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Santa Maria, Mare de Déu.  

1ª LECTURA (Nombres 6,22-27) 

En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: 
«Digues a Aharon i als seus fills: 
Beneïu el poble d’Israel amb aquestes paraules: 
“Que el Senyor et beneeixi i et guardi, 
que el Senyor et faci veure la claror de la seva mirada 
i s’apiadi de tu; 
que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau.” 
Així interposaran el meu nom 
a favor del poble d’Israel, i jo el beneiré.» 

2ª LECTURA (Gàlates 4,4-7) 

Germans, 
quan el temps arribà a la seva plenitud, 
Déu envià el seu Fill, 
nascut d’una dona, nascut sota la Llei, 
per rescatar els qui vivien sota la Llei, 
perquè obtinguéssim ja la condició de fills. 
I la prova que som fills de Déu és 
que l’Esperit del seu Fill que ell ha enviat 
crida en els nostres cors: «Abbà, Pare!» 
Per tant, ja no ets esclau, sinó fill; 
i si ets fill, també ets hereu, per gràcia de Déu. 

EVANGELI (Lluc 2,16-21) 

En aquell temps, 
els pastors anaren a Bet-Lèhem 
i trobaren Maria i Josep, amb el nen a la menjadora. 
Havent-ho vist amb els propis ulls, 
van contar el que els havien dit d’aquell infant, 
i tothom qui ho sentia 
es meravellava del que deien els pastors. 
Maria conservava aquests records en el seu cor 
i els meditava. 
Després els pastors se’n tornaren, 
glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit; 
tot van trobar-ho com els ho havien anunciat. 
Passats vuit dies, 
quan hagueren de circumcidar-lo; 
li posaren el nom de Jesús; 
era el nom que havia indicat l’àngel 
abans que el concebés la seva mare. 

  



PROJECTE D’HOMILIA
Any Nou. 

A part de la FESTA DE LA MARE DE DÉU, avui es 
celebra l’entrada a l’Any Nou. Sobre aquest punt és 
especialment il·luminadora la 2ª LECTURA. És curta 
però densa. Cal llegir-la a poc a poc. 

La idea de la PLENITUD DEL TEMPS és important en la 
Bíblia. Abans d’arribar a la plenitud, hi ha el CAMÍ 
que va des de “nascuts sota la Llei” fins a esdevenir 
“fills”. 

També els cristians, tot i estar cridats, com 
tothom, a ser fills, normalment comencem “sota la 
Llei”, encara que no sigui la “Llei de Moisès”, sinó 
que es tracti del mateix Evangeli entès d’una 
manera legalista. 

“Després de Crist”, la Llei ja no està en el 
missatge, però pot trobar-se incrustada al cor fins 
que no ens obrim a l’Esperit que ens fa FILLS. Com 
ens diu Sant Pau: “Mentre l'hereu d'una casa és 
menor d'edat, no es diferencia gens d'un esclau, per 
bé que és amo de tot” (Gàlates 4,1s). 

L’evangeli insisteix en donar relleu a la 
“menjadora”. És allò que identifica Jesús. Jesús és 
aliment, i per això el seu lloc està en una 
menjadora. 

Es fa notar que els pastors troben Jesús amb 
Maria i Josep. Són ells qui ens l’ofereixen en una 
menjadora, posant així de manifest la seva realitat 
més profunda: la vida la vivim donant-la, i l’aliment 
és el signe més clàssic d’una vida–que–es–dóna. 

“Maria amb Josep i el nen a la menjadora” és com 
una diapositiva estàtica que els pastors poden 
contemplar. Sorprèn que en aquesta escena siguin 
precisament els pastors els únics que es mouen, 
parlen i provoquen admiració. Això és sorprenent 
perquè, segons els entesos, els pastors, com a 
grup, eren considerats gentussa vulgar, lladregota i 
mentidera. Però van ser els únics que van rebre el 
MISSATGE perquè estaven vetllant de nit. 

Amb e l l s ha començat la g ran “ inver-
sió” (capgirament). “Dispersa els homes de cor 
altiu, derroca els poderosos del soli i exalta els 
humils”, com havia celebrat Maria en el Magníficat. 
Quan hagueren de circumcidar-lo... 

