
LECTURES  
DIUMENGE 15/10/2017 

DURANT L’ANY XXVIII. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 25:6-9) 
  
En aquesta muntanya, el Senyor de l’univers 
prepararà per a tots els pobles 
un convit de plats gustosos i suculents, 
de vins rancis clarificats. 
Farà desaparèixer en aquesta muntanya 
el vel del dol que cobreix tots els pobles, 
el sudari que amortalla les nacions; 
engolirà per sempre la mort. 
  
El Senyor eixugarà les llàgrimes de tots els homes 
i esborrarà l’oprobi del seu poble arreu de la terra. 
Ha parlat el Senyor. Aquell dia diran: 
Aquí teniu el nostre Déu 
de qui esperàvem que ens salvaria: 
alegrem-nos i celebrem que ens hagi salvat, 
perquè amb tota certesa la mà del Senyor 
reposarà sobre aquesta muntanya. 

2ª LECTURA (Filipencs 4,12-14.19-20). 
  
Germans, 
sé viure enmig de privacions, 
i sé viure igualment en l’abundància. 
Estic avesat a tot: 
a menjar bé i a passar fam, 
a tenir de tot i a trobar-me mancat d’allò que necessito. 
Em veig amb cor per a tot, 
gràcies a aquell que em dóna forces. 
Però heu fet molt bé d’ajudar-me, 
ara que vivia en l’estretor. 
El meu Déu satisfarà les vostres necessitats 
d’acord amb l’esplendidesa de la seva glòria en Jesucrist. 
A Déu, Pare nostre, 
sigui donada la glòria pels segles dels segles. Amén. 

EVANGELI. (Mt 22,1-14). 
  
En aquell temps, 
Jesús proposà aquesta altra paràbola 
als grans sacerdots i als notables del poble. 
“Passa amb el Regne del cel 
com amb un rei que celebrava el casament del seu fill, 
envià els seus homes a avisà els convidats, 
però no hi volien anar. 
Llavors n’envià d’altres que diguessin als convidats: 
Ja tinc preparat el banquet, 
he fet matar els vedells i l’aviram. 
Tot és apunt: veniu a la festa. 
Però ells no en feren cas: 
l’un se n’anà al seu camp, 
l’altre als seus negocis, 
i altres agafaren els enviats, els maltractaren i els mataren. 
El rei, en veure això, s’indignà, 
i envià les seves tropes per exterminar aquells 
assassins 
i incendiar-los la ciutat. 
Mentrestant, digué als seus homes: 
El banquet de casament és a punt, 
però els convidats no se’l mereixien. 
Per tant, aneu a les sortides dels camins 
i convideu a la festa tothom que trobeu. 
Ells hi anaren, 
i reuniren tothom qui trobaven, bons i dolents. 
I la sala del banquet s’omplí de convidats. 
  
[Quan el rei entrà a veure els convidats, 
s’adonà que un home dels que eren allí 
no duia el vestit de festa, i li digué: 
Company, 
¿com és que has entrat sense vestit de festa? 
Ell va callar. 
Llavors el rei digué als qui servien: 
Lligueu-lo de mans i peus i traieu-lo fora, a la fosca. 
Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents. 
Els cridats són molts, 
però no tants els elegits”.]  



LECTURES  
DIUMENGE 22/10/2017 

DURANT L’ANY XXIX. CICLE A. 
1ª LECTURA. (Isaïes 45:1 4-6) 
  
El Senyor pren Cir, el seu ungit, per la mà dreta, 
i el condueix per sotmetre-li les nacions 
i deixar desarmats els reis; 
per obrir-li les ciutats, 
perquè no trobi tancades les portes. 
  
El Senyor li diu: 
«Per amor de Jacob, el meu servent, 
d’Israel, el meu elegit, 
et crido pel teu nom, et dono un títol honrós, 
tot i que no em coneixes. 
Jo sóc el Senyor, no n’hi ha d’altre. 
Fora de mi no hi ha cap Déu. 
Sense que em coneguessis, 
t’he fet prendre les armes perquè sàpiguen 
de llevant fins a ponent 
que no hi ha ningú fora de mi. 
Jo sóc el Senyor. No n’hi ha d’altre» 

2ª LECTURA. (1ª Tessalonicencs 1:1-5b) 
  
Comença la primera carta de sant Pau 
als cristians de Tessalònica. 
  
Pau, Silvà i Timoteu, a la comunitat de Tessalònica, 
reunida per Déu Pare i per Jesucrist, el Senyor. 
Us desitgem la gràcia i la pau. 
  
Sempre donem gràcies a Déu per tots vosaltres 
i us recordem en les nostres pregàries. 
No deixem mai de recordar davant Déu, Pare nostre, 
com la vostra fe treballa per propagar-se, 
la vostra caritat no es cansa de fer el bé, 
i la vostra esperança en Jesucrist, el nostre Senyor, 
aguanta les adversitats. 
Germans, estimats de Déu: 
sabem de cert que ell us ha elegit, 
perquè quan us anunciàvem l’evangeli, 
no predicàvem només de paraula, 
sinó amb obres poderoses, 
amb dons de l’Esperit Sant, 
i amb molta convicció. 

