
LECTURES  
DIUMENGE 12/02/2017 

DURANT L’ANY VI. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Jesús Fill de Sira  15,15-20) 

  
Si tu vols, guardaràs els manaments; 
ets tu qui has de decidir si et mantindràs fidel. 
Tens al davant foc i aigua: pren el que tu vulguis. 
L’home té al davant la vida i la mort: 
li donaran allò que voldrà. 
La saviesa del Senyor és gran; 
el Senyor és molt poderós i tot ho veu. 
Els ulls de Déu veuen el que ell ha creat; 
ell coneix tot el que fa cadascú. 
No mana a ningú que faci el mal 
ni autoritza ningú a pecar. 

2ª LECTURA (1Corintis 2,6-10) 
  
Germans, 
als qui tenen una fe prou madura, 
sí que els ensenyem una saviesa, 
però una saviesa 
que no és del món present ni dels dirigents, 
que estan a punt de ser destituïts, 
sinó la saviesa enclosa 
en el pla que Déu s’ha proposat, 
amagada fins ara, 
però que abans de tots els temps 
Déu ja tenia decidida, 
perquè sigui la nostra glòria. 
Cap dels dirigents del món present 
no l’havia coneguda, 
perquè, si l’haguessin coneguda, 
mai no haurien clavat a la creu el Senyor de la glòria. 
Però, tal com diu l’Escriptura: 
«Cap ull no ha vist mai, 
ni cap orella no ha sentit, 
ni el cor de l’home somniava 
això que Déu té preparat per als qui l’estimen», 
però a nosaltres, 
Déu ens ho ha revelat per obra de l’Esperit, 
ja que l’Esperit tot ho penetra, 
fins al més profund de Déu. 

EVANGELI. (Mateu 5,17-37). 
  
En aquell temps, 
Jesús digué als seus deixebles: 
[«No us penseu que jo vinc a desautoritzar 
els llibres de la Llei i dels Profetes. 
No vinc a desautoritzar-los sinó a completar-los. 
Us ho dic amb tota veritat: 
Mentre durin el cel i la terra, 
no passarà per alt ni la lletra més menuda, 
ni el tret més insignificant dels llibres de la Llei. 
Tot es complirà. 
Per tant, 
aquell que deixi de complir 
un dels manaments més petits, 
i ensenyi els altres a fer el mateix, 
serà tingut pel més petit en el Regne del cel; 
però aquell que els compleixi 
i ensenyi a fer-ho, 
serà tingut per gran en el Regne del cel.] 

Jo us dic que si no sou més justos 
del que ho són els mestres de la Llei i els fariseus, 

no entrareu pas al Regne del cel. 

»Ja sabeu que als antics els van manar: 
“No matis”, 
i tothom que mati, serà reu davant el tribunal. 
Doncs jo us dic: 
El qui s’enfadi amb el seu germà, 
serà reu davant el tribunal. 
[El qui digui al seu germà una paraula de menyspreu, 
serà reu davant el Sanedrí, 
i el qui l’insulti, acabarà al foc de l’infern. 
Per això, ni que et trobis ja a l’altar, 
a punt de presentar l’ofrena, 
si allà et recordes 
que un teu germà té alguna cosa contra tu, 
deixa allà mateix la teva ofrena, 
i vés primer a fer les paus amb ell. 
Ja tornaràs després, a presentar la teva ofrena. 
Si algú et portar al jutjat, 
mentre hi aneu, enteneu-vos de seguida, 
abans no et posi en mans del jutge, 
i el jutge en mans dels guardes, 
i et tanquin a la presó. 
T’ho dic amb tota veritat: 
Un cop allà, no en sortiries 
que no haguessis pagat fins l’últim cèntim.] 

