
LECTURES  
DIUMENGE 30/07/2017 

DURANT L’ANY XVII. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (1Reis 3,5.7-12)

En aquells dies, 
el Senyor s’aparegué a Salomó, 
en un somni durant la nit, 
en el santuari de Gabaon, 
i li digué: 
“Digue’m que vols que et doni”. 
Salomó li respongué: 
Senyor, Déu meu, vós m’heu fet rei a mi, 
servent vostre, 
perquè ocupés el tron de David, el meu pare; 
però sóc encara un jove que no sé conduir la gent, 
i em trobo enmig del poble que vós heu elegit, 
un poble que ningú no és capaç de comptar, 
de tan nombrós com és. 
Feu al vostre servent la gràcia de saber escoltar, 
perquè pugui fer justícia al vostre poble 
i destriar el bé del mal. 
Sense això, 
¿qui seria capaç de governar 
aquest poble vostre tan considerable? 
  
Al Senyor li agradà que Salomó 
li hagués demanat això, i li digué: 
“Ja que no demanes molts anys de vida, 
ni riquesa, 
ni la vida dels teus enemics, 
sinó discerniment per saber escoltar 
i fer justícia, 
jo et donaré això que demanes: 
et faré tan prudent i sagaç que, 
ni abans de tu ni després, 
ningú no se’t podrà comparar”. 

2ª LECTURA (Romans 8,28-30)
Germans, 
nosaltres sabem que Déu ho disposa tot 
en bé dels qui l’estimen, 
dels qui ell ha cridat per decisió seva. 
Perquè ell, 
que els coneixia d’abans que existissin, 
els destinà a ser imatges vives del seu Fill, 
que ha estat així el primer d’una multitud de germans. 
Ell, que els havia destinat, 
els crida, els fa justos i els glorifica. 

EVANGELI. (Mateu 13,44-52)
(En blau allò que correspon a la versió llarga) 
  
En aquell temps, Jesús digué a la gent: 
“Amb el Regne del cel passa 
com amb un tresor amagat en un camp. 
L’home que el troba, el deixa amagat i, 
content de la troballa, 
se’n va a vendre tot el que té 
i compra aquell camp. 
  
També passa amb el Regne del cel 
com amb un comerciant que buscava perles fines. 
El dia que en trobà una de molt preu, 
anà a vendre tot el que tenia 
i la comprà. 

Els proposà encara una altra paràbola: 
També passa amb el Regne del cel 
com amb aquelles grans xarxes que, 
tirades a l’aigua, 
arrepleguen de tot. 
Quan són plenes, les treuen a la platja, 
s’asseuen i recullen en coves tot allò que és bo, 
i llencen allò que és dolent. 
Igualment passarà a la fi del món: 
sortiran els àngels, 
destriaran els dolents d’entre els justos 
i els llençaran al forn encès: 
allà hi haurà els plors i el cruixir de dents. 
  
¿Ho heu entès tot això? 
Li responen: sí que ho hem entès. 
Ell els digué: Mireu, doncs: 
els mestres de la Llei que es fan deixebles del Regne del cel 
són com aquells caps de casa que treuen del seu cofre 
joies modernes i antigues. 



LECTURES  
DIUMENGE 06/08/2017 

TRANSFIGURACIÓ DEL SENYOR.  
SANTORAL. CICLE A. 

1ª LECTURA.  (Daniel 7,9-10.13-14)
Tot mirant la visió, vaig veure que posaven uns trons,  
i un Vell venerable s’hi assegué.  
El seu vestit era blanc com la neu  
i els seus cabells, com la llana blanquejada.  
El tron on seia era de flames  
i les rodes de la seva carrossa eren de foc ardent.  
Davant d’ell naixia i corria un riu de foc.  
Els seus servidors eren mil milers,  
els seus assistents, deu mil miríades.  
El tribunal s’assegué i foren oberts els llibres.  