A través del ritual de la Circumcisió, els nois 
entraven a formar part del seu Poble. Jesús és jueu. 
Per més que els evangelis ens presentin Jesús com 
“l’home–mostra”, també insisteixen en que és una 
persona concreta, fill d’uns pares concrets, membre 
d’un Poble concret. 

Els Evangelis no són relats teòrics sobre l’ésser 
humà. En realitat, no existeixen “éssers humans” 
com a classe, sinó persones concretes de carn i 
ossos, amb nom propi, i també amb vincles 
concrets amb una col·lectivitat concreta. Cada ésser 
humà és únic i sagrat en si mateix, però no és un 
solitari. És fill de la Mare–Terra, però la Mare–Terra 
l’ha engendrat a través de la vida d’un Poble i d’una 
Família.  

MISSATGE 
Vivim en el TEMPS. Millor: som “temporals”. 
El temps és una idea que ens hem creat els 

humans per poder mesurar els canvis. Però els 

canvis no són sempre només quantitatius sinó que, 
a vegades, passen a ser qualitatius. Un ansat 
d’aigua posat al foc va canviant de temperatura 
quantitativament fins als 100 graus. A partir d’aquí 
l’aigua fa un canvi qualitatiu: es torna vapor, i ja és 
una altra cosa i depèn d’unes altres lleis. 

Tots nosaltres comencem petits i anem creixent, 
fins que deixem de ser petits. Ser adults ja és tota 
una altra cosa. 

RESPOSTA 
Naixem i creixem seguint les lleis de la biologia (i 

de la sociologia). Però per ser realment ADULTS ens 
cal la decisió lliure i conscient (i valenta) d’acceptar 
el do de Déu: la FILIACIÓ. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Per la Circumcisió, els nens s’incorporaven al seu 

Poble. ¿Com veieu això de ser “Poble” en una 
societat globalitzada? ¿Podem considerar justa la 
Societat actual on només són reconeguts com a 
“poble” els Estats (que, quasi tots, són 
conseqüència d’una guerra)? 

2. ¿Feu servir a vagades l’expressió “la gent” per 
referir-vos a persones concretes? 

3. Solem dir: “Any nou, vida nova”. Però sembla 
que, de fet, la vida es torna vella. ¿Quines 
“novetats” descobriu en la vostra vellesa o en la 
vellesa dels qui us envolten?  



Paraules i Parauletes 
SANTA MARIA, MARE DE DÉU. CICLE B.  

“Pastors”. “De nit”. “Circumcisió”. 

12. Pastors. (…els pastors anaren a 
Betlem) 

En la cultura cristiana els Pastors de Nadal han 
esdevingut uns personatges simpàtics, amables, 
romàntics, una mica primitius però molt humans. 
Posats al pessebre o protagonistes de Els Pastorets, 
són el contrapunt dels dimonis, els quals sempre 
acaben vençuts. Aquesta visió idíl·lica dels Pastors 
de Betlem podria aigualir el missatge revolucionari 
que ens vol transmetre el relat evangèlic. 

Segons els estudiosos, en temps de Jesús els 
pastors de Palestina, com a grup social, eren gent 
meny sp r eada p e r què s e l a c on s i d e rava 
menyspreable. Es donava per suposat que el seu 
contacte permanent amb xais i cabres els feia més 
pròxims als animals que als humans. No eren 
propietaris del ramat sinó simples llogats per 
conviure amb ell, conduint-lo i vigilant-lo. Gentalla 
ruda, ignorant, sovint lladres. Cossos a sol i serena, 
com els anomena poèticament Sagarra en el Poema 
de Nadal. No tenien nivell ni per ser considerats 
pecadors, com passava amb els Publicans, gent 
instruïda, pecadors públics pel seu tracta amb 
pagans. 

El relat del naixement de Jesús comença parlant 
dels Poderosos, però acaba parlant dels Pastors. 
Comença amb uns decrets de l’Emperador Romà i 
del governador Quirini, ordenant un “cens de tot el 
món” (!). El cens era una exhibició de poder. Era 
comptar les persones com a propietari privada. 