»Ja sabeu que està manat: “No cometis adulteri.” 
Doncs jo us dic: 
Tothom que mira una dona amb mal desig, 
en el fons del cor ja ha comès adulteri. 
[Per això, 
si el teu ull dret et fa caure en pecat, 
arrenca-te’l i llença’l; 
val més que es perdi un dels teus membres, 
i que no sigui llençat a l’infern tot el teu cos. 
I si la teva mà dreta et fa caure en pecat, 
talla-te-la i llença-la; 
val més que es perdi un dels teus membres, 
i que no sigui llençat a l’infern tot el teu cos. 

»També està manat: 
“Si algú es divorcia de la seva dona, 
que li doni un document on consti el divorci.” 
Doncs jo us dic: 
Tothom qui es divorcia de la seva dona, 
fora del cas d’una unió il·legal, 
en fa una adúltera, 
i el qui es casa amb una repudiada, comet adulteri.] 

»També sabeu que als antics els van manar: 
“No trenquis els juraments.” 
I també: 
“Compleix tot allò que has jurat en nom del Senyor.” 
Doncs jo et dic: No juris mai: 
[ni pel cel, que és el tron de Déu, 
ni per la terra, que és l’escambell dels seus peus, 
ni per Jerusalem, que és la ciutat del gran Rei, 
ni pel teu cap, 
ja que tu no pots ni fer tornar blanc o negre un sol cabell.] 
Digueu senzillament sí quan és sí, 
i no quan és no. 
Tot allò que dieu de més, ve del Maligne.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 19/02/2017 

DURANT L’ANY VII. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Levític 19,1-2.17-18) 

  
El Senyor digué a Moisès: 
«Digues a tota la comunitat dels israelites: 
sigueu sants, 
perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, sóc sant. 
»No tinguis malícia als teus germans dins el teu cor. 
Reprèn els altres, si cal; 
així no et faràs responsable del seu pecat. 
No et vengis ni guardis rancúnia 
contra ningú del teu poble. 
Estima els altres com a tu mateix. 
Jo sóc el Senyor.» 

2ª LECTURA (1Corintis 3,16-23) 
  
Germans, 
¿no sabeu que sou un temple de Déu 
i que l’Esperit de Déu habita en vosaltres? 
Si algú profana el temple de Déu, 
Déu li’n demanarà compte, 
perquè el temple de Déu és sagrat, 
i aquest temple sou vosaltres. 
Que ningú no s’enganyi ell mateix. 
Si entre vosaltres algú es té per savi 
segons la saviesa del món present, 
que es faci ignorant, 
per poder arribar a ser savi de veritat. 
Perquè, davant de Déu, 
la saviesa d’aquest món és ignorància. 
L’Escriptura diu: 
«Fa caure els savis en els seus propis paranys.» 
I també: 
«El Senyor sap què valen els pensaments dels savis: 
no s’aguanten més que el fum.» 
Per tant, 
que ningú no es gloriï de ser seguidor de cap home. 
Tot és vostre: 
Pau, Apol·ló, Quefes, 
el món, la vida, la mort, el present, el futur. 
Tot és vostre, 
però vosaltres sou de Crist, 
i Crist és de Déu. 

EVANGELI. (Mateu 5,38-48). 
  
En aquell temps, 
Jesús digué als seus deixebles: 
«Ja sabeu que, als antics, els van dir: 
“Ull per ull, dent per dent.” 
Doncs jo us dic: 
No us hi torneu, contra els qui us fan mal. 
Si algú et pega a la galta dreta, para-li també l’altra. 
»Si algú et vol posar un plet per quedar-se el teu vestit, 
dóna-li també el mantell. 
Si algú t’obliga a portar una càrrega 
un quart d’hora de camí, 
porta-li mitja hora. 
Dóna a tothom qui et demani, 
no et desentenguis del qui et vol manllevar. 
  
»Ja sabeu que van dir: 
“Estima els altres”, però no els enemics. 
Doncs jo us dic: 
Estimeu els enemics, 
pregueu per aquells que us persegueixen. 
Així sereu fills del vostre Pare del cel: 
ell fa sortir el sol sobre bons i dolents, 
i fa ploure sobre justos i injustos. 
Perquè si estimeu només els qui us estimen, 
quina recompensa mereixeu? 
Els publicans, no fan també el mateix? 
I si només saludeu els germans, 
què feu d’extraordinari? 
Els pagans, no fan també el mateix? 
Sigueu bons del tot, 
com ho és el vostre Pare celestial.» 

