
LECTURES  
DIUMENGE 20/08/2017 

DURANT L’ANY XX. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 56,1,6-7)

Diu el Senyor: 
“Compliu els vostres manaments, obreu el bé, 
que està a punt d’arribar la meva salvació, 
i de revelar-se la meva bondat. 
Els estrangers que s’han adherit al Senyor, 
que es posen al seu servei per amor del seu nom 
i volen ser els seus servidors, 
si es guarden de violar el repòs del dissabte 
i es mantenen fidels a la meva aliança, 
els deixaré entrar a la muntanya sagrada 
i celebrar les seves festes en la meva casa d’oració; 
acceptaré en el meu altar el seus holocaustos 
i les altres víctimes, 
perquè tots els pobles anomenaran el meu temple 
casa d’oració. 

2ª LECTURA (Romans 11,13-15,29-32)
Germans, 
tinc una cosa a dir-vos a vosaltres, els qui no sou jueus: 
Ja que sóc el vostre apòstol, 
miro de posar ben alt el meu servei, 
esperant que els jueus, que són del meu llinatge, 
n’estaran gelosos i podré salvar-ne alguns. 
  
Si del fet d’haver estat ells exclosos 
n’ha vingut la reconciliació del món, 
¿què no vindrà quan ells s’incorporin? 
¿No serà un pas de mort a vida? 
  
Quan Déu ha concedit a algú els seus favors i l’ha cridat, 
no es fa mai enrere. 
  
Vosaltres, en altre temps, no éreu obedients a Déu, 
però ara que ells l’han desobeït, 
Déu s’ha compadit de vosaltres; 
Igualment Déu es vol compadir d’ells, que ara, 
mentre es compadia de vosaltres, 
no li han estat obedients. 
  
Déu ha deixat els uns i els altres 
captius de la desobediència, 
per compadir-se finalment de tots. 

EVANGELI. (Mateu 15,21-28)
En aquell temps, 
Jesús es retirà a la regió de Tir i de Sidó, 
i sortí d’allà una dona cananea cridant: 
“Senyor, fill de David, compadiu-vos de mi: 
la meva filla està endimoniada”. 
  
Jesús no li contestà ni una paraula, 
però els deixebles li demanaven: 
“Despatxeu-la d’una vegada: 
només fa que seguir-nos i cridar”. 
Jesús els respongué: 
“Únicament he estat enviat 
a les ovelles perdudes del poble d’Israel”. 
  
Ella vingué, es prosternà i digué: 
“Senyor, ajudeu-me”. 
Jesús li respon: 
“No està bé de prendre el pa dels fills 
per tirar-lo als cadells”. 
Ella li contestà: 
“És veritat, Senyor; 
però també els cadells mengen les engrunes 
que cauen de la taula dels amos”. 
Llavors Jesús respongué: 
“Dona, quina fe que tens! 
Que sigui com tu vols”. 
  
I a l’instant es posà bona la seva filla. 



LECTURES  
DIUMENGE 27/08/2017 

DURANT L’ANY XXI. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 22,19-23) 

  
El Senyor diu a Sobnà, cap del palau del rei: 
“Et faré caure del pedestal, 
et derrocaré del lloc que ocupes. 
Aquell dia cridaré el meu servent Eljaquim, fill 
d’Helquies, 
el vestiré amb la roba que portes, 
li posaré les teves insígnies, 
li donaré l’autoritat que tens, 
i serà un pare per als habitants de Jerusalem, 
i per als homes de Judà. 
Li posaré a l’espatlla la clau del palau de David: 
quan ell haurà obert, ningú no tancarà, 
i quan ell haurà tancat, ningú no podrà obrir. 
El fixaré com un clau en un indret segur, 
i serà un tron gloriós per a la família del seu pare”. 

2ª LECTURA (Romans 11,33-36). 
  
Quina profunditat i riquesa 
en la saviesa i el coneixement de Déu! 
Que en són d’incomprensibles els seus judicis 
i d’impenetrables els seus camins! 
¿Qui pot conèixer el pensament del Senyor? 
¿Qui l’ha assessorat com a conseller? 
Qui s’ha avançat mai a donar-li res 
perquè li ho pugui recompensar? 
  
Tot ve d’ell, passa per ell i s’encamina cap a ell. 
Glòria a ell per sempre, amén. 

EVANGELI. (Mateu 16,13-20). 
  
