatge religiós, potser es podria dir: “Déu 
només  existeix per a qui està obert a la germanor“.  O al 
revés: “Per a qui no està obert a la germanor, Déu és 
només un ídol“. 

Per a mi, “parlar de Déu” és posar la ràdio; és fer un 
“buit” per acollir-hi les presències que arribin. Després, 
que hi hagi sintonia o no, ja no depèn de nosaltres. I si hi 
ha sintonia, allò que rebem tampoc no depèn de 
nosaltres. 
Juli 

Però això que dius, si ho he entès bé, també pot passar 
sense parlar de Déu. 
Magda 

Totalment d’acord. 

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.



L'ALTRE FILL 

S’indignà i no volia entrar. 
Sens dubte, la paràbola més captivadora de Jesús és la del "pare bo", mal 

anomenada "paràbola del fill pròdig". Precisament aquest "fill petit" ha atret 
sempre l'atenció de comentaristes i predicadors. La seva tornada a la llar i 
l'acollida increïble del pare han commogut totes les generacions cristianes. 

No obstant això, la paràbola parla també del "fill gran", un home que roman al 
costat del seu pare, sense imitar la vida desordenada del seu germà, lluny de la 
llar. Quan l’informen de la festa organitzada pel seu pare per acollir el fill perdut, 
queda desconcertat. El retorn del germà no li produeix alegria, com al seu pare, 
sinó ràbia: «s'indignà i no volia entrar» a la festa. Mai havia marxat de casa, però 
ara se sent com un estrany entre els seus. 

El pare surt a convidar-lo amb el mateix afecte amb què ha acollit al seu 
germà. No l’esbronca ni li dóna ordres. Amb amor humil «tracta de persuadir-lo» 
perquè entri en la festa de l'acollida. És llavors quan el fill explota deixant al 
descobert tot el seu ressentiment. Ha passat tota la seva vida complint ordres del 
pare, però no ha après a estimar com estima ell. Ara només sap exigir els seus 
drets i denigrar el seu germà. 

Aquesta és la tragèdia del fill gran. Mai ha marxat de casa, però el seu cor ha 
estat sempre lluny. Sap complir manaments però no sap estimar. No entén l'amor 
del seu pare cap aquell fill perdut. Ell no acull ni perdona, no vol saber res amb el 
seu germà. Jesús acaba la seva paràbola sense satisfer la nostra curiositat: ¿va 
entrar a la festa o es va quedar fora? 

Embolicats enmig de la crisi religiosa de la societat moderna, ens hem habituat 
a parlar de creients i no creients, de practicants i d'allunyats, de matrimonis 
beneïts per l'Església i de parelles en situació irregular … Mentre nosaltres seguim 
classificant als seus fills, Déu ens segueix esperant a tots, ja que no és propietat 
dels bons ni dels practicants. És Pare de tots. 

El "fill gran" és una interpel·lació per als que creiem viure al costat del Pare. 
Què estem fent els qui no hem abandonat l'Església? ¿Assegurar la nostra 
supervivència religiosa observant el millor possible el prescrit, o ser testimonis 
del gran amor de Déu a tots els seus fills i filles? ¿Estem construint comunitats 
obertes que saben comprendre, acollir i acompanyar els qui cerquen Déu entre 
dubtes i interrogants? Alcem barreres o tendim ponts? Els oferim amistat o els 
mirem amb recel? 

José Antonio Pagola