  



PROJECTE D’HOMILIA
“Completar” o “Acomplir”… 

“No us penseu que jo vinc a desautoritzar els llibres de la 
Llei i dels Profetes. No vinc a desautoritzar-los sinó a 
completar-los”. 

“Completar la Llei”. Segurament la traducció que ens 
ofereix el Missal és correcta, però l’entendríem malament si 
penséssim que la Llei i els Profetes són incomplets, de 
manera Jesús hauria vingut a completar-los, afegint-t’hi més 
preceptes o més exigències. 

El que Mateu vol dir, amb les paraules que posa en boca 
de Jesús mateix, és que la Llei (qualsevol Llei) és només un 
instrument, i no un valor en si mateixa; per això no s’acaba 
en si mateixa. 

Tenim un exemple d’això en les lleis que els pares imposen 
als seus fills petits. Amb les seves normes, els pares no 
pretenen que el nen sigui obedient sinó que creixi i es faci 
adult fins a poder decidir per si mateix sense necessitar 
normes dels pares. Igualment passa amb les normes que el 
mestre o l’escola donen als seus alumnes: tenen per finalitat 
que els alumnes madurin, i puguin conviure en llibertat fora 
de l’escola. 

Així, en la Bíblia, la Llei és entesa també com a promesa. 
El compliment de la Llei té per finalitat fer arribar a una 
situació més enllà de la Llei. Per això potser seria més exacte 
fer servir la paraula “acomplir”, per comptes de “completar”. 
Jesús porta la Llei al seu acompliment. Més encara: Ell 
visualitza en si mateix l’acompliment de la Llei, ja que és 
l’home adult i lliure. En ell s’acompleixen les promeses 
fetes per Déu en forma de Llei. 
De servents a fills. 

En l’evangeli de Mateu, quan Joan Baptista es resisteix a 
batejar Jesús, aquest li respon: “Accedeix per ara a batejar-
me. Convé que complim d’aquesta manera tot el que és bo 
de fer.” Aquest compliment de la Llei provoca el seu 
acompliment: el cel s’obre i Jesús és declarat “Fill 
estimat” (Mateu 3,17). En el baptisme de Jesús es visualitza 
allò que ens diu l’evangeli d’avui: l’acompliment de la Llei. 

Complir la Llei ens permet passar de la consciència de 
servents a la consciència de fills, no pas per l’eficàcia de la 
Llei, sinó perquè Déu ens adopta com a fills. 

Cal reconèixer que ser fills resulta molt més exigent que 
ser simplement servents. Però això només és així quan es 
mira des de la consciència de servents. Vist des de la situació 
de fills, les exigències són Vida. 

Jesús, el nou Moisès, ens crida a passar de servents a fills, 
i això comporta uns canvis importants en la manera de 
relacionar-nos amb el Pare i amb els germans. “Ja sabeu que 
als antics els van manar… Doncs jo us dic…”. Aquí “antics” 
vol dir tots i cada un de nosaltres abans de sentir-nos fills. 

En l’evangeli d’avui es repeteix quatre vegades aquesta 
expressió. Diumenge que ve es repetirà encara dues vegades 
més. S’hi assenyala la diferència entre la situació de servitud 
i la situació de filiació. 
“No matis”. Doncs jo us dic… 

Entre conciutadans, com a mínim està prohibit matar. 
Però, ser fills del Pare ens converteix en germans; i entre 
germans el mínim és no insultar-se. El llenguatge està tret 
de l’àmbit de les “lleis per a la convivència”, però el contingut 
ens parla de la vivència de la germanor. 
“No cometis adulteri”. Doncs jo us dic… 