Després, tot mirant aquella visió de nit,  
vaig veure venir enmig dels núvols del cel  
com un Fill d’home,  
s’acostà al Vell venerable,  
el presentaren davant d’ell  
i li fou donada la sobirania, la glòria i la reialesa,  
i tots els pobles, tribus i llengües li faran homenatge.  
La seva sobirania és eterna, no passarà mai,  
la seva reialesa no decaurà. 

2ª LECTURA (2 Pere 1,16-19)
Estimats,  
tot el que us vam fer saber del poder  
i de la vinguda gloriosa de Jesucrist, el nostre Senyor,  
no era tret de faules hàbilment teixides.  
Nosaltres mateixos  
vam contemplar amb els nostres ulls la seva grandesa, 
quan rebé de Déu Pare honor i glòria,  
i una veu que venia de la glòria majestuosa de 
Déu digué:  
«Aquest és el meu Fill, el meu estimat,  
en qui jo m’he complagut.»  
Aquesta veu del cel, nosaltres la vam sentir  
quan érem amb ell a la muntanya santa.  
Això ens ha confirmat les paraules dels profetes,  
i vosaltres fareu bé d’escoltar-les amb tota atenció,  
ja que són una llum que fa claror en un lloc fosc,  
mentre espereu que neixi el dia  
i l’estrella del matí surti a l’horitzó dels vostres cors. 

EVANGELI. (Mateu 17, 1-9)
En aquell temps, 
Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, 
els dugué dalt una muntanya alta 
i es transfigurà davant d’ells. 
La seva cara es tornà resplendent com el sol, 
i els seus vestits, blancs com la llum. 
També se’ls aparegueren Moisès i Elies, 
que conversaven amb ell. 
Pere va dir a Jesús: 
«Senyor, que n’estem, de bé, aquí dalt! 
Si voleu, hi faré tres cabanes, 
una per a vós, una per a Moisès 
i una altra per a Elies.» 
Encara no havia acabat de dir això 
quan els cobrí un núvol lluminós, 
i del núvol estant una veu digué: 
«Aquest és el meu Fill, el meu estimat, 
en qui m’he complagut; 
escolteu-lo.» 
En sentir-ho, els deixebles, esglaiats, 
es prosternaren de front a terra. 
Jesús s’acostà, els tocà i els digué: 
«Aixequeu-vos, no tingueu por.» 
Ells alçaren els ulls 
i no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol. 
Mentre baixaven de la muntanya, 
Jesús els manà 
que no diguessin res a ningú d’aquella visió 
fins que el Fill de l’home 
no hagués ressuscitat d’entre els morts. 



PROJECTE D’HOMILIA
Se sol dir que, lamentablement, els principals plaers 

de la vida o són cars o són pecat… 
Potser sí. 
També hi ha persones que diuen que, encara que no 

existís Déu, només pels avantatges que ens dóna la fe, 
ja valdria la pena creure-hi. 

Segurament, també tenen raó. 
En tot cas, dues de les tres paràboles de l’evangeli 

d’avui sintonitzen amb aquests segons. 
El Regne del cel és una sort, com ho és trobar-se un 

tresor amagat en un camp, prou gran, el tresor, com 
per vendre-s’ho tot i comprar el camp. O com és una 
sort per al buscador de perles trobar-ne una de tan 
valuosa que, per adquirir-la, està disposat a vendre-
s’ho tot. 

Com és que per a uns formar part del Regne els 
sembli difícil i complicat, quan per a altres és com 
haver tret la rifa? 

No ho sé. Misteris de l’ànima humana! 
Per a uns, la paraula de Déu (la llavor del Regne) es 

fa llei, i la llei és empipadora. En canvi, per a uns 
altres, es fa evangeli (= bona notícia): haver trobat el 
millor tresor o la millor perla, ja en aquesta vida. 

