
LECTURES  
DIUMENGE 09/06/2017 

DURANT L’ANY XIV. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Za 9,9-10.13,1)

El Senyor diu: 
“Alegra’t, ciutat de Sió. 
Aclama, ciutat de Jerusalem. 
El teu rei fa la seva entrada. 
És bo i salvador, muntat humilment en un ase, 
en un pollí, fill de somera. 
  
Bandejarà d’Efraïm els carros de guerra; 
allunyarà de Jerusalem els cavalls, 
i els arcs dels gerrers seran bandejats. 
  
Adreçarà a tots els pobles paraules de pau, 
i el seu domini s’estendrà d’un mar a l’altre, 
des del Gran Riu fins a l’extrem del país”. 

2ª LECTURA (Rm 8,9.11-13)
Germans, 
vosaltres no viviu segons les mires de la carn 
sinó segons les de l’esperit, 
perquè l’Esperit de Déu habita en vosaltres, 
i si algú de vosaltres no tingués l’Esperit de Crist, 
no seria del Crist. 
  
I si habita en vosaltres l’Esperit d’aquell 
que va ressuscitar Jesús d’entre els morts, 
també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, 
aquell que va ressuscitar el Crist d’entre els morts, 
donarà la vida als vostres cossos mortals. 
  
Per tant, germans, 
nosaltres tenim un deute, però no amb la carn, 
que ens obligaria a viure com demana la carn. 
Perquè si visquéssiu així, moriríeu. 
En canvi, si per l’Esperit feu morir les obres de la carn, 
viureu. 

EVANGELI. (Mt 11,25-30)
En aquell temps Jesús digué: 
“Us enalteixo, Pare, senyor del cel i de la terra, 
perquè heu revelat als senzills 
tot això que heu amagat als savis i entesos. 
  
Sí, Pare: així us ha plagut a vós. 
El Pare ho ha posat tot a les meves mans: 
fora del Pare, 
ningú no coneix veritablement el Fill; 
igualment, 
ningú no coneix veritablement el Pare 
fora del Fill, 
i d’aquells a qui el Fill el vol revelar. 
  
Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats; 
jo us faré reposar. 
Accepteu el meu jou, 
feu-vos deixebles meus, 
que jo sóc benèvol i humil de cor, 
i trobareu el repòs que tant desitjàveu, 
perquè el meu jou és suau, 
i la meva càrrega, lleugera. 



LECTURES  
DIUMENGE 16/06/2017 

DURANT L’ANY XV. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 55,10-11)

Diu el Senyor: 
“Així com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, 
sinó que amaren la terra, la fecunden i la fan germinar, 
fins que dóna el gra per a la sembra i el pa per a menjar, 
així serà la paraula que surt dels meus llavis: 
no tornarà infecunda, 
sense fer el que jo volia 
i haver complert la missió que jo li havia confiat”. 

2ª LECTURA (Romans 8,18-23)
Germans, 
jo penso que els sofriments del món present 
no són res comparats amb la felicitat de la glòria 
que més tard s’ha de revelar en nosaltres. 
  
Perquè tot l’univers creat està atent, 
esperant que es reveli d’una vegada 
la glorificació dels fills de Déu. 
  
L’univers creat s’ha trobat sotmès a una situació 
absurda, 
no perquè ell ho hagi volgut, 
sinó que un altre l’hi ha sotmès, 
donant-li, però, l’esperança 
que un dia serà alliberat 
de l’esclavatge d’aquesta situació desgraciada, 
per obtenir la llibertat, 
que és la glorificació dels fills de Déu. 
  
Sabem prou bé que fins ara 
tot l’univers creat gemega 
i sofreix dolors com la dona quan infanta. 
  
Però no és ell tot sol. 
També nosaltres, els qui posseïm l’Esperit 
com a primers fruits de la collita que vindrà, 
gemeguem igualment dins nostre, 
esperant l’hora que serem plenament fills, 
quan el nostre cos serà redimit. 

EVANGELI. (Mateu 13,1-23)
(En blau allò que correspon a la versió llarga) 
  
Aquell dia, Jesús sortí de casa 
i s’assegué vora el llac. 
Era tanta la gent que es reuní entorn d’ell, 
que pujà a una barca i s’hi assegué. 
Tota la gent es quedà vora l’aigua 
i ell els parlà llargament en paràboles. 
Digué: 
“El sembrador va sortir a sembrar. 
Tot sembrant, una part de la llavor caigué arran del camí; 
vingueren els ocells i se la menjaren. 
Una part caigué en un terreny rocós, on hi havia poca 
terra; 
de seguida va néixer, 
ja que la terra era poc fonda, 
però, com que no tenia arrels, 
quan sortí el sol, amb la calor s’assecà. 
Una part caigué entre els cards; 
però els cards van créixer i l’ofegaren. 
Una part caigué a la terra bona, i donà fruit: 
o cent, o seixanta o trenta. 