Les relacions home–dona sovint s’han regulat amb criteris 
de possessió o de “propietat privada”. Això ha donat lloc a 
abusos tan dolents que les diferents Cultures han hagut de 
crear normes per limitar-los d’alguna manera: contractes, 
certificats, expedients, dots, inscripcions, anells,… En la Llei 
de Moisès (i en moltes d’altres) l’adulteri està prohibit perquè 
va contra la propietat privada. Normalment és la dona la que 
és considerada propietat de l’home. L’adúlter obra malament 
perquè “roba la dona” al seu propietari. L’adúltera és 
condemnada perquè, donant-se a un altre, va contra la 
propietat exclusiva que el marit té sobre d’ella. 

Ser fills de Déu i, conseqüentment germans, comporta una 
forma de relació home–dona dins un àmbit privilegiat de 
comunió. “Ja no són dos, sinó una sola carn” (Mateu 19,16). 

La comunió mútuament ens fa persones; i persones 
lliures, respectades, independents, nobles. En canvi, la 

possessió ens fa coses, objectes, instruments… La “Llei” 
neix de la necessitat de frenar els abusos del desig de posseir 
l’altre. Aquest desig és especialment pervers en la relació 
home–dona perquè estan fets per viure en comunió mútua, i 
no pas en dependència. 

Notem que el “desig de possessió” o el “sentiment de 
propietat” també pot ser especialment greu, pels mateixos 
motius, en relació als fills petits o als ancians. 

Ningú és propietat de ningú. La propietat sobre les 
persones és deshumanitzadora, encara que fos acceptada per 
la persona “posseïda”. 
Si algú es divorcia… 

El sentiment de possessió o de propietat pot prendre 
forma de contracte. I els contractes es fan i es desfan. 

Jesús ens porta més enllà d’aquesta casuística. No accepta 
com a vàlid cap nivell de possessió, se’n digui com se’n digui. 
Tot allò que inclogui “possessió”, en les relacions humanes és 
“pornèia”. Aquesta és la paraula grega que fa servir 
l’evangeli, i no cal buscar-li significats tècnics o jurídics 
especials. La traducció que se’n fa aquí “unió il·legal” no 
resulta gaire clara. Es refereix a qualsevol classe d’unió 
“deshumanitzadora” (encara que fos legal!). 

Els humans estem dissenyats per realitzar-nos amb 
relacions mútues de comunió. Això és anterior a qualsevol 
“Llei”, incloses les lleis religioses o cristianes (Mateu 19,8). 
Tota relació possessiva (se’n digui com se’n digui) trenca la 
comunió interpersonal, és inhumana i no s’ha de mantenir. 
“No trenquis els juraments”. Doncs jo et dic… 

En el nostre afany possessiu, podem caure en la pretensió 
de fer-nos “nostre” fins i tot el nom de Déu, i utilitzar-lo com 
a garant de les nostres afirmacions. El jurament és un intent 
d’utilitzar Déu. No s’hi val. “Digueu senzillament sí quan és 
sí, i no quan és no. Tot allò que dieu de més, ve del Maligne”. 

MISSATGE 
Diversos són els missatges del llarg evangeli d’avui. Potser 

es podrien resumir així: La Llei és per ajudar-nos a arribar a 
la plenitud, on la vida es fa comunió. En la comunió, la 
comunicació és normal i espontània: sí, quan és sí; no, quan 
és no. Fins i tot el culte està sotmès a aquesta exigència. “A 
punt de presentar l’ofrena, si allà et recordes que un teu 
germà té alguna cosa contra tu, deixa allà mateix la teva 
ofrena, i vés primer a fer les paus amb ell”. 