Això té a veure amb l’actitud més profunda del cor 
humà. Un cor calculador no veu clar això de vendre-
s’ho tot per comprar el camp o adquirir la perla. En 
canvi, un cor generós no dubta ni un moment, perquè 
el tresor no és pas per tenir-lo sinó per compartir-lo; i 
la perla no és pas per fer créixer la pròpia col·lecció 
sinó per regalar-la. 

Potser per això, a les dues primeres paràboles de 
l’evangeli d’avui en segueix una tercera, que és com 
un toc d’atenció: el Regne del cel és semblant a una 
xarxa de pescar on s’hi recull de tot, bo i dolent. Al 
final, caldrà fer la tria (com ja es va dir en la paràbola 
del jull, llegida diumenge passat). 

Tot aquest capítol de les paràboles del Regne es 
troba entre dos relats que li serveixen de marc, i ens 
permeten a nosaltres situar-les millor (Mateu 
12,46-49 i 13,53-58). Aquests dos relats-marc ens 
parlen, el primer, de “la mare de Jesús i els seus 
germans”, i el segon, ens parla directament del “seu 
poble”. 

Les lectures dels diumenges no recullen aquests 
relats, però això no vol dir que no siguin ben 
significatius. El “poble” a què pertany Jesús, 
representat al principi per “la seva mare i germans”, 
ha estat fins ara el camp amb un tresor amagat. Però 
aquest tresor no és per mantenir-lo amagat; no és per 
pertànyer a una finca particular. Aquest tresor és un 
do de Déu per a tota la Humanitat, donat en custòdia 
al poble elegit fins al moment oportú. 

Però el poble elegit no estava disposat a compartir-
lo. 

L’evangeli ens diu clarament que Jesús “topa” de 
front amb el seu poble per aquesta qüestió. D’alguna 
manera, ell compra el camp per compartir amb tothom 
el tresor que hi havia amagat: ¿Qui és la meva mare i 
qui són els meus germans? I, assenyalant amb la mà 
els seus deixebles, digué: aquests són la meva mare i 
els meus germans. El qui fa la voluntat del meu Pare 
del cel, aquest és el meu germà, la meva germana, la 
meva mare (Mateu 12,49). També: Un profeta només 
és menyspreat al seu poble i a casa seva. I no va fer 
allí gaires miracles, perquè ells no tenien fe (Mateu 
13,58). 

Jesús, i cada deixeble, és com un nou mestre de la 
Llei que treu del seu cofre joies modernes i antigues. 
El “tresor” destinat a tothom. 

MISSATGE
El regne de Déu és com trobar un tresor. 
Pertànyer al Regne del cel és gratificant. Si no, vol 

dir que alguna cosa falla… Potser el nostre cor no és 
prou generós i busca perles per posseir-les en 
exclusiva o per fer-hi negoci. 

Però, només tenim realment allò que donem. 
Només gaudim d’allò que compartim. 
El tresor del Regne no és per enterrar-lo en un camp 

i que quedi perdut, com tan sovint devia passar abans 
de la generalització dels bancs. 

RESPOSTA
Avui dia ja no hi ha “tresors amagats i perduts”. 

Avui totes les riqueses estan ben controlades. O, 
potser no? Potser les millors riqueses queden sempre 
fora control? 

Hi ha tantes classes de riqueses! 
Les comunitats cristianes d’avui estan formades 

sobretot de persones madures, amb llargs anys de 
fidelitat, amb una vida de generositat a tota prova. 
¿No hi haurà aquí immensos tresors de saviesa 
humana i cristiana, perduts perquè estem acostumats 
a no fer-los servir? 

A causa del clericalisme de les nostres comunitats, 
quants “tresors” han passat a ser valors perduts? 
Quantes “perles” han deixat de brillar? 

Amb el clericalisme, el regne s’ha convertit en una 
religió moralista i ritualista, i s’ha perdut com a 
tresor. 

