
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.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 26/02/2017 

DURANT L’ANY VIII. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 49,14-15) 

  
Sió diu: 
«El Senyor m’ha abandonat, 
el meu Déu s’ha oblidat de mi.» 

¿Creus que una mare 
s’oblidarà del nen que té al pit, 
i no s’apiadarà del fill de les seves entranyes? 

Però, ni que alguna se n’oblidés, 
jo no m’oblidaria mai de tu. 

2ª LECTURA (1Corintis 4,1-5) 
  
Germans, 
que la gent no vegi en nosaltres 
més que uns servidors de Crist, 
administradors del que Déu s’ha proposat. 
Doncs bé, 
dels administradors l’únic que n’esperem 
és que siguin fidels. 

A mi, el que menys em preocupa 
és que em judiqueu vosaltres 
o qualsevol tribunal humà. 
Ni tan sols jo, no em judico. 
La meva consciència no m’acusa de res, 
però això no vol dir que jo sigui irreprensible. 
El meu jutge és el Senyor. 

Per tant, no judiqueu res abans d’hora. 
Espereu que vingui el Senyor: 
ell farà llum sobre tot allò que s’amaga en les tenebres, 
i farà conèixer les intencions de cada cor. 
Llavors, l’elogi que es mereix cadascú vindrà de Déu. 

EVANGELI. (Mateu 6,24-34). 
  
En aquell temps, 
Jesús digué als seus deixebles: 
«Ningú no pot servir dos amos: 
Si estima l’un, no estimarà l’altre, 
si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. 
No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses. 
Per això us dic: 
No us neguitegeu per la vostra vida, 
pensant què menjareu o què beureu, 
ni pel vostre cos, pensant com us vestireu. 
¿No val més la vida que el menjar, 
i el cos, més que el vestit? 
Mireu els ocells que volen lliures pels aires: 
no sembren, ni seguen, ni guarden res als graners, 
però els alimenta el vostre Pare celestial. 
¿I no valeu més vosaltres que ells? 
¿Qui de vosaltres, per més que es neguitegi, 
és capaç d’allargar, ni un minut, 
el temps de la seva vida? 
  
I pel que fa al vestit, ¿per què us neguitegeu? 
Mireu com creixen els lliris dels prats: 
no treballen ni filen, 
però us asseguro que ni Salomó, 
amb tota la seva magnificència, 
no es vestia com cap d’aquests. 
I si Déu vesteix així l’herba dels prats, 
que hi és avui i demà ja la tiren al foc, 
com no ho farà encara més amb vosaltres, 
gent de poca fe? 
Per tant, 
no us neguitegeu pensant què menjareu, 
o què beureu, 
o com us vestireu. 
Anar darrere de tot això és propi dels pagans. 
El vostre Pare celestial 
sap molt bé la necessitat que en teniu. 
Busqueu per damunt de tot 
el regne de Déu i ser justos. 
No us neguitegeu, doncs, pensant en demà. 
El demà ja tindrà les seves preocupacions. 
Cada dia en té prou amb els seus maldecaps.» 
  
…  



PROJECTE D’HOMILIA
Es va dir: Ull per ull… 

Amb l’expressió “espiral de la violència” 
es vol indicar que l’agressivitat tendeix a 
respondre a la violència amb una violència 
més gran. Això acaba fent impossible la 
convivència. “Ull per ull” seria una norma 
aparentment justa, i bona per posar 
mesura en la resposta a les agressions. 

Però, en la pràctica, ni tan sols aquesta 
norma sol ser respectada perquè els 
poderosos s’han reservat el monopoli de la 
violència, i sovint l’exerceixen sense cap 
classe de control ni mesura. La nostra 
història humana, des d’aquest punt de 
vista, és extremadament inhumana, i 
vergonyant comparada amb altres espècies 
animals. 
Doncs jo us dic… 

La proposta de Jesús també sembla 
inhumana, però per l ’altre extrem. 
Proposar que si et peguen a una galta paris 
també l’altra, o que si algú et vol robar el 
vestit li donis també el mantell, és 
realment demanar massa. És inhumà per 
excés . E l s humans hem de v iu re 
“humanament”. 