Qui tingui orelles, que ho senti”. 

Els deixebles s’acostaren i li preguntaren: 
¿Per què els parleu en paràboles? 
Ell respongué: 
“Déu us fa a vosaltres el do 
de conèixer els secrets del Regne, 
però a ells, no. 

Als qui tenen, 
Déu els donarà encara més i en tindran a vessar; 
però als qui no tenen, 
els prendrà fins allò que els queda. 

Jo els parlo en paràboles perquè, 
tot hi veure-hi, no veuen res; 
tot i sentir-hi, no senten ni entenen res. 

En el cas d’ells es compleix aquella profecia d’Isaïes que deia: 
Per més que escolteu, no entendreu res; 
per més que mireu no veureu res. 
El cor d’aquest poble s’ha fet insensible; 
s’ha tornat dur d’orella i s’ha tapat els ulls, 
no fos cas que, 
si els seus ulls hi veien, 
les seves orelles hi sentien 
i els seu cor arribava a entendre, 
es convertissin, i jo els retornés la salut. 

Però els vostres ulls i les vostres orelles 
si que són feliços de poder veure i poder sentir. 

Us ho dic amb tota veritat: 
molts profetes i justos 
desitjaven veure el que vosaltres veieu, 
però no ho veieren; 
desitjaven sentir el que vosaltres sentiu, 
però no ho sentiren. 

Escolteu, doncs, vosaltres 
què vol dir la paràbola del sembrador. 
La llavor sembrada arran del camí 
vol dir que, 
a tots aquells que escolten la predicació del Regne 
però no l’entenen, 
el Maligne els pren la llavor sembrada en els seus cors. 

La llavor sembrada en un terreny rocós 
vol dir aquells que reben amb alegria 
la predicació del Regne així que la senten, 
però només per un moment. 
No arrela dintre d’ells, 
i tan bon punt es troben amb dificultats 
o amb persecucions per la paraula que havien rebut, 
sucumbeixen de seguida. 
  
La llavor sembrada en mig dels cards 
vol dir aquells que han sentit la predicació del Regne, 
però les preocupacions del món present 
i la seducció de les riqueses 
l’ofeguen i no dóna fruit. 

La llavor sembrada en terra bona 
vol dir aquells que han sentit la predicació del Regne 
i l’han entesa; 
i per això dóna fruit: o cent, o seixanta, o trenta”. 



PROJECTE D’HOMILIA
Potser alguna vegada haureu sentit algú que s’expressava 

així: “Mira, un dia vaig decidir deixar tot això de la religió, i 
ara visc molt més tranquil”. 

Estic totalment d’acord amb aquesta actitud, i per això faig 
la següent proposta: si la religió i les seves pràctiques no ens 
ajuden a estar més tranquils (és a dir: en pau amb nosaltres 
mateixos) i a sentir-nos més lliures, desfem-nos d’elles. 

És pura conseqüència d’aquella sentència de Jesús: “No és 
l’home per al dissabte (per a la religió) sinó el dissabte per a 
l’home” (Marc 2,27). 

També l’evangeli d’avui ens porta per aquest camí: si ser 
deixebles de Jesús no ens porta a “trobar el repòs”, és que no 
hem entès res de res. O canviem o ho deixem. 

El llenguatge de l’evangeli d’avui usa la contradicció per 
donar més relleu a allò que ens vol dir. Segons les paraules de 
Jesús, els “savis i entesos” no “saben ni entenen”. Però fixem-
nos que en el contrapunt d’això no parla dels “ignorants” sinó 
dels “senzills”. Són els “senzills” els que reben la revelació de 
Déu que els permet saber i entendre. 

Si els savis i entesos no saben ni entenen, no és pas a 
causa dels seus coneixements, sinó perquè consideren que els 
seus coneixements els situen per damunt dels altres. Això sí 
que impedeix conèixer i entendre els projectes de Déu. 

