
LECTURES  
DIUMENGE 08/01/2017 

BAPTISME DEL SENYOR. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 42,1–4.6–7) 

  
Això diu el Senyor: 
«Aquí teniu el meu servent, de qui he pres possessió, 
el meu estimat, en qui s’ha complagut la meva ànima. 
He posat en ell el meu Esperit 
perquè porti el dret a les nacions. 
No crida ni alça la veu, 
no es fa sentir pels carrers, 
no trenca la canya que s’esberla, 
no apaga la flama del ble que vacil·la; 
porta el dret amb fermesa, 
sense defallir, sense vacil·lar, 
fins haver–lo implantat a la terra, 
fins que les illes esperin les seves decisions. 
»Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, 
et prenc per la mà, 
t’he configurat i et destino a ser aliança del poble, 
llum de les nacions, 
per tornar la vista als ulls que han quedat cecs, 
per treure de la presó els encadenats 
i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca.» 

2ª LECTURA (Fets 10,34–38). 
  
En aquells dies, 
Pere prengué la paraula i digué: 
«Ara veig de veritat 
que Déu no fa diferències a favor d’uns o altres; 
Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, 
de qualsevol nacionalitat que sigui. 
Ell va adreçar la seva paraula al poble d’Israel, 
anunciant–li la nova feliç: 
la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots. 
»Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament 
per tot el país dels jueus, començant per Galilea, 
després que Joan havia predicat a la gent 
que es fessin batejar. 
Parlo de Jesús de Natzaret. 
Ja sabeu com Déu el va consagrar 
ungint–lo amb Esperit Sant i amb poder, 
com passà pertot arreu fent el bé 
i donant la salut 
a tots els qui estaven sota la dominació del diable, 
perquè Déu era amb ell.» 

EVANGELI. (Mateu 3,13–17). 
  
En aquell temps, 
Jesús, que venia de Galilea, 
es presentà a Joan, vora el Jordà, perquè el bategés. 
Joan no el volia admetre al baptisme. Li deia: 
«Sóc jo el qui necessito que tu em bategis. 
Com és que tu véns a mi?» 
Jesús li respongué: 
«Accedeix per ara a batejar–me. 
Convé que complim d’aquesta manera 
tot el que és bo de fer.» 
Llavors hi accedí. 
Un cop batejat, Jesús sortí de l’aigua a l’instant. 
Llavors el cel s’obrí 
i veié que l’Esperit de Déu baixava com un colom 
i venia cap a ell, 
i una veu deia des del cel: 
«Aquest és el meu Fill, el meu estimat, 
en qui m’he complagut.» 
  



LECTURES  
DIUMENGE 15/01/2017 

DURANT L’ANY II. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 49,3.5-6) 

  
El Senyor em digué: 
«Ets el meu servent, Israel, estic orgullós de tu.» 
El Senyor m’ha format des del si de la mare 
perquè fos el seu servent 
i fes tornar el poble de Jacob, 
li reunís el poble d’Israel; 
m’he sentit honorat davant el Senyor, 
i el meu Déu ha estat la meva glòria; 
però ara ell em diu: 
«És massa poc que siguis el meu servent 
per restablir les tribus de Jacob 
i fer tornar els supervivents d’Israel; 
t’he fet llum de tots els pobles 
perquè la nova salvació arribi 
d’un cap a l’altre de la terra.» 

2ª LECTURA (1Corintis 1,1-3). 
  
Pau, 
que per voler de Déu ha estat cridat 
a ser apòstol de Jesucrist, 
i el seu germà Sòstenes, 
a la comunitat de Déu que és a Corint, 
als santificats en Jesucrist, cridats a ser-li consagrats, 
en unió amb tots els qui pertot arreu invoquen 
el nom de Jesucrist, el nostre Senyor i el d’ells. 

Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, 
i de Jesucrist, el Senyor. 

EVANGELI. (Joan 1,29-34). 
  
En aquell temps, 
Joan veié que Jesús venia i digué: 
«Mireu l’anyell de Déu, 
que pren damunt seu el pecat del món. 
És aquell de qui jo deia: 
Després de mi ve un home que m’ha passat davant, 
perquè, abans que jo, ell ja existia. 
Jo no sabia qui era, 
però vaig venir a batejar amb aigua 
perquè ell es manifestés a Israel.» 
  