En aquell temps, 
Jesús anà a la regió de Cesarea de Felip, 
i un cop allà, preguntava als seus deixebles: 
“Què diu la gent del Fill de l’home? Qui diuen que és?” 
Ells li respongueren: 
“Uns diuen que és Joan Baptista, 
altres, que és Elies, 
altres, que és Jeremies o algun altre dels profetes”. 
  
Ell els diu: “I vosaltres, ¿qui dieu que soc?” 
Simó Pere li contestà: 
“Vós sou el Messies, el Fill del Déu viu”. 
Jesús li va respondre: 
“Sortós de tu, Simó, fill de Jonàs: 
això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, 
sinó el meu Pare del cel. 
  
I ara, també jo et dic que tu ets Pere. 
Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església, 
i les portes del Reialme de la Mort no li podran resistir. 
Et donaré les claus del Regne del cel, 
i tot allò que lliguis a la terra, quedarà lligat al cel, 
i tot allò que deslliguis a la terra, quedarà deslligat al 
cel”. 
Després prohibí severament als deixebles 
de dir a ningú que ell era el Messies. 



PROJECTE D’HOMILIA
Al relat d’avui hi destaca l’actitud de la dona cananea, descrita 

de tal manera que desperta la nostra admiració, però també un 
cert rebuig. 

Tant ella com la seva filla, sense nom, tenen un paper 
representatiu. Solien ser anomenats cananeus els qui no 
pertanyien al Poble Escollit. En part convivien amb el israelites, 
però eren considerats, des del punt de vista religiós (que era el 
més important, llavors), inferiors als jueus, els quals sentien com 
a “superioritat” el do d’haver rebut la paraula de Déu. En el 
llenguatge d’avui diríem que la cananea i la seva filla representen 
el “paganisme”, vist des de l’òptica dels que es consideren 
posseïdors de la “verdadera religió”. 

Les paraules de Jesús a la dona cananea són realment 
sorprenents i, fins i tot, escandaloses. A més, estan en 
contradicció directa amb tot el missatge de l’evangeli. Segurament 
posen de manifest una estratègia de Jesús per poder alliberar la 
filla (i la mare!) del dimoni que les domina: un dimoni una mica 
especial… 
Quin és aquest dimoni? 

El relat no ho diu directament, però si llegim amb una mica de 
sentit comú, la cosa resulta força clara. 

Tenir un dimoni normalment significa, si ho diguéssim amb 
llenguatge actual, estar dominat per una ideologia alienant. Hi ha 
ideologies que ens destrueixen des de dintre nostre; fan mal i ens 
fan mal. 

En el relat d’avui el dimoni que domina i destrueix la filla 
apareix en el comportament de la mare. És un dimoni que es 
transmet de pares a fills (i sobretot de mares a filles) no pas per 
generació biològica sinó per transmissió de mentalitat. 

En el comportament de la mare hi apareix una cosa que no és 
correcta: el sentiment d’inferioritat. 

No només és dolent i nefast el sentiment de superioritat; ho és 
també el sentiment d’inferioritat. 

La resposta de Jesús a la dona és una autèntica provocació, 
que l’obliga a reaccionar. 

“No està bé de prendre el pa dels fills per tirar-lo als cadells”. 
Aquestes paraules no reflecteixen el pensament de Jesús sinó 

la ideologia de la dona, i fan adonar-li de com pot ser-ne de 
destructiu el seu sentiment d’inferioritat. Ella havia acceptat, en 
relació als jueus, ser com un gosset, però la “provocació” de Jesús 
és tan forta que obliga la dona a corregir allò que Jesús li diu. 
L’amor a la seva filla i la “provocació” de Jesús li fan descobrir la 
marginació i l’anul·lació total a què porta la seva manera de 
pensar, transmesa a la filla. I no s’hi conforma, i reclama, almenys 
per a la filla, el dret a participar de la taula del regne ni que sigui 
com a gosset. 

La rèplica de la dona a les paraules provocadores de Jesús 
manifesta humilitat i dignitat a la vegada. I Jesús aprofita de 
seguida aquest aflorament de dignitat per posar en relleu la fe de 
la dona. La fe era precisament el “motiu” de la pretesa 
superioritat del “Poble Elegit”. Doncs bé: la fe està també present, 
i de forma eminent, entre els cananeus o pagans. ¡Com podrien 
ser considerats “gossos”! 

La presència de Jesús, amb la seva provocació, ha permès 
passar del sentiment d’inferioritat a la fe en Jesús (o sigui, en 
l’Home), i aquesta fe és la que allibera la mare i, a través d’ella, 
també la filla. “Dona, quina fe que tens! Que sigui com tu vols”. 