Però aquesta exhibició de poder farà que el 
Messies neixi a Betlem, com havien anunciat els 
profetes. Així, sense saber-ho, el poderós 
Emperador servia als projectes de Déu en relació a 
la Humanitat. 

Els Pastors, en aquest relat, són el contrapunt de 
l’Emperador i el seu món. Només ells rebran 
l’anunci; només ells sabran explicar el significat 
d’aquell naixement. Ells, els ignorants, passen a ser 
mestres en humanitat. “Tothom qui ho sentia es 
meravellava del que deien els pastors”. Fins i tot la 
mare de Jesús: “Maria conservava aquests records 
en el seu cor i els meditava”. 

¿Per què només els pastors van rebre l’anunci de 
l’àngel? La resposta sembla clara: perquè “vetllaven 
de nit”. Tots els altres dormien. I també per la seva 
humilitat: guardaven ovelles, metre els poderosos 
controlaven persones com si fossin xais. 

13. Nit.  ( …de nit vetllaven el ramat). 
En els Evangelis “nit” té un significat profund. 

Significa foscor. Enlloc es diu que Jesús nasqués de 
nit, però quan es parla dels Pastors és diu que 
vetllaven de nit. És la nit de la Humanitat. 

A la nit són possibles tres actituds: 
– acomodar-se a la foscor, i posar-se a dormir. 
– aprofitar la foscor per cometre malifetes (“les 

obres de la nit”). 
– vetllar, buscant de veure-hi, tot esperant l’alba. 
Judes aprofitarà la nit per entregar Jesús (Joan 

13:30). Els soldats aprofitaran la nit per apoderar-se 

de Jesús (Hi anaren amb llanternes i torxes, Joan 
18:3.  És l’hora del poder de les tenebres, Lluc 
22:53). 

En canvi els Pastors vetllen de nit guardant el 
ramat (com també el Mags d’Orient observant les 
estrelles. Mateu 2:2). 

La crucifixió de Jesús (de l’Home) provocarà una 
experiència de nit total en ple mig dia (Mateu 
27:45). La condemna de l’Home deixa la Humanitat 
en plena foscor. 

Jesús representa la llum. “La glòria del Senyor els 
envolà amb la seva llum”. Per a la Humanitat, 
només l’Home és la llum. Sentir-se home i fer 
humanitat és caminar en la llum i fer les obres de la 
llum (Joan 12:35ss). Tot altre “absolut” al qual 
siguin sotmesos els humans, ens retorna a les 
tenebres. Déu, Pàtria, Nació, Progrés, Democràcia, 
Llei, Constitució, Ordre, Llibertat, Justícia,… si no 
són il·luminats des de l’Home, ens deixen en les 
tenebres. 

14. Circumcisió.   (quan hagueren de 
circumcidar-lo, li posaren el nom de Jesús). 

La circumcisió era el ritu pel qual un home baró 
entrava a formar part del poble d’Israel. Un ritu 
força masclista perquè les dones no el poden rebre. 
I és que la ciutadania de la dona depenia de la del 
marit. Al revés de com seria raonable! 

Però s’ha de remarcar la significació important 
d’aquest ritu en el cas de Jesús. Per la circumcisió 
Jesús és constituït cent per cent jueu. Com a tal, és 
hereu de les Promeses fetes per Déu a Israel. Així, 
els Evangelis podran posar en Jesús la “plenitud 
d’Israel”. I no solament d’Israel. Ens descriuran la 
seva passió i mort com una “entrega” que Israel fa 
als Pagans (que som la resta de la Humanitat). El 
“rebuig” que Israel farà del seu “Messies” serà 
ocasió de que sigui “entregat” a tota la Humanitat, 
representada en el Procurador Romà (Mateu 27:1; 
Marc 15:1; Joan 18:30). És com a ciutadà d’Israel 
que Jesús hereta les Promeses de Déu, i les 
universalitza. A la Creu, “hissada fora de 
Jerusalem”, la “reialesa de Jesús” és oferta a 
tothom. El cartell (Jesús Natzarè, rei dels Jueus) era 
escrit en hebreu, en llatí i en grec (Joan 19:20), 
perquè estava destinat a tothom. Negat pels 
primers destinataris, el Rei dels Jueus eixampla la 
seva reialesa alliberadora a tots els humans (que 
acceptin de ser humans) (Mateu 22:3ss, ó Lluc 
14:18ss). 