Després Joan testificà: 
«He vist que l’Esperit baixava del cel com un colom 
i es posava damunt d’ell. 
Jo no sabia qui era, 
però el qui m’envià a batejar amb aigua em digué: 
«Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit baixa i es posa 
és el qui bateja amb l’Esperit Sant.» 
Jo ho he vist, 
i dono testimoniatge que aquest és el Fill de Déu.» 
  



PROJECTE D’HOMILIA
Els tres evangelis sinòptics fan començar la 

vida de pública de Jesús amb el relat del seu 
BAPTISME. L’escena que descriuen és 
semblant, però cada un d’ells té algun detall 
propi i exclusiu.  

Mateu és l’únic evangelista que expressa la 
negativa de Joan a batejar Jesús: “Sóc jo el 
qui necessito que tu em bategis. Com és que 
tu véns a mi?», i la resposta de Jesús: 
«Accedeix ara…». 

Joan i Jesús s’han trobat. Però l’evangelista 
vol posar de manifest el contrast entre els 
dos. Ja abans, Joan havia expressat aquest 
contrast: Jo us batejo només amb aigua… 
però el qui ve després de mi… us batejarà 
amb l’Esperit Sant i amb foc (Mateu 3,11). El 
baptisme (que significa bany) amb aigua és 
purament extern; el baptisme amb Esperit 
ens canvia per dintre. El baptisme d’aigua 
significa rebre una Llei que externament ens 
indica el camí de la bondat; el baptisme de 
l’Esperit ens fa bons per dintre. 
Convé que complim… 

Què és això que convé que compleixin 
Joan i Jesús? Per part de Jesús, segurament 
no es tracta del fet material de ser batejat 
sinó de la solidaritat amb tots aquells que fan 
cua per ser batejats confessant els seus 
pecats. I és precisament aquesta solidaritat 
allò que posa de manifest el no–pecat de 
Jesús (que faria innecessari el seu “baptisme 
amb aigua”). Aquesta situació es visualitza 
dient que el cel s’obrí i veié que l’Esperit de 
Déu baixava com un colom i venia cap a ell. 
La solidaritat plena amb els humans treu la 
“volta” que separa la terra del cel i deixa el 
pas lliure perquè ens arribi l’Esperit de Déu. 
L’Esperit de Déu baixava… 

Què és aquest Esperit de Déu?  Sant Mateu 
ja ens n’ha parlat abans quan ens ha dit que 
Josep va veure que Maria havia concebut per 
obra de l’Esperit Sant (Mateu 1, 18). En els 
Evangelis, l’Esperit és la força creadora–
generadora de Déu. Déu no el podem veure; 
però podem “sentir” la seva acció creadora 
perquè nosaltres mateixos en som el fruit. Ja 
Adam, personalització de la gènesi de la 
Humanitat, va ser vivificat per l’Esperit (alè) 
de Déu (Gènesi 2,7). 
Tu ets el meu Fill… 

Convé entendre bé aquesta expressió. 
Jesús, per la seva solidaritat amb tots els 
humans, ha esdevingut el primogènit d’un 
nova Humanitat, en qui tots estem 
representats en la mesura de la nostra 

pròpia solidaritat. En ell, és a tots que se’ns 
diu: tu ets el meu Fill, el meu estimat. 
Evidentment, no es tracta d’una filiació 
“biològica” sinó de la naturalesa mateixa de 
l’Amor. L’Amor genera amor, com la Llum 
genera claror, si hi ha ulls per a mirar-la. 

MISSATGE 
A totes i a cada una de les fulles arriba la 

saba d’un arbre, però amb la condició de que 
estiguin unides a ell. Les fulles que se n’han 
separat, tant si volen pels aires impulsades 
pel vent com si estan en contacte directe 
amb la mare–terra, són mortes. 

Així també, a tots els humans se’ns diu “tu 
ets el meu fill”; però la vida de Déu només 
ens arriba pel camí de la solidaritat amb tots 
els homes, i amb tots els vivents. Som fulles 
del gran Arbre de la Vida. 