També és important la resposta de Jesús als deixebles, tot i que 
aquí es tracta d’una qüestió “protocol·lària” (que a nosaltres no 
ens afecta directament, encara que sí de rebot). 

Diu Jesús: “Únicament he estat enviat a les ovelles perdudes 
del poble d’Israel”. Sorprenent! Sempre s’havia entès que les 
coses anaven al revés… 

Cal tenir en compte una cosa: la “universalitat” ja formava part 
de la vocació d’Israel. El Poble Elegit tenia com a missió custodiar 
un tresor amagat destinat, quan arribés el temps, a tota la 
Humanitat. El do de l’elecció no comporta cap mena de 
superioritat sinó que és un servei a la Humanitat. 

Les incomprensions que aviat van sorgir entre les primeres 
comunitats cristianes i el judaisme oficial podien fer pensar que 
l’Església pretenia substituir la Sinagoga. 

L’evangeli de Mateu fa tots els possibles perquè el missatge de 
Jesús no sigui interpretat així. Per això deixa clar que 
l’universalisme de Jesús era una simple conseqüència de la missió 
universal d’Israel. L’evangeli de Mateu (destinat sobretot a 
comunitats cristianes jueves) va repetint sempre que pot: … això 
va passar perquè es complís el que havia anunciat el profeta… 

Però els qui fins aleshores havien governat el “Poble Elegit” no 
van ser fidels a guiar-lo cap a l’acompliment de la seva missió;  al 
contrari: van convertir en superioritat allò que havia de ser servei, 

arribant a considerar els no–jueus com a “gossos”. Els Profetes ja 
havien anat dient al Poble Elegit que li calia convertir-se. També 
ho va fer el Profeta de Natzaret, sobretot al començament. 

Diríem que la missió de Jesús té dos moments ben diferenciats: 
un primer moment en què predica la conversió d’Israel. Aquest és 
el significat de la “reconstitució” del “Poble de les dotze Tribus” 
amb l’elecció “dels dotze apòstols”. 

Però davant la negativa d’Israel a convertir-se, arribant fins a 
matar Jesús per iniciativa “d’un dels dotze” (Judes = Judà = 
jueus), ell mateix, amb els qui l’accepten, acompleix la missió 
d’Israel d’oferir a tothom els “tresors del Regne”, perquè “ja s’ha 
complert el temps i el Regne de Déu és a prop” (Marc 1,15). 

El rebuig que els dirigents del Poble Elegit fan de Jesús es 
convertirà en l’ocasió perquè “l’Israel fidel”, personalitzat en el 
mateix Jesús, obri a tots els pobles el Regne de Déu (> paràboles 
dels Treballadors de la vinya o dels Convidats al banquet. Mateu 
21-33-45 i 22,1-10). 

MISSATGE
Si la interpretació que he ofert és correcta, el missatge d’avui 

seria que no hi ha religions superiors i inferiors; ni cultures, pobles 
o races inferiors i superiors. Ni persones, sexes, classes socials o 
llengües… superiors i inferiors. I tots tenen una missió a complir. 

Tant el sentiment de superioritat com el d’inferioritat 
destrueixen la persona humana, (encara que el sentiment de 
superioritat genera molta més injustícia). 

El Cristianisme no és superior al Judaisme (ni a cap altra 
religió). L’Església no és la substitució de la Sinagoga sinó el seu 
fruit. Un fruit que no ha de reemplaçar l’arbre d’on neix. 

Jesús va ser i es va mantenir cent per cent jueu. A la creu no hi 
havia el fundador d’una nova religió sinó el rei dels Jueus, portant 
a terme la missió sagrada del Poble Elegit: revelar a tothom que 
viure és estimar; estimar és donar la vida pels altres; i donar la 
vida pels altres (morir) és entrar en la Vida mateixa de Déu 
(resurrecció). 

La 2ª Lectura d’avui (per pura casualitat, ja que en els 
Diumenges de durant l’any, la 2ª Lectura va per lliure), expressa 
aquest mateix argument, en paraules de Sant Pau: 

“Si del fet d’haver estat ells (els jueus) exclosos n’ha vingut la 
reconciliació del món, ¿què no vindrà quan ells s’incorporin? ¿No 
serà un pas de mort a vida?” (Romans 11:13). 