RESPOSTA 
En una família poden haver-hi pares, infants, adolescents, 

avis… Les vides de cadascú són molt diferents entre elles, 
però entre tots creen un espai on els petits poden créixer, els 
adolescents poden afermar-se, els pares poden donar-se, els 
avis poden destil·lar-se en dolçor,… 

Sembla que així hauria de ser també a l’Església, amb 
petits que necessiten lleis, amb adults que ja les han 
superades en molts aspectes, amb ancians que exhalen el 
perfum de la llibertat,… 

Des d’aquest punt de vista, és urgent un canvi: no 
entendre l’Església en funció dels capellans o dels religiosos 
sinó en funció de la vida de les comunitats i de la seva gran 
varietat. Les comunitats concretes, grans o petites, simples o 
complexes, han de poder ser àmbits de vida, i no tant àmbits 
de pràctiques religioses. En la nostra societat laica s’han 
quasi extingit les vocacions a ser capellà; en canvi, són 
moltíssimes i variadíssimes les vocacions a servir la vida. 
Això pot facilitar les reformes necessàries i urgents en la 
nostra Església, si ho sabem aprofitar. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Repassant el procés de la vostra fe, podeu dir que ja heu 

passat de servents a fills? Trobeu més difícil ser fill que ser 
servent? Preferiríeu tornar enrere? 

2. En les vostres relacions més pròximes (parella, família, 
treball, parròquia…), què hi té més força: les lleis o la 
comunió? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY VI. CICLE A.  

“LLEI”. 

139. Llei.  (... no vinc a desautoritzar els llibres de la Llei i dels Profetes. No vinc a 
desautoritzar-los sinó a completar-los.). 

Déu mira els oprimits i fa aliança amb ells. Els dóna una Llei que els pot convertir en Poble. La Llei 
esdevé l’expressió i la garantia de la identitat del Poble. 

Els descendents de Jacob vivien a Egipte com a forasters. No hi eren un Poble sinó un conjunt de tribus 
progressivament esclavitzades (Èxode 1:8). Davant l’opressió, Déu hi intervingué. “Jo sóc el que hi 
sóc” (Èxode 3:14). Déu digué a Moisès: He vist l’opressió del meu poble i he sentit com clama per culpa 
dels seus  explotadors (Èxode 3:7). L’opressió que sofreix l’ha convertit en un Poble Elegit.  

Tots els oprimits esdevenen “elegits”. La mateixa opressió els situa davant per davant de la injustícia 
que pateixen i desperta en ells el sentiment de Justícia. Saben que la Justícia (Déu) està a favor seu. 

Quan les tribus són fidels a la Llei, subsisteixen com a Poble i prosperen. Quan abandonen la Llei, 
desapareixen com a Poble, i retorna la servitud. 

La Llei queda resumida en els famosos 10 Manaments. Naturalment, el primer de tots és la prohibició 
absoluta de tenir altres déus; és a dir: de tenir altres senyors (Èxode 20:3), ja que la finalitat de la Llei és 
la Llibertat. Per això la seva primera exigència és excloure qualsevol forma de servitud. Els déus egipcis 
no eren “alliberadors” per a Israel. Per esdevenir Poble lliure caldrà sortir cap a la Terra Promesa (Èxode). 

No solament no poden fer-se servents d’altres déus sinó que tampoc no poden fer-se imatges del seu 
Déu. Els Poderosos (els de fora i els de dintre) s’imposen presentant-se com a representants (imatges) de 
Déu, o enviats seus, o encarnacions divines. “No prendràs el nom de Déu en va”; és a dir: no utilitzaràs el 
nom de Déu ni per imposar-te ni per ser servent. La Llei “imposa” optar per la Llibertat (Segon 
manament. Èxode 20:4ss). 

El 3er manament obliga a una vivència directa de la Llibertat prohibint treballar o fer treballar en dia de 
repòs. El “repòs” ha de ser viscut com a temps de llibertat. Encara que es consideri consagrat a Déu, en 
realitat és un dia consagrat a ser lliure (Èxode 20:8ss). 

Els altres Manaments regulen la convivència com a Poble:  
-Respectar els pares en la seva ancianitat 
-No robar, abans que tot, el preuat bé de la vida (No matar). 
-No robar l’esposa d’altre (No adulterar). 
-No robar els béns que pertanyen a un altre. 
-No robar la bona fama (no calumniar o testificar en fals). 
-Els dos últims manaments (en la nostra manera de comptar-los) prohibeixen desitjar allò que està 
prohibit (Èxode 20:17). 