RESPOSTA 
Per ignorància, per orgull o perquè algú 

ens destaca, tenim el perill de considerar–
nos d’alguna manera separats de la resta 
dels humans: per sobre, per sota o al marge. 
L’única resposta vàlida és la que Jesús dóna 
a Joan Baptista: “Accedeix per ara a batejar–
me (Literalment “Deixa’m fer, ara”). Convé 
que complim d’aquesta manera tot el que és 
bo de fer”. I allò que és bo de fer és posar-se 
a la cua amb tothom. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Practiqueu envers algú allò del “culte a la 

personalitat”, com intenta fer Joan envers 
Jesús? O, al revés: accepteu d’algú 
alguna classe de culte a la vostra 
persona? 

2. Penseu que en la nostra societat o en la 
nostra Església hi ha situacions acceptades 
de culte a la personalitat? 

3. Si les paraules “Tu ets meu Fill” se’ns 
diuen a tots, vol dir això que Déu té molts 
fills, o s’ha d’entendre d’una altra manera? 
De quina? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

BAPTISME DEL SENYOR. CICLE A.  

“COLOM”. 

134. Colom. (… i veié que l’Esperit de Déu baixava com un colom i venia cap a ell). 
Sens dubte, de tots els ocells que volen pel cel, aquell que està més connectat amb la vida dels homes 

és el colom. En moltes cases, abans i també avui, hi havia colomars.  
Si a això adjuntem la bellesa d’aquestes aus, el seu parrupar, la seva manera de festejar la parella, la 

seva manera de volar,… no ens estranyarà gens ni mica que tinguin un simbolisme important que en la 
Literatura, sobretot la religiosa. Llegiu, per exemple, el Càntic dels càntics 1:5; 2:14… 

Els Evangelis corroboren aquest simbolisme quan parlen de la vinguda, sobre Jesús, de l’Esperit Sant en 
forma de colom.  

Com a ocell, el colom pertany al cel, però estableix el seu domicili entre els terrícoles. 
L’evangeli que hem llegit és ben suggerent ajuntant dues expressions fortes:  
- El cel s’obrí, i  
- l’Esperit de Déu baixava com un colom i venia cap a ell. 
En el nostre imaginari habitual, el cel és el lloc propi de Déu, i el terra és el lloc propi dels humans. Cel 

i terra són com dos mons que els humans tendim a separar però que Déu torna a unir.  
I això és el que es visualitza en el baptisme de Jesús. Presentant-se al baptisme d’agua, Jesús 

manifesta la seva solidaritat amb els pecadors; i aquesta solidaritat provoca que el cel s’obri i que el 
mateix Déu declari anul·lada la distància entre terra i cel.  

La solidaritat de l’home-Jesús posa de manifest que la “distància” entre terra i cel era només una 
distorsió visual produïda per la insolidaritat entre nosaltres. El baptisme d’aigua (solidaritat amb els 
pecadors) visualitza l’autèntic baptisme de Jesús que, ja des del naixement (concebut per obra de 
l’Esperit Sant), fa visible la seva solidaritat perfecta. 

Com el colom, l’Esperit habita en la Humanitat (Tu ets el meu Fill) encara que no sigui visible quan 
manca la solidaritat. 

Joan Baptista no vol batejar Jesús perquè encara “separa” cel i terra. Jesús el corregeix. Aquesta 
“correcció” serà la tasca més important de Jesús fins a la seva solidaritat plenament visualitzada: la seva 
mort. Amb la seva mort (vida del tot donada) desapareix l’última resta de separació entre cel i terra: la 
cortina del temple que separava l’espai de Déu de l’espai dels homes s’esquinça de dalt a baix (Mateu 
27:51). 

L’esquinçament de la cortina del temple canvia el significat dels temples: ja no han de ser vistos com un 
espai reservat a Déu sinó com un lloc de trobada obert a tots.  L’Esperit de Déu (la seva força creadora-
humanitzadora) “conviu” amb els humans que li donen acollida. I esdevenen fills. Fills en el Fill i germans 
en el Germà. 