RESPOSTA
Si la interpretació donada és correcta, una bona resposta seria 

intentar “no fer el joc” a tant sentiment de superioritat o 
d’inferioritat com hi ha en la nostra societat i en la nostra Església: 
des del “demoníac” culte a la personalitat fins a les injustes 
valoracions amagades en expressions com “tercer món” o “quart 
món”. 

L’actual proliferació “d’ídols” és ben sospitosa. Ídols de tota 
classe: polítics, religiosos, esportius, cantants… Fins i tot “ídols” 
per la seva vulgaritat i mal gust. 

Segurament es tracta d’un simple mecanisme psicològic que 
consisteix en crear-se “ídols superiors”, per després, d’alguna 
manera, poder identificar-se amb ells i participar del seu “èxit”. 
Necessitem “ídols” per compensar el sentiment de ser “poca cosa”. 
Necessitem no quedar submergits en el mar de l’anonimat, i ens 
creem ídols per poder surar arrapats als seus peus, encara que 
ens trepitgin. 

El pedestal dels dictadors no s’aguanta per si mateix sinó per la 
gran quantitat de cranis que es presten a ser-ne “material de 
suport”. 

  

PREGUNTES per al diàleg
1. El sentiment d’inferioritat de molts alimenta i aguanta la 

pretesa superioritat d’uns pocs. ¿Descobriu en el vostre entorn, 
i potser també en el vostre comportament, exemples d’això? 

2. Tots som iguals. Per això, qui vol ser “superior” necessita 
“excuses”. En les societats religioses, se sol usar i abusar del 
nom de Déu. ¿En les nostres societats laiques, quines 
“excuses” es fan servir per legitimar la “superioritat” dels 
poderosos? 

3. És evident que, a nosaltres, el missatge de Jesús ens ha arribat 
després d’haver pres forma d’una nova religió, amb els seus 
temples, sacerdots, ritus i dogmes. En l’actual situació de 
pluralisme religiós, ¿penseu que el missatge de Jesús continua 
lligat a una religió determinada? Dit d’una altra manera: ¿Si un 
fidel d’una altra religió vol acollir el missatge de Jesús, 
necessita canviar de religió? 

Mossèn Pere Torras 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Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XX. CICLE A.  

“CANANEA”. 

166. Cananea. (...sortí d’allà una dona cananea cridant: “Senyor, fill de David...). 
Segons els relats bíblics, el Poble d’Israel va sortir del país que s’havia convertit per a ells en una terra 

d’esclavitud, per anar a la terra promesa on podrien viure en llibertat (Èxode 3:7. Vegeu la promesa a 
Abraham: Gènesi 12:5).  

La terra promesa era la Terra de Canaan. La van ocupar només en part. També es donava el cas de 
ciutats israelites en les quals hi convivien persones no israelites. Aquests habitants no-israelites solien ser 
anomenats cananeus. Això passava sobretot a Galilea i als seus voltants.  

Així doncs, el relat de Mateu que hem llegit ens presenta una dona no-jueva que es troba amb Jesús 
que ha sortit de la Galilea estricta. El relat paral·lel de l’evangeli de Marc diu d’aquesta dona que era 
grega, siro-fenícia de raça (Marc 7:26). No hi ha contradicció perquè, en els dos casos, cananea o grega 
vol indicar simplement no-jueva. És un llenguatge nascut des del punt de vista jueu que fa distinció entre 
el Poble elegit i la Resta. 

Per a la majoria dels seus membres, formar part del Poble elegit comportava una certa superioritat. 
Com a Poble elegit, havien rebut una Llei divina que donava, als qui la complien, una saviesa i una 
justícia d’alta qualitat que no tenien ni podien tenir els altres. Això comportava considerar els d’altres 
Pobles (com els Cananeus) com a impurs, ja que no coneixien ni podien complir la Llei de Déu. 

La dona Cananea s’acosta a Jesús posant en relleu la seva qualitat de “fill de David” (jueu), i demana 
una solució al “problema”. No demana per ella directament: ella és el que és: una dona cananea. Però la 
seva filla... ¿Durarà per sempre la diferenciació entre “purs” i “impurs”? ¿No serà possible alliberar la seva 
filla del “dimoni” que ella mateixa no ha pogut evitar de transmetre-li? 

Aquí el relat fa un tomb inesperat. Primer intervenen els deixebles que “van de elegits” i demanen a 
Jesús que “despatxi” aquella dona impertinent.  