Però, pensem-hi una mica més. 
Per viure “humanament” primer ens hem 

de preguntar què és l’home? 
És aquí quan ens arriba la gran revelació 

– bona notícia de Jesús de Natzaret. 
Ja des dels començaments, la Bíblia ens 

diu que l’Home (home i dona) va ser fet a 
imatge de Déu. Amb la plenitud del temps, 
els Evangelis ens desvelen que Déu ens 
invita a ser fills seus, i ens mostren Jesús 
de Natzaret com l’exemple perfecte de 
Home–Fill de Déu. 

Això que ens proposa l’Evangeli és 
certament “sobrehumà”; o sobrenatural, si 
fem servir el llenguatge clàssic. Però no és 
“inhumà”, perquè forma part de la 
naturalesa humana créixer i superar-se. És 
un do que se’ns ofereix. 

Des de sempre Déu, que és Amor, ens ha 
cridat a ser fills. Però això només ho anem 
descobrint a poc a poc. 

Passa igual que en la vida natural: 
naixem petits, dèbils i ignorants, i fins que 
no hem crescut degudament, no descobrim 
què vol dir realment ser fills dels nostres 
pares. 

És admirable la saviesa de la natura fent-
nos néixer petits! Només així podem 
créixer d’una manera que ens permet ser, 

en bona part, autors de la nostra vida. 
Així podem esdevenir persones. Si els 
nostres pares ens engendressin “adults”, 
podríem ser molt perfectes, però seríem 
robots. Naixent petits ens podem fer a 
nosaltres mateixos, i experimentar i 
respondre a l’amor d’aquells que van 
decidir viure per a nosaltres fent-se 
progenitors nostres. 

MISSATGE 
Som una història. Comencem petits, però 

estem cridats a ser fills de Déu. No estem 
ancorats en una naturalesa humana fixa. 
No hi ha “inhumanitat” per defecte o per 
accés. És inhumà no créixer o impedir el 
creixement d’algú o de la humanitat; però 
allò extremadament inhumà és la violència 
que destrueix vida humana. L’amor no pot 
ser mai inhumà. Al contrari: l’amor és 
l ’ ú n i c a c o s a q u e e n s f a c r é i x e r 
humanament: creix qui estima, i creixen 
els estimats. 

RESPOSTA 
Sigueu bons del tot, com ho és el vostre 

Pare celestial. Això implica estimar tothom, 
fins i tot els enemics. 

Estimar els enemics comporta perdonar 
les seves ofenses i, per tant, deixar de 
considerar-los enemics. 

Això no sempre impedeix que ells 
continuïn considerant-vos enemics seus i 
usin violència contra vosaltres. L’amor cap 
a ells pot portar a entomar aquesta 
violència com una manera de neutralitzar-
la. “Les bombes que han esclatat són 
bombes vençudes”. Altres vegades, l’amor 
cap a ells i cap als altres inspirarà altres 
maneres de reaccionar, que poden ser molt 
variades segons les circumstàncies. 

PREGUNTES per al diàleg 
1.La violència pot ser física o psicològica. 

Una simple paraula pot fer més mal que 
d e u b u f e t a d e s . ¿ N o t e u s i 
progressivament heu anat superant allò 
de “Ull per ull”? Ho heu intentat? 

2.Suposant que ja no vegis ningú com a 
enemic, progresses en l’amor cap aquells 
que et consideren enemic seu? Com els 
mostres aquest amor? 

3.Sovint es donen notícies o xafarderies 
que generen violència en el cor. Com 
tracteu aquestes notícies? Les repetiu, 
ajudant així a generar més violència? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY VII. CICLE A.  

“BO”. 

140. Bo. (Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial.). 
La traducció catalana del Missal fa servir l’expressió “bons del tot” per traduir la 

paraula original grega “teleioi” (plural de teleiós) que l’evangelista Mateu posa en boca 
del mateix Jesús. Cal dir que, en llengua grega, la bondat ve indicada per la paraula 
“agathós” (que també es troba en aquest relat quan Jesús parla de Déu que fa sortir el 
sol sobre bons i dolents).  

Literalment l’evangeli diu: Sigueu teleioi com el vostre Pare celestial és teleiós. La 
repetició de la paraula és una invitació a fer-hi una especial atenció. 

Què significa teleiós? És de la mateixa rel que paraules tan conegudes com “telèfon” o 
“televisió”, provinents també del grec. El prefix “tele” expressa una realitat que, després 
d’un procés o d’un camí, arriba al seu objectiu. Així, en el cas del tele-fon o de la tele-
visio, indica que uns sons o unes imatges arriben fins a nosaltres després de recórrer 
una distància o un camí. Sentim o veiem quelcom que, venint de lluny, arriba fins a 
nosaltres. 