Sovint, en moltes places de les nostres ciutats, es pot experimentar la bona convivència d’humans i 
coloms. Dissortadament, la convivència entre humans sembla molt més difícil. Però és l’únic vertader 
baptisme que dóna sentit (salva) les nostres vides. Vides en la Vida. 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=31&capitol=808&select=1
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Entrevistes amb Fid’ho 
Baptisme de Jesús. CICLE A.  

PRESENTACIÓ 
Entrevistes amb Fid’ho pren forma de diàleg entre 

Fid’ho (abreviació de Fill de l’Home) i Evy, 
periodista. El nom Evy, per la seva semblança amb 
Eva, vol compensar l’excessiu pes que entre 
nosaltres té la paraula “home”, presa sovint només 
en sentit de “baró”. També, per la seva proximitat 
amb evangelista, vol destacar la semblança entre 
els primers evangelistes i els periodistes actuals 
quan ens ajuden amb “bones notícies”. 

Sóc conscient de com n’és d’arriscat l’ús d’aquest 
gènere literari, sobretot tenint en compte la qualitat 
de l’entrevistat. Intentaré que les paraules posades 
en boca de Fid’ho siguin tan ajustades com sàpiga 
al missatge que, ja fa dos mil anys, van intentar 
transmetre’ns centenars d’escriptors que van 
inventar el gènere literari “evangeli”. 

Dels moltíssims evangelis que es van escriure, la 
comunitat cristiana, des de fa molt temps, n’ha 
seleccionat només quatre. Aquesta capacitat 
selectiva de la Comunitat cristiana em permet 
l’atreviment d’escriure Entrevistes amb Fid’ho: si 
serveixen, hauran servit; si no, directament a la 
paperera! 

Evy no exposarà les seves idees sinó que farà 
aquelles preguntes o comentaris que farien els 
suposats lectors o lectores que hi fossin presents. 
Així doncs, Evy no actua ni com a creient com a 
increient, ni religiós ni antireligiós, ni progressista ni 
conservador,… Vol ser simplement “veu dels 
humans” que fan preguntes o exposen sentiments 
com dubtes, queixes, esperances i anhels. 

ENTREVISTA 
Evy 

Sospito que això del teu baptisme deu ser una 
cosa important, ja que els tres Evangèlics Sinòptics 
el posen a l’inici de la teva vida pública. Però el 
llenguatge que fan servir és del tot incomprensible. 
No és imaginable que el “cel s’obri” i que “baixi un 
colom”, com si fos un meteorit. Avui creiem en el 
Big Bang. 
Fid’ho 

D’acord. Cada època i cada cultura tenen el seu 
llenguatge. Cal adequar el llenguatge perquè 
comuniqui el missatge. I el missatge del meu 
baptisme és important. 
Evy 

Mirant-ho bé, aquí el mateix missatge ja 
corregeix el llenguatge. El llenguatge responia a la 
idea de dos mons: el món dels humans i el món 
dels déus, separats per la volta del cel. Però, de fet, 
el que diu el relat és que aquesta “volta de 
separació” desapareix; i, per tant, queda només un 
sol món. És així? 
Fid’ho 

El relat no fa ni geografia ni astronomia, però 
certament corregeix la idea dels dos mons. Com tu 
dius, de món només n’hi ha un. Però també cal dir 
que aquest únic món té més “realitat” de la que els 
geògrafs, astrònoms o físics poden copsar. 

Evy 
Els científics actuals disposen d’instruments molt 

poderosos per estudiar i conèixer tota la realitat, 
tant el microcosmos com el macrocosmos! 
Fid’ho 

Ben cert. Però jo t’estic parlant d’una realitat que 
queda fora del camp de la Ciència. 
Evy 

Fora del camp de la Ciència? Insisteixes en la idea 
d’un altre món? 
Fid’ho 

No! Es tracta d’una altra dimensió de l’únic món. 
Imagina una obra d’art. Per exemple la Mona Lisa. 
És un objecte totalment físic. Però és evident que, 
per a qui té sensibilitat artística, és molt més que 
un objecte físic. Encara que algú analitzés amb els 
instruments més potents tots i cada un dels seus 
àtoms i de les seves partícules subatòmiques, mai 
no hi trobaria l’art que molts hi admirem. L’art 
constitueix una altra dimensió que neix del diàleg 
entre l’objecte i l’espectador. L’art està en objectes 
físics, però queda fora del camp de la Física. 