En l’evangeli d’avui Jesús declara: No he vingut a abolir la Llei sinó a completar-la. 
La Llei és bona, però cal completar-la.  
La Llei no és un fi; és un mitjà. L’objectiu és la Llibertat. Cap Llei no és vàlida si no apunta a la 

Llibertat. 
El gran “problema” de la Llei és que queda exterior a nosaltres. Mana la Llibertat però no ens pot fer 

lliures, ja que s’imposa per via de submissió. En canvi la Llibertat només pot néixer de la Llibertat. Per 
això la Llei ha de ser completada apuntant més enllà d’ella mateixa. 

“No és l’home per a la Llei sinó la Llei per a l’home”. Aquest és el compliment que introdueix Jesús. 
Sense aquest complement, la Llei, útil en un primer moment, es perverteix progressivament.  

És la gran temptació que sovint no superen els qui fan les lleis o les interpreten.  
Quan “l’home és per a la Llei” es pot caure en els crims més grans. Per exemple, quan Pilat presenta 

Jesús a la multitud i diu “Aquí teniu l’home”, la resposta provocada pels Poderosos és: Crucifica’l; 
crucifica’l! (Joan 19:5), i afegeixen: Nosaltres tenim una Llei, i segons aquesta Llei aquest home ha de 
morir. 

La Llei és per a l’home; per a la seva Llibertat. En la mesura que s’arriba a la Llibertat va desapareixent 
la funció de la Llei.  

Sant Pau, que en un primer moment va caure en la idolatria de la Llei (Fets dels apòstols 8:3; 26:9), un 
cop convertit, compara la Llei amb allò que passa quan l’hereu és petit: tot i ser amo de tot, està sotmès 
a tutors i educadors que l’imposen lleis per ajudar-lo a ser adult. (Gàlates 4.1). La Llei fa de tutor. Tota la 
seva acció ha d’estar orientada a fer créixer fins a la Llibertat. 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
Durant l’Any VI. 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 

Aquest llarg evangeli que hem llegit 
consta de dues parts que, en la meva 
opinió, són contradictòries, perquè primer 
dius que cal respectar la Llei fins en els 
detalls més petits, però després ho canvies 
tot, contraposant allò que diu la Llei amb 
allò que dius tu. ¿En què quedem: s’ha de 
complir la Llei tal està com escrita o s’ha 
de canviar? 
Fid’ho 

Interpretes malament la paraula–clau de 
tot això: “completar”. Jo no vinc ni a 
canviar ni a desautoritzar la Llei sinó a 
completar-la. La Llei té forma de promesa. 
No té valor per si mateixa sinó que serveix 
per moure l’Home cap a la plenitud. La 
Llei és com l’escola. Els nens no van a 
l’escola per quedar-s’hi. L’escola els ajuda a 
créixer i fer-se adults. Un cop són adults, 
estan més enllà de les normes escolars. 
Evy 

Però tu canvies les normes de l’escola per 
unes altres de més exigents! 

Fid’ho 
El canvi no està en les normes sinó en 

les persones. Mentre el fill és petit, rep 
normes i lleis per ajudar-lo a créixer. Un 
cop arribat a la maduresa, ell mateix es 
dóna aquelles “normes” que la generositat 
li suggereix. Les lleis de la primeria tenien 
la funció de fer-li desitjar la Llibertat. Quan 
s’arriba i s’accepta la Llibertat, la mateixa 
Llibertat esdevé l’única “norma”. 
Evy 

La L l ibertat és més exigent que 
l’Obediència? 
Fid’ho 

I tu m’ho preguntes?! ¿A tu, què et 
resulta més exigent: les ordres del teu 
director, a la feina, o les normes que 
“t’imposen” la teva llibertat i el teu amor a 
la dona i als fills? I tanmateix, què et fa 
més feliç? 
Evy 