Què vol dir-nos Mateu quan posa en boca de Jesús “Sigueu teleioi com el vostre Pare 
celestial és teleiós”? 

La majoria de les llengües derivades del llatí (i també l’anglès) solen traduir teleioi per 
“perfectes”. La frase seria: Sigueu perfectes com el vostre Pare celestial és perfecte.  

La paraula “perfecte” incorpora la idea d’una cosa que arriba a quedar feta del tot. 
“Perfecte” ve del verb “fer” (del llatí facere) i indica que una cosa ha estat acabada, feta 
del tot. Per exemple: un estudiant, quan acaba la carrera, la seva carrera és perfecta. O 
quan un pintor dóna a un quadre la última pinzellada, és que el dóna per fet o acabat. 

L’evangeli de Joan posa també en boca de Jesús la paraula “tetelestai” (perfecte 
d’indicatiu, passiva del verb teleo): “tot s’ha acomplert” (Joan 19:30). És l’última 
paraula que pronuncia Jesús, i té un significat profundíssim. L’Home, creat per Déu a 
imatge i semblança seva (Gènesi 1:27) no esdevé fet del tot fins que Jesús no dóna del 
tot la seva vida. Déu és vida que es dóna (per això li diem Pare), i Jesús, donant del 
tot la seva vida, esdevé imatge perfecta de Déu, el Pare. Per això, a la Creu, Jesús pot 
dir: tot s’ha acomplert, parlant de si mateix i com a primogènit de la Humanitat. La 
creació de l’Home, en Jesús, se’ns mostra acabada o perfecta. Jesús és l’home mostra 
en qui es poden fixar tots els qui vulguin “humanitzar-se” d’acord amb el projecte de 
Déu. 

Així, doncs: quan Jesús, en l’evangeli de Mateu, diu als seus seguidors: Sigueu teleioi 
com el vostre Pare celestial és teleiós, vol dir: en el procés humanitzador avanceu fins 
a fer real tot el projecte del Pare, com també el Pare manté tot el seu projecte. 

Els Evangelis ens presenten el Projecte Home plenament revelat en Jesús de 
Natzaret. I cada un dels humans és invitat a completar en si mateix el projecte que ja 
veiem iniciat i realitzat en Jesús.  

No es tracta només de ser bones persones sinó més concretament de col·laborar a que 
el Projecte Home esdevingui acomplert del tot. Ens humanitzem fent Humanitat. 

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

Si ho he entès bé, aquest regne de Déu que tu 
prediques és per a tothom. Però les condicions que 
poses no poden ser per a tothom. La Justícia és 
per tothom. I la Justícia diu: qui fa un mal ha de 
respondre del mal que ha fet. Qui produeix un bé ha 
de ser compensat correctament. Per tant: Ull per 
ull; dent per dent. I també: favor per favor. 

Tu, en canvi, demanes Generositat. La 
Generositat ha de ser voluntària. No es pot 
demanar a tothom. 

Fid’ho 
Creu-me, Evy: ningú que busqui només la justícia 

evitarà de caure en la injustícia. Qui busca només 
ser just, caurà en la violència; i ja saps que la 
violència és una espiral creixent. 

Evy 
Potser tens raó, però per això la Justícia no se 

l’ha de fer cadascú sinó a través d’institucions 
adequades. 

Fid’ho 
No et dic pas que no, encara que també et diré 

una altra cosa: la societat funciona i es manté 
gràcies a tots aquells que van més enllà de la 
simple justícia. Una societat on la majoria dels seus 
membres no passés de la justícia, cauria de seguida 

en l’opressió dels més febles, com de fet està 
passant en la majoria dels Estats. 

Evy 
La justícia es pot exigir; la generositat, no. 

Fid’ho 
¿Tens alguna cosa que no hagis rebut? La vida 

mateixa és sempre fruit de la generositat. És per 
això que, per a cada persona, la generositat és una 
resposta de justícia, encara que els altres no la 
puguin exigir. 

Evy 
¿Vols dir que la generositat té dues cares: per a 

la pròpia persona és justícia; i per als altres és 
generositat? 

Fid’ho 
La vida neix de la generositat. La generositat és 

aquell plus que desequilibra la vida cap endavant i 
la fa progressar. Sense generositat, la vida seria 
com l’aigua que no corre: es podreix i genera 
corrupció. 