Mossèn Pere Torras 



Tertúlia en espiral
Santa Maria, Mare de Déu 

Magda 
Realment  (com he comentat tantes vegades amb 

tu, Víctor) dubto molt que només anant a missa es 
pugui entendre res sobre Jesús, perquè llegiu els 
evangelis trencant-los i barrejant-ho tot. Fixeu-vos: 
l’evangeli d’avui parla de Jesús el dia del 
naixement; diumenge passat parlava de quan tenia 
12 anys; diumenge que ve, ves a saber de què 
parlaran. 
Víctor 

I jo et responc sempre el mateix: què vols que hi 
faci. Està muntat així. Per això vaig demanar-vos de 
fer aquesta tertúlia, que a mi m’agrada molt… Ens 
ho passem bé, no? 
Juli 

Sí… Ho trobo divertit. Per a mi és com un joc. No 
m’hauria imaginant mai a mi mateix llegint i 
comentant l’evangeli!!! Però el que m’interessa més 
no és tant l’evangeli com la tertúlia en si mateixa. 
Som molt diferents, però la conversa és realment 
interessant. 
Magda 

Doncs a mi, Víctor, m’has ben complicat la vida!… 
Com sabeu, m’agrada pensar els Evangelis; però 
aquestes trobades m’obliguen a anar a un ritme 
accelerat. I és que les setmanes es toquen!… Però 
m’agrada. 
Bet 

Doncs a mi em passa el revés: tinc la impressió 
que m’estic reconciliant amb mi mateixa. Espero 
aquesta trobada! Hi trobo coses que mai no 
m’hauria imaginat. Per exemple, avui, això que diu 
de Maria “que conservava aquests records en el cor 
i els meditava”. Resulta una dona interessant, 
Maria! I estranya! Si ja sabia totes aquelles coses 
que li havia dit l’àngel sobre el seu fill, per què el 
renya, com vam llegir diumenge passat? Per què, 
avui, es meravella del que diuen els pastors? Per 
què reacciona com si no sabés res de res? Com és 
que no s’atabala en la feina d’educar algú que ella 
creia que era “fill de Déu”? 
Juli 

Jo no em complico pas tant la vida. Per mi, Jesús, 
si va existir de debò, havia de ser un nen o un vailet 
com els altres. Tot això de Messies i fill de Déu 
deuria venir després, per obra dels seus addictes. 
Va ser de gran que, a Jesús, uns quants exaltats el 
van convertir en un líder. I aquí va començar tota la 
gresca. 
Magda 

Jo estic d’acord amb tu. Però no m’agrada la 
paraula addicte. Els addictes desapareixen quan el 
seu líder fracassa. És cert: els EVANGELIS van ser 
escrits força després de Jesús, però no podien ser 
obra d’uns simples addictes, o seguidors, o 
deixebles,… Entre Jesús i els qui van escriure els 
evangelis hi havia d’haver alguna altra classe de 
sintonia… 
Bet 

Tinc la impressió que a tu t’hauria agradat trobar-
te entre els que escoltaven Jesús. 

Magda 
No ho dubtis pas. Aquella gent deurien fer unes 

experiències molt especials. 
Bet 

Et consideres cristiana, tu? 
Magda 

No! No crec que Jesús volgués ni cristians o ni 
cristianes. No em considero “cristiana”, ni 
“religiosa”,… En tinc prou, i de sobres, en intentar 
ser humana. 
Víctor 

Tots ho som d’humans! 
Magda 

Exacte: tots som humans. Però sovint ens 
deshumanitzem i deshumanitzem altres humans. 
Sovint sembla com si ens cansés això de ser 
humans, o com si no en tinguéssim prou. Sovint 
ens situem per sobre dels “simples humans”. 
Juli. 