És cert: descobrir el tresor amagat i la perla més 
valuosa no depèn nomes de nosaltres. És un do de 
Déu. No obstant, també depèn de nosaltres. Per a això 
ens cal ser buscadors; estar atents; tenir orelles per 
sentir i ulls per veure. 

És convenient optar per una actitud activa en la 
recerca i en el coneixement; exercir la nostra capacitat 
personal de valorar tresors i perles, i no deixar que 
això sigui exclusiu de mossens o de directors 
espirituals. 

Preocupats per trobar “vocacions clericals”, deixem 
perdre una gran quantitat de tresors amagats a les 
comunitats cristianes i en tantes i tantes altres 
persones. 

En les comunitats, el mossèn no supleix la valoració 
que pot fer cada persona sobre la qualitat dels tresors. 
Tots som “buscadors” i tots estem a l’expectativa… I 
amb la seguretat de que “qui busca, troba” (Mateu 
7,8).  

PREGUNTES per al diàleg
1. Comenteu si ser “membres de l’Església” és com si 

haguéssiu trobat un tresor o és una obligació que 
pesa? 

2. Com “gestionem” el nostre tresor, tant a nivell 
personal com a nivell comunitari? 

3. Quins canvis proposeu en l’Església perquè el tresor 
de l’Evangeli quedi cada vegada menys amagat en 
les comunitats cristianes i pugui alegrar tothom qui 
s’ha fet “buscador”, sigui de la religió que sigui? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XVII. CICLE A.  

“XARXA”. 

163. Xarxa. (…passa amb el Regne del cel com amb aquelles grans xarxes…). 
“Xarxa” (o “xarxes”), en els Evangelis, té sobretot dos significats simbòlics importants.   
Un significat el trobem en els Sinòptics, quan fan començar la vida pública de Jesús a la vora del mar de 

Tiberíades. Aquí Jesús connecta amb dues parelles de germans pescadors que estan tirant, recollint  o 
arreglant les xarxes (Mateu 4:18; Marc 1:16; Lluc 5:9. Vegeu també Joan 21:6). 

Els relats de Mateu i Marc distingeixen entre la primera parella i la segona. Sobre la primera diuen que 
Jesús els crida precisament quan tiraven les xarxes, i els comunica que des d’ara seran pescadors 
d’homes. I com que per a pescar homes no faran servir “aquelles” xarxes, s’hi diu explícitament que les 
abandonen. En canvi, en relació a la segona parella, Jesús només els diu que el segueixin; i ells ho 
deixaren tot (sense explicitar que deixessin també les xarxes) i el seguiren. 

Possiblement aquesta duplicitat de llenguatge sigui intencionada perquè faci de “coixí” a la ambigua i 
sorprenent expressió “pescadors d’homes”. 

Aquesta expressió només és intel·ligible si es té en compte el significat del mar per a la seva gent. 
Encara que sigui per a ells la principal font de sosteniment, el mar (o el llac) sempre porta inclòs el perill. 
Segurament a Galilea hi hauria poques famílies que no tinguessin víctimes de la mar entre els seus. És 
evident que el mar els ajuda a guanyar-se la vida, però a vegades cobra una factura molt alta. 
Literàriament, el mar és el lloc dels “grans monstres” marins, devoradors d’humans. El mar, i sobretot 
alguns llacs com el de Tiberíades, són traïdors: passen fàcilment de la calma més plàcida a la torbonada 
que tot ho engoleix.  

És per això que “pescar homes” pot significar també “salvar-los”. Pot semblar una mica forçat, però 
respon a experiències directes i tràgiques de la gent de mar. 

El relat corresponent de Lluc és més extens i elaborat que el de Mateu i Marc. Les xarxes hi són 
importants, però també s’hi fa notar que “s’esquincen” per la gran abundància de peix quan els germans 
segueixen les indicacions de Jesús. L’abundància obliga a demanar ajuda a l’altra barca dels altres dos 
germans.  