Pel seu compte, Jesús, que ja havia estat rebutjat pel “seu Poble” (Mateu 13:57) i que ja havia 
denunciat la seva hipocresia (Mateu 15:7), també es posa a fer de “poble elegit”, i respon a la cananea 
que no està bé de prendre el pa dels fills per donar-lo als cadells (Cadell o gosset, comporta un gran 
alleujament en el significat ofensiu de la paraula). 

Era un llenguatge habitual aquest d’anomenar “gossos” als cananeus que vivien entre ells. El 
qualificatiu de “gos” tenia diversos significats, però solia servir també per indicar menyspreu envers algú. 
No es considerava un animal impur , però sí molt relacionat amb la impuresa, els cadàvers, la brutícia. 
Encara que els gossos eren utilitzats com acompanyants, a Israel no se’ls considerava animals domèstics. 
El seu servilisme en feia una imatge dels cananeus, i especialment de les dones cananees.  

Jesús, amb les seves paraules, escandalitza fins i tot la Cananea que el suplica. I així l’obliga a 
reaccionar. 

La reacció de la dona mostra una fe de tanta qualitat que Jesús ho aprofita de seguida per posar-la en 
relleu. Aquella fe situa la dona cananea al mateix nivell dels millors membres del Poble Elegit; i fins i tot 
per sobre. 

La qualitat de la fe de la Cananea permet que Jesús li digui: Que sigui com tu vols.  
El coneixement de la Llei capacitava el Poble Elegit per saber què havia de fer per ser just. La fe de la 

Cananea (com passarà també amb els deixebles) la porta a superar la necessitat de la Llei. Per això Jesús 
no li diu que faci dels elegits complint la Llei jueva, sinó que directament li diu que es faci com tu vols. La 
curació de la filla rubrica que ja no hi ha “purs” i “impurs” per raó del Poble de pertinença, sinó “creients” i 
“no-creients” (en l’Home). 

El Déu d’Israel, manifestat per l’home-Jesús que cura els coixos, cecs, esguerrats, muts i molts altres 
malalts (Mateu 15:30) és Déu de tots. La Cananea i la seva filla són representatives de les Persones i 
Pobles postergats pels “Elegits”, pels de la “vertadera Religió”, pels posseïdors de la “Veritat”, pels experts 
de la “Llei”, pels “Savis i Entesos”. La seva fe en l’home els permet saber què cal fer cada moment, 
sense necessitat de cap Llei forana. 

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

El relat d’aquest diumenge m’ha sorprès molt, i 
m’ha provocat una certa indignació. ¿Com pot ser 
que tractis una dona cananea de gosseta?! 
Fid’ho 

Estimat Evy: no saps com m’agrada i m’anima la 
teva indignació! Però l’orientes equivocadament. 

Si un teu fill caigués en les teranyines d’una secta 
destructiva, què faries? 
Evy 

Tot el que fos necessari per treure’l d’aquella 
situació!!! 
Fid’ho 

La solució no seria treure’l sinó trobar la manera 
de que ell mateix en volgués sortir. El domini de les 
sectes arriba a la ment, i aquesta és la malaltia real 
dels qui hi són atrapats. L’important és alliberar la 
ment. 
Evy 

D’acord. ¿Però això, què té a veure amb la dona 
cananea? 
Fid’ho 

És una figura representativa. Hi havia Cananeus 
que, convivint amb els Jueus, tenien mentalment 
assumit que, en l’aspecte religiós, eren inferiors. 
Pensaven que la “vertadera religió” era la dels 
Jueus, i creien que la pròpia salvació els havia 
d’arribar d’algun profeta “fill de David”. Aquest era 

el “dimoni” (ideologia alienant) que havia pres 
possessió de la filla de la dona cananea, i que ella 
mateixa li havia inculcat. 
Evy 

I va ser necessari que tu, com a fill de l’home, et 
servissis de la seva pròpia mentalitat per fer-la 
reaccionar… 
Fid’ho 

La rel igió (mil lor: una perversa manera 
d’entendre la religió) era la principal causa de la 
pretesa inferioritat dels Cananeus en relació a la 
superioritat “del poble elegit“. L’amor va fer 
entendre a aquella mare que la situació de la seva 
filla és malaltissa. Reconeix que la seva filla està 
“endimoniada”. I aquest amor humil i persistent 
posa de manifest una fe superior a la fe de la 
majoria del poble elegit. Dient-li: “Dona, quina fe 
que tens! Que sigui com tu vols”, jo li mostrava que 
estava al nivell dels millors creients jueus. 
Evy 