Així, estaràs d’acord amb mi que no fan falta ni 
déus, ni religions, ni esglésies,… 
Magda 

Sobretot si no ens ajuden a ser humans. Però si a 
algú l’hi ajuden, benvingudes siguin aquestes coses. 

Sabeu què em donen a mi els Evangelis? −Ser 
humana amb goig. Estar contenta de ser humana. 
Suposo que això deu ser el que aquella gent de 
Palestina deurien trobar en Jesús. 
Bet 

I, no sents ràbia, alguna vegada? 
Magda 

Sempre!!! ¿No et fa ràbia, a tu, veure com es 
deshumanitza tanta gent? En nom de Déu; en nom 
del Progrés; en nom de la Democràcia, en nom de 
les Exigències econòmiques, en nom de la Justícia,… 
Sento ràbia davant de cada “crucificat”, sigui quina 
sigui l’excusa dels qui han volgut deshumanitzar-lo. 
Juli 

Acabar crucificat, no és cap bona notícia… 
Magda 

No és cap acabament. La bona notícia està 
precisament en això: que no és cap acabament. 
Víctor 

Així, tu també creus en la resurrecció? No saps 
l’alegria que em dónes! 
Magda 

No m’agrada la paraula resurrecció. Està massa 
gastada. La paraula del relat d’avui és molt més 
suggeridora: posat en una menjadora. Per a qui es 
fa aliment, la menjadora no és cap acabament; ben 
al contrari. 
Bet 

Ui!!! Això ho trobo molt profund… Ara necessito 
fer com Maria, que “conservava aquests records en 
el seu cor i els meditava“… 

Mossèn Pere Torras 



LA MARE ENS ACOMPANYA. 

Trobaren Maria i Josep amb el nen. 
Es diu que els cristians d'avui vibrem menys davant la figura de Maria que els creients 

d'altres èpoques. Potser som víctimes inconscients de molts recels i sospites davant les 
deformacions que hi han hagut en la pietat mariana. 

De vegades, s'havia insistit de manera excessivament unilateral en la funció protectora 
de Maria, la Mare que empara als seus fills i filles de tots els mals, sense convertir-los a 
una vida més evangèlica. 

Altres vegades, alguns tipus de devoció mariana no han sabut exaltar Maria com a 
mare sense crear una dependència insana d'una «mare idealitzada» i fomentar una 
immaduresa i un infantilisme religiós. 

Potser, aquesta mateixa idealització de Maria com «la dona única» ha pogut alimentar 
un cert menyspreu a la dona real i ser un reforç més del domini masculí. Almenys, no 
hauríem de desatendre lleugerament aquests retrets que, des de fronts diversos, se'ns 
fa als catòlics. 

Però seria lamentable que els catòlics empobríssim la nostra vida religiosa oblidant el 
regal que Maria pot significar per als creients. 

Una pietat mariana ben entesa no tanca a ningú en l'infantilisme, sinó que assegura 
en la nostra vida de fe la presència enriquidora del costat femení. El propi Déu ha volgut 
encarnar-se en el si d'una dona. Des de llavors, podem dir que «el femení és camí cap a 
Déu i de Déu »(L. Boff). 

L’humanitat necessita sempre d'aquesta riquesa que associem al costat femení 
perquè, encara que també es dóna en el mascle, es condensa de forma especial en la 
dona: intimitat, acollida, sol·licitud, afecte, tendresa, lliurament al misteri, gestació, 
donació de vida. 

Sempre que marginem a Maria de la nostra vida, empobrim la nostra fe. I sempre que 
menyspreem el femení, ens tanquem a camins possibles d'acostament a aquest Déu que 
se'ns ha ofert en els braços d'una mare. 

Comencem l'any celebrant la festa de Santa Maria Mare de Déu. La seva fidelitat i 
lliurament a la paraula de Déu, la seva identificació amb els humils, la seva adhesió a 
les opcions del seu Fill Jesús, la seva presència servidora a l'Església naixent i, primer de 
tot, el seu servei de Mare del Salvador fan d'ella la Mare de la nostra fe i de la nostra 
esperança. 

José Antonio Pagola 