En l’evangeli de Lluc l’expressió “pescador d’homes” és dita només a Pere, ja que es vol posar en relleu 
que la seva barca, central en tot el relat, és insuficient per recollir tota la pesca. 

Un segon significat de “xarxa” el trobem en l’evangeli de Mateu, en la paràbola que hem llegit avui. 
Aquí es fa referència al fet que una xarxa arreplega tot el que troba, bo o dolent. (Mateu 13:47). Després 
vindrà la feina de triar el que s’ha recollit. 

Però, com en la �paràbola del jull, aquesta feina està reservada als àngels, que són els que saben com 
fer-la. No l’hem de fer els humans, que segurament triaríem malament.  

No obstant, al final, en el capítol d’abans de la Passió-resurrecció (Mateu 25:31), l’evangeli concreta 
més sobre qui farà la tria, i com serà aquesta. Si, en un primer moment, al Regne de Déu s’hi recull de 
tot, al final el “Rei” (“l’Home”) farà la tria.  

Amb l’afirmació que la tria la farà el Fill de l’Home s’indica clarament quin és el criteri de selecció: 
- A aquells que han fet humanitat, els dirà: “Veniu, beneïts…”. 
- A aquells que han desfet humanitat, els dirà: “Lluny de mi…” . 
I també queda clar què significa fer o desfer humanitat: “…tenia fam, i em donàreu menjar; tenia 

set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir;…”. 

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

Paràboles i més paràboles… 
Perdona, Fid’ho: em sembla que, amb tantes 

paràboles, acabem tots atabalats. Cada una de les 
paràboles deu tenir el seu significat, però totes 
juntes són massa. Després de tantes paràboles, jo 
encara em pregunto: ¿Exactament, què és això del 
regne del cel? 

Seré més concret: imagina que jo vull apuntar-
me a aquest teu regne. Què he de fer, en concret? 
He de deixar de ser periodista per fer-me capellà? 
He de deixar la meva dona i els meus néts per fer-
me monjo d’un monestir? O potser he d’abandonar 
tot el que tinc i anar a Missions a convertir gent? 
Fid’ho 

Estimat, Evy: no busquis fora el que portes 
dintre. El regne del cel està dintre teu. És una 
manera de parlar de la plenitud de la persona; una 
plenitud que s’aconsegueix participant de la 
plenitud de la Humanitat de què som part i que, 
conjuntament, anem construint. 
Evy 

Però tu dius que, per entrar al regne, cal 
renunciar a tot. També les dues primeres paràboles 
d’avui parlen de vendre-ho tot per comprar la perla 
o el tresor trobats! 
Fid’ho 

Ben cert. Ningú no arriba a la plenitud sense 
renunciar a tot allò que s’hi oposa. Sobretot cal 

renunciar a tota actitud possessiva envers els 
altres, i també en relació a les coses. No cal 
“deixar” la dona, ni els fills, ni els avis,… El que cal 
“deixar” és tot sentiment possessiu envers ells. 
Evy 

Això de la dona i els fills ho entenc perfectament 
perquè he hagut de fer aquest “aprenentatge”. I he 
de confessar-te que em va costar! Encara ara la 
dona, alguna vegada, m’ha de recordar que ser la 
meva dona no significa ser de la meva propietat. 

Però en relació a les coses no ho veig tan clar. 
Necessitem tenir  coses en propietat per poder viure 
i desenvolupar-nos! 
Fid’ho 

Hi ha moltes maneres de posseir. Podries anar a 
les Missions a convertir gent sentint-te posseïdor de 
la veritat. Aleshores faries més mal que bé. Com a 
periodista, podries sentir-te tan lligat al teu Diari 
que te’n sentissis posseïdor o posseït. Aleshores 
faries a tots un mal servei. Si et sents “amo” dels 
teus articles, t’hauràs d’enfrontar amb molta gent 
que els interpretarà a la seva manera. 
Evy 