Des de cent metres d’altura no es veu la vida de les cases; 
només es veuen els teulats. 
El meu jou és suau i la meva càrrega lleugera… 

Pot haver-hi un jou suau? 
És possible una càrrega lleugera? 
Cal donar a aquestes frases un significat actiu: parlen de 

jous que suavitzen la vida, i de càrregues que alleugen el pes 
de l’existència. 

Els qui vivim a la costa veiem sovint els jous pesants i les 
càrregues feixugues que es carreguen els bussos. Però quan 
estan dintre l’aigua, com n’és de suau i lleuger aquell 
abillament que, a fora, els resultava tan feixuc! 

¿No heu vist com els infants a la platja o a la piscina es 
carreguen de suros o flotadors que, un cop a l’aigua, alleugen 
el seu propi pes? 

Els mateixos evangelis ens parlen sovint de la vida com 
d’una travessia amb barca. Si n’és de pesant, una barca!; i, no 
obstant, gràcies a ella podem passar “flotant” a l’altra riba. 

Per a una immensa majoria de persones la vida és una 
càrrega pesant en alguns (o molts) moments. És aleshores 
quan podem comprovar la veritat de les paraules de Jesús: “… 
i trobareu el repòs que tan desitjàveu, perquè el meu jou 
suavitza i la meva càrrega alleugera”. 

I si no és així, deixem-nos de religions. I siguem senzills 
per poder copsar la revelació del Pare. 
Ningú no coneix el Pare fora del Fill… 

Des de les nostres necessitats poden arribar a Déu. El 
procés seria més o menys així: tots intuïm que la nostra vida 
no té el seu fonament en si mateixa. Existim, però podríem no 
existir. Per tant, si no som el fonament de la nostra existència, 
alguna altra cosa hi ha que ens fonamenta i ens aguanta. A 
aquesta “altra cosa” li podem donar el nom de “Déu”, o altres 
noms. 

Però en Jesucrist els humans hem descobert que Déu no 
s’ha quedat en aquesta relació de creador–creatura, sinó que 
ens ha cridat i destinat a ser fills. Podria no haver-ho fet, però 
ho ha fet. No és una conseqüència d’allò que som, sinó pura 
generositat seva. No és exigit per les nostres necessitats ni 
podem aconseguir-ho o merèixer-ho per nosaltres mateixos. 
És un do gratuït. Som convidats a ser fills en el Fill. 

Com explica Sant Pau als cristians de Corinti, cap ull no ha 
vist mai, ni cap orella ha sentit, ni el cor de l’home somia allò 
que Déu té preparat per als qui l’estimen (1ª Corintis, 2,9). 

NOTA: 
A l’hora d’intentar entendre les “paraules de Jesús”, cal tenir 

molt present que la vida de Jesús presenta dues situacions 
ben diferents. 

Una primera etapa ve constituïda per la vida de Jesús pels 
camins de Galilea. És una vida viscuda d’una manera 
individual i corporal com la nostra, en espais i temps concrets, 
i amb unes relacions humanes determinades. 

La segona etapa comença amb la seva mort a la creu. La 
vida de Jesús passa de ser vida tinguda a ser vida donada, 

i, com a tal és present, experimentada i visibilitzada en les 
comunitats cristianes (que han acollit la seva “donació”). 

En les dues etapes es tracta sempre del mateix Jesús i de la 
mateixa vida. Per això les comunitats cristianes no tindran cap 
inconvenient en posar en boca de Jesús aquelles “paraules” 
que expressen els sentiments i la fe que la seva presència 
genera en la comunitat. 

Així naixeran una classe d’Escrits, únics en el seu gènere: 
els Evangelis. Els Evangelis ens presenten les paraules i les 
obres del Jesús real, el de les dues etapes, sense diferenciar 
allò que correspon a cada una d’elles. 

És cert que la nostra curiositat actual ens fa preguntar què 
va dir i què no va dir el Jesús–galileu (el de la primera etapa). 
Però els Evangelis no són ni volen ser biografies del Jesús–
galileu, sinó l’anunci de la bona notícia del Jesús real (Marc 
1,1). 

D’acord amb això, podem dir que segurament les paraules 
de Jesús que avui hem llegit a l’evangeli no van ser 
pronunciades pel Jesús-galileu. En canvi, expressen l’acció de 
Jesús-ressuscitat tal com és experimentada en la comunitat 
cristiana. 

MISSATGE
És possible alleugerir la “càrrega de la vida” acollint el 

missatge de Jesús. 
Però només ho podrem fer si no ens sentim superiors als 

altres ni ens considerem autosuficients (savis i entesos) per 
aconseguir “per dret de conquesta” allò que ens és ofert com 
un do gratuït. 