Ara comprenc el canvi que proposes! La 
Llei diu: No mataràs. O també: Respecta 
els drets dels altres. En canvi, quan 
estimes, l’Amor diu: No facis res que 
trenqui l’harmonia. O: Fes tot allò que és 
plaent a l’altre. O també: Dedica-li tota la 
teva vida. L’Amor és molt més exigent, 
però és Vida. Les normes que venen de 
fora potser siguin necessàries per fer 
societat. Però per fer comunió, és dir: 
per viure, són indispensables les “normes” 
que inspira la Llibertat i l’Amor. 

Però em queda una pregunta: què passa 
si algú no fa el pas de les “normes de la 
societat” a la “vivència de la comunió”? 
Fid’ho 

Què passa si un nen no creix? N’hi ha 
que ja han estat incorporats a la plenitud 
de la comunió. No els veiem créixer, però 
creixen amb la Comunitat. N’hi ha d’altres 
que no creixen perquè no volen créixer. En 
aquests casos, no et puc donar cap 
resposta. Jo he vingut per als qui volen 
créixer. 

Mossèn Pere Torras 



NO A LA GUERRA ENTRE NOSALTRES 

Els jueus parlaven amb orgull de la Llei de Moisès. Segons la tradició, Déu 
mateix l'havia regalat al seu poble. Era el millor que havien rebut d'ell. En 
aquesta Llei hi ha la voluntat de l'únic Déu veritable. Aquí poden trobar tot el que 
necessiten per ser fidels a Déu. 

També per a Jesús la Llei és important, però ja no ocupa el lloc central. Ell viu i 
comunica una altra experiència: està arribant el Regne de Déu; el Pare està 
buscant obrir-se camí entre nosaltres per fer un món més humà. No n'hi ha prou 
en quedar-nos amb complir la Llei de Moisès. Cal obrir-nos al Pare i col·laborar 
amb ell en fer una vida més justa i fraterna. 

Per això, segons Jesús, no n'hi ha prou de complir la llei que ordena "No 
mataràs". Cal, a més, arrencar de la nostra vida l'agressivitat, el menyspreu a 
l'altre, els insults o les venjances. Aquell que no mata, compleix la llei, però si no 
s'allibera de la violència, en el seu cor no regna encara aquest Déu que busca 
construir amb nosaltres una vida més humana. 

Segons alguns observadors, s'està estenent en la societat actual un llenguatge 
que reflecteix el creixement de l'agressivitat. Cada cop són més freqüents els 
insults ofensius proferits només per humiliar, menysprear i ferir. Paraules 
nascudes del rebuig, el ressentiment, l'odi o la venjança. 

D'altra banda, les converses estan sovint teixides de paraules injustes que 
reparteixen condemnes i sembren sospites. Paraules dites sense amor i sense 
respecte, que enverinen la convivència i fan mal. Paraules nascudes gairebé 
sempre de la irritació, la mesquinesa o la baixesa. 

No és aquest un fet que es dóna només en la convivència social. És també un 
greu problema en l'Església actual. El Papa Francesc pateix en veure divisions, 
conflictes i enfrontaments de "cristians en guerra contra altres cristians". És un 
estat de coses tan contrari a l'Evangeli que ha sentit la necessitat de dirigir una 
crida urgent: "No a la guerra entre nosaltres". 

Això diu el Papa: "Em fa mal comprovar com en algunes comunitats cristianes, i 
encara entre persones consagrades, consentim diverses formes d'odis, 
calúmnies, difamacions, venjances, gelosia, desitjos d'imposar les pròpies idees a 
costa de qualsevol cosa, i fins persecucions que semblen una implacable caça de 
bruixes. A qui anem a evangelitzar amb aquests comportaments?". El Papa vol 
treballar per una Església en què "tothom pugui admirar com us cuideu els uns 
als altres, com us doneu alè mútuament i com us acompanyeu". 

José Antonio Pagola