Poses uns exemples!… Jo em refereixo a coses 
més concretes. Per exemple: m’agrada ser 
propietari de la casa on vist. 
Fid’ho 

D’acord, d’acord: Evy!… No seré jo qui et privi de 
les teves ganes de posseir… Però voldria alliberar-te 
de les moltes preocupacions que neixen d’aquí; 
alliberar-te de la ceguesa generada pels sentiments 
possessius; de les injustícies que, sense adonar-
te’n, cometràs… 
Evy 

Injustícies?! 
Fid’ho 

Sí, Evy. Injustícies! 
Les coses no són per a ser posseïdes sinó per 

aprendre a compartir. Quan posseeixes, esdevens 
més “posseït” que “posseïdor”. I com a posseït, 
experimentes ben aviat la creixent tirania a què et 
sotmeten les propietats. Cada cop és més difícil el 
bé que voldries fer, i ets més empès a cometre les 
injustícies que “demanen” les possessions. No te 
n’has adonat, encara? 

Mossèn Pere Torras 



LA DECISIÓ MÉS IMPORTANT 

L'evangeli recull dues breus paràboles de Jesús amb un mateix missatge. En tots dos 
relats, el protagonista descobreix un tresor enormement valuós o una perla de valor 
incalculable. I els dos reaccionen de la mateixa manera: venen amb alegria i decisió el 
que tenen, i es fan amb el tresor o la perla. Segons Jesús, així reaccionen els que 
descobreixen el Regne de Déu. 

Pel que sembla, Jesús tem que la gent el segueixi per interessos diversos, sense 
descobrir el més atractiu i important: aquest projecte apassionant del Pare, que 
consisteix en conduir la humanitat cap a un món més just, fratern i joiós, encaminant-lo 
així cap a la seva salvació definitiva en Déu. 

Què podem dir avui després de vint segles de cristianisme? Per què tants cristians 
bons viuen tancats en la seva pràctica religiosa amb la sensació de no haver descobert 
en ella cap "tresor"? On és l'arrel última d'aquesta falta d'entusiasme i alegria en molts 
àmbits de la nostra Església, incapaç d'atreure cap al nucli de l'Evangeli a tants homes i 
dones que es van allunyant d'ella, sense renunciar per això a Déu ni Jesús ? 

Després del Concili, Pau VI va fer aquesta afirmació rotunda: "Només el Regne de Déu 
és absolut. Tota la resta és relatiu". Anys més tard, Joan Pau II el va reafirmar dient: 
"L'Església no és ella el seu propi fi, ja que és orientada al regne de Déu del qual és 
germen, signe i instrument". El Papa Francesc ens ve repetint: "El projecte de Jesús és 
instaurar el Regne de Déu". 

Si aquesta és la fe de l'Església, per què hi ha cristians que ni tan sols han sentit 
parlar d'aquest projecte que Jesús anomenava "Regne de Déu"? Per què no saben que 
la passió que va animar tota la vida de Jesús, la raó de ser i l'objectiu de tota la seva 
actuació, va ser anunciar i promoure aquest projecte humanitzador del Pare: buscar el 
Regne de Déu i la seva justícia? 

L'Església no pot renovar-se des de la seva arrel si no descobreix el "tresor" del regne 
de Déu. No és el mateix cridar els cristians a col·laborar amb Déu en el seu gran 
projecte de fer un món més humà, que no pas viure distrets en pràctiques i costums 
que ens fan oblidar el veritable nucli de l'Evangeli. 

El Papa Francesc ens està dient que "el Regne de Déu ens reclama". Aquesta crida ens 
arriba des del cor mateix de l'Evangeli. Ho hem de sentir. Segurament, la decisió més 
important que hem de prendre avui en l'Església i en les nostres comunitats cristianes 
és la de recuperar el projecte del regne de Déu amb alegria i entusiasme. 

José Antonio Pagola