RESPOSTA
¿D’alguna manera, escriure aquests Apunts d’homilia, no és 

una mica “fer de savi i entès”? 
I si l’evangeli ens diu que “tot això ho heu amagat als savis 

i entesos i ho heu revelat als senzills”, per què perdre el temps 
llegint aquests Apunts? 

Penso que l’evangeli d’avui ens ajuda a posar les coses al 
seu lloc. 

Per això, permeteu-me repetir aquí una cosa que a vegades 
també he dit a la parròquia: no us cregueu res de tot el que 
us he dit, fins que no descobriu per vosaltres mateixos allò 
que hi pugui haver de correcte o d’incorrecte. Faig meva una 
frase de Sant Pau: “Examineu-ho tot i quedeu-vos amb el que 
és bo” (1ª als Tessalonicencs 5,21). 
I, com saber què és bo? 

No hi ha altra solució que tenir una certa confiança en 
nosaltres mateixos. És cert que podem equivocar-nos, però 
hem de reconèixer que cada un de nosaltres està dotat de 
sensibilitat per assaborir el bé i sentir l’amargor del mal. En 
últim terme ens hem de fiar d’aquesta “sensibilitat” rebuda i 
creixent. 

Podem recordar les paraules de Jesús: “Però vosaltres no us 
feu dir ‘mestre’, 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). 

Entre nosaltres no som mestres, ni pares ni guies. Però som 
germans. I res no ens ajuda tant a entendre els projectes del 
Pare com el diàleg sincer entre tots els germans. 

La pretensió d’aquests Apunts és la dels “gossos que 
aixequen la llebre” i la fan anar cap al caçador. Caçar-la o no 
caçar-la ja no és cosa d’ells sinó del seu amo. 

PREGUNTES per al diàleg
1. El nostre temps no és tant de savis com d’especialistes; és 

a dir: de persones molt enteses en alguna cosa i força 
ignorants en moltes altres. ¿Quines conseqüències es 
poden treure d’aquest fet pensant en la nostra comunitat? 

2. Com que sovint les coses de la religió ens resulten 
complicades, tenim tendència a dir: “doctores tiene la 
Iglesia”.  Què en penseu d’aquesta actitud? 

3. Què proposeu perquè allò que Déu ens revela quan som 
senzills, pugui ser compartit per tots? 

Mossèn Pere Torras 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Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XIV. CICLE A.  

“JOU”. 

160. Jou. (Accepteu el meu jou ... perquè el meu jou és suau...). 
El jou és una peça que serveix per obligar una parella de bous a caminar junts estirant una arada o una 

carreta. Podríem dir que és un instrument per a treballs forçats. Per això poden resultar sorprenents i 
escandaloses les paraules que l’evangeli de Mateu posa en boca del mateix Jesús invitant als seus 
deixebles a acceptar el seu jou. I no serveix d’excusa dir que es tracta d’un  jou suau i d’una càrrega 
lleugera. No hi ha jous suaus ni càrregues lleugeres quan es tracta de treballs forçats.  

Jou i càrrega semblen, doncs, paraules inadequades per expressar el projecte humanitzador de Déu en 
nosaltres. 

Cal reconèixer que el simbolisme del jou és freqüent en la Bíblia, sobretot quan es tracta de l’educació 
dels fills. Per als pares, mai no ha estat fàcil educar. Una bona educació comporta imposar normes i 
comportaments que, en el seu conjunt, poden ser sentits com un jou pesant. Se suposa que 
espontàniament un nen no creix seguint el camí recte. Per això, una bona educació comporta obligar-lo a 
anar pel bon camí, com fa el jou amb els bous. En bé del propi nen i de la comunitat que l’acollirà.  

En la Bíblia, corregir i castigar no manifesten pas manca d’amor envers els fills sinó tot el contrari. “Qui 
plany el bastó no estima el seu fill; qui l’estima, de bona hora el corregeix” (Proverbis 13:24). Si 
corregeixes el teu fill, tu viuràs tranquil i ell t’omplirà de satisfaccions (Proverbis 29:17). “Quin pare hi ha 
que no corregeixi el seu fill?” (Hebreus 12:7). Per això quan Israel pateix algun mal, els profetes 
interpreten que Déu actua com a Pare que el corregeix per al seu bé (Deuteronomi 8:5). 