Evy 
La generositat que tu demanes és absurda! Parar 

l’altra galta quan t’han pegat en una, és consentir i 
fomentar la violència dels violents. ¿No cal corregir 
els violents? 

Fid’ho 
No es corregeix un mal amb un altre mal. El mal 

només es treu posant-hi bé, de la mateixa manera 
que només es pot treure la foscor posant-hi llum. 

Evy 
Si aquesta és la condició per entrar al regne de 

Déu, la conclusió que en trec és que està destinat 
només a minories molt selectes… 

Fid’ho 
Al regne de Déu no s’hi entra ni se’n surt. Existeix 

en forma de llavor dintre cada ésser humà. La 
generositat és el clima en què creix i es manifesta. 
No és possible una vida humana sense espurnes de 
generositat. A més generositat, més capacitat per 
ser i gaudir del Regne. Ningú no n’és exclòs. Només 
qui se n’aparta per lluitar-hi en contra en queda fora 
per pròpia decisió. 

Evy 
¿Lluitar-hi en contra? 

Fid’ho 
En el cor humà hi ha també les llavors sembrades 

per l’orgull. Cadascú ha d’escollir quines cultiva. Qui 
adoba l’orgull, ofega la generositat; qui cultiva la 
generositat, es deslliura de l’orgull. No hi ha una 
tercera via. L’orgullós no tolera la generositat; i, si 
té poder, fa lleis per declarar-la il·legal. 

Mossèn Pere Torras 



UNA CRIDA ESCANDALOSA 

La crida a l'amor és sempre seductora. Segurament, molts acollien de bon grat 
la crida de Jesús a estimar Déu i el proïsme. Era la millor síntesi de la Llei. Però el 
que no podien imaginar és que un dia els parlés d'estimar els enemics. 

No obstant això, Jesús ho va fer. Sense cap suport de la tradició bíblica, 
distanciant-se dels salms de venjança que alimentaven l'oració del seu poble, 
enfrontant-se al clima general d'odi que es respirava en el seu entorn, va 
proclamar amb claredat absoluta la seva crida: "Jo, en canvi, us dic : Estimeu els 
enemics, pregueu per aquells que us persegueixen". 

El seu llenguatge és escandalós i sorprenent, però totalment coherent amb la 
seva experiència de Déu. El Pare no és violent: estima fins i tot als seus enemics, 
no busca la destrucció de ningú. La seva grandesa no consisteix a venjar-se sinó 
en estimar incondicionalment a tothom. Qui se senti fill d'aquest Déu, no 
introduirà en el món odi ni destrucció de ningú. 

L'amor a l'enemic no és un ensenyament secundari de Jesús, adreçada a 
persones cridades a una perfecció heroica. La seva crida vol introduir en la 
història una actitud nova davant l'enemic perquè vol eliminar al món l'odi i la 
violència destructora. Qui s'assembli a Déu no alimentarà l'odi contra ningú, 
buscarà el bé de tots fins i tot dels seus enemics. 

Quan Jesús parla de l'amor a l'enemic, no està demanant que alimentem en 
nosaltres sentiments d'afecte, simpatia o afecte cap a qui ens fa mal. L'enemic 
segueix sent algú del que podem esperar mal, i difícilment poden canviar els 
sentiments del nostre cor. 

Estimar l'enemic vol dir, primer de tot, no fer-li mal, no buscar ni desitjar fer-li 
mal. No hem d'estranyar-nos si no sentim amor cap a ell. És natural que ens 
sentim ferits o humiliats. Ens hem de preocupar quan seguim alimentant l'odi i la 
set de venjança. 

Però no es tracta només de no fer-li mal. Podem donar més passos fins a estar 
fins i tot disposats a fer-li el bé si el trobem necessitat. No hem d'oblidar que som 
més humans quan perdonem que quan ens vengem alegrant-nos de la seva 
desgràcia. 

El perdó sincer a l'enemic no és fàcil. En algunes circumstàncies a la persona se 
li pot fer en aquell moment pràcticament impossible alliberar-se del rebuig, l'odi o 
la set de venjança. No hem de jutjar a ningú des de fora. Només Déu ens 
comprèn i perdona de manera incondicional, fins i tot quan no som capaços de 
perdonar. 

José Antonio Pagola