Doncs bé: Hi ha una manera de dialogar amb 
l’Univers i amb la Humanitat que ens fan sentir 
estimats. És una altra dimensió. 
Evy 

¿El teu baptisme és l’experiència de ser estimat? 
¿I què passa amb les persones que se senten 
desgraciades o no estimades? 
Fid’ho 

És sobretot pensant en elles que els Evangelis 
parlen de mi. Perquè el sentiment de sentir-se 
estimat no neix només de la pròpia decisió. És la 
solidaritat amb els marginats allò que ens fa 
capaços de sentir la veu que ressona per a tothom: 
“Tu ets el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he 
complagut“. Jo vaig sentir-la quan vaig barrejar-me 
amb els pecadors que feien cua per ser batejats. 
També vaig sentir-la a la Creu, assumint la situació 
dels condemnats a mort. L’experiència de ser 
estimat arriba quan ens fem solidaris dels que no se 
senten estimats. 
Evy 

Jo diria que això és un sentiment purament 
subjectiu! 
Fid’ho 

¿És purament subjectiva la admiració davant 
d’una obra d’art? Ho és per als qui no tenen sentit 
artístic. Igualment: el sentiment de filiació és entès 
com a merament subjectiu només pels que refusen 
sentir-se humans amb els humans. 
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UNA NOVA ETAPA 

Abans de narrar la seva activitat profètica, els evangelistes ens parlen d'una 
experiència que transformarà radicalment la vida de Jesús. Després de ser 
batejat per Joan, Jesús se sent el Fill estimat de Déu, habitat plenament pel seu 
Esperit. Encoratjat per aquest Esperit, Jesús es posa en marxa per anunciar a 
tothom, amb la seva vida i el seu missatge, la Bona Notícia d'un Déu amic i 
salvador de l'ésser humà. 

No és estrany que, al convidar-nos a viure en els pròxims anys "una nova etapa 
evangelitzadora", el Papa ens recordi que l'Església necessita més que mai 
"evangelitzadors amb Esperit". Sap molt bé que només l'Esperit de Jesús ens pot 
infondre força per posar en marxa la conversió radical que necessita l'Església. 
Per quins camins? 

Aquesta renovació de l'Església només pot néixer de la novetat de l'Evangeli. El 
Papa vol que la gent d'avui escolti el mateix missatge que Jesús proclamava pels 
camins de Galilea, no un altre diferent. Hem de "tornar a la font i recuperar la 
frescor original de l'Evangeli". Només d'aquesta manera, "podrem trencar 
esquemes avorrits en els quals pretenem tancar a Jesucrist". 

El Papa està pensant en una renovació radical, "que no pot deixar les coses com 
estan; ja no serveix una simple administració". Per això, ens demana "abandonar 
el còmode criteri pastoral del sempre s'ha fet així" i insisteix una i altra vegada: 
"Convido a tots a ser audaços i creatius en aquesta tasca de repensar els 
objectius, les estructures, l'estil i els mètodes evangelitzadors de les pròpies 
comunitats". 

Francesc busca una Església en què només ens preocupi comunicar la Bona 
Notícia de Jesús al món actual. "Més que la por a no equivocar-nos, espero que 
ens mogui la por a tancar-nos en les estructures que ens donen una falsa 
contenció, en les normes que ens tornen jutges implacables, en els costums on 
ens sentim tranquils, mentre fora hi ha una multitud famolenca i Jesús ens 
repeteix sense cansar-se: Doneu-los vosaltres de menjar ". 

El Papa vol que construïm "una Església amb les portes obertes", ja que 
l'alegria de l'Evangeli és per a tothom i no s'ha d'excloure ningú. Quina alegria 
poder escoltar dels seus llavis una visió d'Església que recupera l'Esperit més 
genuí de Jesús trencant actituds molt arrelades durant segles! "Sovint ens 
comportem com controladors de la gràcia i no com facilitadors. Però l'Església no 
és una duana, és la casa del Pare on hi ha lloc per a cada un amb la seva vida a 
coll". 

José Antonio Pagola