Però, amb el simbolisme del jou, els Evangelis no estan pas parlant simplement d’educació o de 
correcció. Sabem que els Evangelis tenen sempre dos nivells de llenguatge: amb un nivell superficial 
volen portar-nos a un nivell profund, que constitueix el seu vertader missatge.  

L’evangeli d’avui, abans de parlar-nos del jou de Jesús, parla de tots els qui esteu cansats i afeixugats... 
Jesús no parla a unes persones que estan en una situació neutra. Al contrari: la gran majoria dels seus 
oients viuen oprimits sota un jou que els esclavitza de debò.  

Jesús inaugura el regne de Déu (regne del cel, en Mateu) en un món que viu sotmès al Príncep d’aquest 
món.  

És el príncep d’aquest món qui imposa a les multituds un jou opressor. Ho fa a través d’infinites formés 
de domini: domini religiós, militar, polític, econòmic, social,... És un jou pesadíssim, de tots els temps i de 
tots els llocs.  

El jou de Jesús no és pas un “jou alternatiu”, més suau, ofert a uns deixebles privilegiats perquè podran 
substituir el jou pesadíssim per un de suau.  

Fer-se deixeble de Jesús no comporta pas ser alliberat del jou opressor i mortífer del príncep d’aquest 
món. Jesús mateix va haver-lo de suportar (Joan 19:7). Però, amb la seva mort, Jesús posa en evidència 
la malícia i la caducitat del jou opressor. Així el deslegitima i el corregeix. Amb la seva mort 
resurrecciosa, Jesús posa de manifest la mentida del Poder. “No tingueu por dels qui només poden matar 
el cos...” (Mateu 10:28). 

El jou suau de Jesús és, en realitat, un suavitzant i un corrector de la duresa i de l’eficàcia del jou 
opressor que la gran majoria dels humans hem de suportar, i que, a la vegada, som obligats a mantenir. 

Quan Jesús declara benaurats els pobres, aquests no deixen pas de ser pobres. I quan diu benaurats 
els perseguits, aquests no deixen pas de ser perseguits. Però, per Jesús, poden saber i començar a 
experimentar que la seva pobresa imposada i la mort que els pugui venir de la persecució no són l’última 
paraula; i són benaurats perquè l’última paraula està només en Déu que ha decidit vivificar-los i enriquir-
los. 

La proposta de Jesús no és un canvi de jou sinó un canvi en la manera de sentir-se humans. No és el 
mateix viure els mals pensant que ens ha tocat la “mala sort”, o saber que formem una Humanitat encara 
molt inhumana, però cridada a fer-se progressivament a imatge i semblança de Déu (Gènesi 1:26). 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XIV. 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 

L’evangeli d’avui és bonic. Però a mi, que sóc 
periodista, em recorda el llenguatge dels polítics en 
temps d’eleccions: tots pronostiquen que, només si 
se’ls vota a ells, tot anirà molt bé. 

¿Però, per què et poses en contra dels savis i 
entesos? Ells estudien la Realitat, i ens poden 
ajudar molt. 
Fid’ho 

No estic contra d’ells! Els savis i entesos ens 
ensenyen moltes coses ben útils. Però quan es 
tracta de la vida, no n’hi ha prou amb estudiar-la. 
Cal viure-la. Viure la vida dóna un coneixement 
molt més profund. Imagina’t l’aigua del mar. Els 
científics poden estudiar-la fins a l’últim detall: 
temperatura, densitat, composició, transparència… 
Però, quan un home cansat i acalorat s’hi capbussa, 
n’obté un coneixement molt diferent; és un 
coneixement vital. Per als científics, l’aigua és un 
objecte extern, separat d’ells. En canvi per al 
banyista, l’aigua entra a formar part de la seva 
vida. Per això pot  gaudir-ne. 
Evy 

Gaudir-ne? La vida sovint és difícil i cansada. Cal 
lluitar contra obstacles de tota mena… Poques 
vegades la gaudim. 
Fid’ho 

La vida és cansada sobretot quan no sabem si val 
la pena viure-la. 

Evy 
No em sembla que els teus deixebles ho sàpiguen 

millor que els altres. Conec “cristians” força 
avorrits… 
Fid’ho 

Ni tots els “cristians” són deixebles meus, ni tots 
els deixebles meus s’anomenen “cristians”. Jo sóc el 
Fill de l’Home. Quan parlo dels meus deixebles em 
refereixo a tots aquells que se senten humans i 
constructors d’Humanitat. 