El sentiment d’inferioritat, arrelat en la ment, és 
molt freqüent, i pot donar-se en molts camps. 
Recordo una vegada que la meva dona em deia que 
la principal dificultat per a la igualtat entre home i 
dona està en les mateixes dones, que tenen 
assumida la seva (equivocada) inferioritat. És a dir: 
el principal problema del feminisme és que moltes 
dones tenen mentalment assumida la seva 
submissió al marit. 
Fid’ho 

La submissió d’uns als altres és signe de bondat 
quan neix de l’amor i de la generositat. I aquesta és 
la gran aportació que han fet i fan majoria de 
dones. Gràcies a elles, la Humanitat no ha 
col·lapsat. Però quan es considera que la submissió 
és normal per a les dones i no per als homes, 
aleshores apareix el masclisme. I el masclisme ha 
estat i és una de les plagues més destructives 
d’Humanitat. 
Evy 

De totes maneres, ni el masclisme ni la religió no 
són pas els únics àmbits en què es donen situacions 
d’inferioritat–superioritat mentalment assumides. 
Qualsevol circumstància que permeti sentir-se 
superior o inferior és utilitzada. Pot donar-se en 
l’àmbit de la família, de la cultura, del treball, de la 
política,… Ser superior fa sentir important; ser 
inferior fa sentir mereixedor del “suport” dels 
poderosos. “L’estratègia dels dèbils”, com 
denunciava un famós pensador. Els sentiments de 
superioritat o d’inferioritat són dues cares d’una 
mateix dimoni: no creure en l’Home. 

Mossèn Pere Torras 



JESÚS ÉS DE TOTS 

Una dona pagana pren la iniciativa d'acudir a Jesús encara que no pertany al poble 
jueu. És una mare angoixada que viu patint amb una filla "turmentada per un dimoni". 
Surt a trobar Jesús cridant: "Tingues pietat de mi, Senyor, Fill de David". 

La primera reacció de Jesús és inesperada. Ni tan sols s'atura per escoltar-la. Encara 
no ha arribat l'hora de portar la Bona Notícia de Déu als pagans. Com que la dona 
insisteix, Jesús justifica la seva actuació: "Només m'han enviat a les ovelles perdudes de 
la casa d'Israel". 

La dona no es fa enrere. Superarà totes les dificultats i resistències. En un gest audaç 
es prostra davant Jesús, deté la seva marxa i de genolls, amb un cor humil però ferma, 
li dirigeix un sol crit: "Senyor, socorreu-me". 

La resposta de Jesús és insòlita. Encara que en aquesta època els jueus cridaven amb 
tota naturalitat "gossos" als pagans, les seves paraules resulten ofensives als nostres 
oïdes: “No està bé de prendre el pa dels fills per tirar-lo als cadells”. Reprenent la seva 
imatge de manera intel·ligent, la dona s'atreveix des del terra a corregir Jesús: “És 
veritat, Senyor;però també els cadells mengen les engrunes que cauen de la taula dels 
amos”. 

La seva fe és admirable. Segur que a la taula del Pare es pot alimentar tothom: Els 
fills d'Israel i també els gossos pagans. Jesús sembla pensar només en les "ovelles 
perdudes" d'Israel, però ella també és una "ovella perduda". L'Enviat de Déu no pot ser 
només dels jueus. Ha de ser de tots i per a tots. 

Jesús es rendeix davant la fe de la dona. La seva resposta ens revela la seva humilitat 
i la seva grandesa: “Dona, quina fe que tens! Que sigui com tu vols”. Aquesta dona li 
està descobrint que la misericòrdia de Déu no exclou ningú. El Pare Bó és per sobre de 
les barreres ètniques i religioses que tracem els humans. 

Jesús reconeix a la dona com a creient encara que viu en una religió pagana. Fins i tot 
l’hi troba una "fe gran", no la fe petita dels seus deixebles als quals recrimina més d'una 
vegada com "homes de poca fe". Qualsevol ésser humà pot anar a Jesús amb confiança. 
Ell sap reconèixer la seva fe encara que visqui fora de l'Església. Sempre trobaran en ell 
un amic i un Mestre de vida. 

Els cristians ens hem d'alegrar que Jesús continuï atraient avui a tantes persones que 
viuen fora de l'Església. Jesús és més gran que totes les nostres institucions. Ell segueix 
fent molt de bé, fins i tot a aquells que s'han allunyat de les nostres comunitats 
cristianes. 

José Antonio Pagola