És cert: això comporta esforç, lluita, cansament, 
preocupació,… Allò que fa lleugera aquesta 
“càrrega” és experimentar que val la pena. 
Evy 

Ningú no ho sap si tot plegat val la pena!… Mirant 
la Història de la Humanitat i veient com evoluciona, 
més aviat pensaria el contrari. 
Fid’ho 

Permet-me una pregunta, Evy: ¿Què és allò que 
t’ha provocat més preocupacions, maldecaps, 
dubtes, angoixes, despeses,… en la teva vida? 
Evy 

Els meus fills. Però ha valgut la pena!!! 
… Em sembla que ja començo a entendre per on 

vas… 
He de reconèixer que no sabria ni imaginar la 

meva vida –nostra, amb la meva dona– sense ells… 
Fid’ho 

Si abans de tenir els fills, amb la teva dona us 
haguéssiu assegut per fer una llista d’inconvenients 
i avantatges, quin hauria estat el resultat? 
Evy 

És impossible una llista així!!! Tot serien 
inconvenients, perquè els avantatges només els 
veus sobre la marxa, dintre la situació de cada 
moment, tenint al davant teu el fill, mirant-lo, 
veient com reacciona,… No hi ha avantatges pre–
buscats ni pre-vistos. És l’amor allò que ho 
converteix tot en “avantatge”, fins i tot els 
inconvenients. 
Fid’ho 

Quan parlo dels savis i entesos em refereixo a 
aquells que fan i estudien aquesta “llista”, que tu 
reconeixes, amb raó, que és impossible. Ho has dit 
molt bé: és l’amor allò que fa lleugera la 
càrrega de la vida perquè només l’amor de cada 
moment ens “ensenya” que tot plegat val la pena. I, 
no pateixis: això també ho poden “aprendre” els 
savis i entesos quan “viuen” la vida. 

Mossèn Pere Torras 



TRES CRIDES DE JESÚS 

L'evangeli de Mateu ha recollit tres crides de Jesús que hem d'escoltar amb atenció els 
seus seguidors, ja que poden transformar el clima de desànim, cansament i avorriment 
que de vegades es respira en alguns sectors de les nostres comunitats. 

"Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats. Jo us faré reposar". És la primera 
crida. Està dirigida a tots els que viuen la seva religió com una càrrega pesada. No són 
pocs els cristians que viuen aclaparats per la seva consciència. No són grans pecadors. 
Senzillament, han estat educats per tenir sempre present el seu pecat i no coneixen 
l'alegria del perdó continu de Déu. Si es troben amb Jesús, es sentiran alleujats. 

Hi ha també cristians cansats de viure la seva religió com una tradició gastada. Si es 
troben amb Jesús, aprendran a viure a gust amb Déu. Descobriran una alegria interior 
que avui no coneixen. Seguiran a Jesús, no per obligació sinó per atracció. 

"Accepteu el meu jou perquè és suau i la meva càrrega lleugera". És la segona crida. 
Jesús no atabala ningú. Al contrari, allibera el millor que hi ha en nosaltres ja que ens 
proposa viure fent la vida més humana, digna i sana. No és fàcil trobar una manera més 
apassionant de viure. 

Jesús allibera de pors i pressions, no els introdueix; fa créixer la nostra llibertat, no 
les nostres servituds; desperta en nosaltres la confiança, mai la tristesa; ens atrau cap 
a l'amor, no cap a les lleis i preceptes. Ens convida a viure fent el bé. 

"Apreneu de mi que sóc benèvol i humil de cor i trobareu descans". 
És la tercera crida. Hem d'aprendre de Jesús a viure com ell. Jesús no complica la 

nostra vida. La fa més clara i més senzilla, més humil i més sana. Ofereix descans. No 
proposa mai als seus seguidors una cosa que ell no hagi viscut. Ens convida a seguir-lo 
pel mateix camí que ell ha recorregut. Per això pot entendre les nostres dificultats i els 
nostres esforços, pot perdonar les nostres malapteses i errors, animant-nos sempre a 
aixecar-nos. 

Hem de centrar els nostres esforços en promoure un contacte més vital amb Jesús en 
tants homes i dones necessitats d'alè, descans i pau. M'entristeix veure que és 
precisament la seva forma d'entendre i de viure la religió el que condueix a no pocs, 
gairebé inevitablement, a no conèixer l'experiència de confiar en Jesús. Penso en tantes 
persones que, dins i fora de l'Església, viuen "perduts", sense saber a quina porta trucar. 
Sé que Jesús podria ser per a ells la gran notícia. 

José Antonio Pagola