EVANGELI. (Mateu 22:15-21) 
  
En aquell temps, 
els fariseus planejaren la manera de sorprendre Jesús 
en alguna paraula comprometedora, 
i li enviaren alguns dels seus 
i dels partidaris d’Herodes a dir-li: 
«Mestre, sabem que dieu sempre la veritat, 
i que ensenyeu de debò els camins de Déu, 
sense miraments per ningú, sigui qui sigui, 
ja que no obreu per complaure els homes. 
Digueu-nos, doncs, ¿què penseu d’això?: 
¿És lícit o no de pagar tribut al Cèsar?». 
Jesús, que s’havia adonat de la seva malícia, 
els respongué: 
«Hipòcrites, ¿per què proveu de comprometre’m? 
Ensenyeu-me la moneda del tribut». 
Ells li ensenyaren una moneda romana, 
i Jesús els preguntà: 
«De qui és aquesta figura 
i el nom que hi ha escrit?». 
Li diuen:«Del Cèsar». 
Jesús els respon: 
«Doncs, retorneu al Cèsar això que és del Cèsar, 
i a Déu, allò que és de Déu». 



PROJECTE D’HOMILIA
Hi ha en l’evangeli d’avui diferents matisos que 

demostren que es tracta d’un text molt elaborat. 
El banquet de noces. 

El llenguatge de les “noces” ha servit sovint als 
profetes per designar l’Aliança de Déu amb el Poble 
elegit. Cal, però, tenir en compte que, en aquell 
temps, el matrimoni no tenia el mateix significat 
d’ara. Actualment, entre nosaltres, és un pacte 
entre dues persones iguals en llibertat, drets, 
autonomia… En canvi, en aquell temps, a Israel, 
d’alguna manera l’home “salvava la dona” en 
acceptar-la com a esposa i mare dels seus fills. La 
dona anomenava “senyor” al marit, i havia de 
guardar-li fidelitat i obediència. Evidentment això no 
excloïa l’amor i ni la intimitat entre els dos. 

Així com la l’esposa era la dona que havia estat 
escollida per a ser estimada, honorada i defensada 
(donat que sola, era molt dèbil) per un home, així 
Déu havia escollit Israel d’entre tots els pobles per 
estimar-lo, honorar-lo i defensar-lo (donat que sol, 
era només un petit poble, dèbil i esclavitzat (Èxode 
3,7). 

No podem descuidar que la paràbola d’avui va 
dirigida als grans sacerdots i notables del poble. La 
seva renúncia a participar en el banquet de noces 
és un menyspreu de l’elecció i de l’amor de Déu al 
poble d’Israel. L’esposa no podia abandonar el seu 
marit, i, en cas de fer-ho, es quedava sola, feble, 
indefensa, abandonada i a mercè dels aprofitats. Si 
Israel, per obra dels seus representants, abandona 
l’aliança de Déu (no accepta la invitació al convit de 
noces), queda sol, abandonat i a mercè dels seus 
enemics. 

L’evangeli de Mateu va ser escrit després de la 
destrucció de Jerusalem, amb el seu temple, l’any 
70. És possible que aquí es faci al·lusió a aquesta 
ruïna total, suggerint, en la línia dels profetes, que 
és la conseqüència directa d’haver abandonat 
l’aliança amb Déu. No es tracta d’un “càstig diví” 
sinó del resultat de haver abandonat voluntàriament 
a aquell que era el seu escut i la seva força (2 
Samuel 22,3). 
Les noces del fill. 

És un matís propi de Mateu. És una al·lusió clara 
al mateix Jesús. 

Jesús, fill de Déu i fill d’Israel (Mateu 1,1), 
personifica en si mateix l’aliança entre Déu i el 
Poble elegit. No obstant, el rebuig dels “convidats” a 
participar en aquestes “noces”, serà l’ocasió 
d’estendre a tota la humanitat l’aliança de Déu. 
Jesús no és només el “fill d’Israel” sinó també el “fill 
de l’Home”, i com a tal, personifica una nova 
aliança. “Convideu a la festa tothom que trobeu”. 
El vestit de noces. 

L’evangeli d’avui té una segona part, de lectura 
optativa, també exclusiva de Mateu, que resulta 
sorprenent: l’home que no portava el vestit de 
noces. 

Sorprèn la duresa del rei amb aquest “convidat”. 
Per què tanta duresa? 

Segurament Mateu vol fer al·lusió a alguna 
“situació provocadora” que deuria donar-se en 
algunes comunitats. També la 1ª carta de St. Pau a 
les comunitats de Corint (1ª Corintis 11,17ss) ens 
parla d’abusos que era necessari corregir. 

Tothom és invitat a la festa. Però per anar a una 
festa cal estar disposat a gaudir de l’alegria comú; 
pensar en els altres. El “vestit de noces” no és una 
“qüestió d’etiqueta” sinó de solidaritat. No es pot 
anar a un banquet de noces només per menjar i 
atipar-se individualment. Cal una actitud de sintonia 
amb l’ambient festiu. No es pot acceptar una 
invitació i no participar en la festa com si no fos 
també cosa nostra. Per anar-hi així, és millor no 
anar-hi; “quedar-se fora”. 
“Traieu-lo fora: allà hi haurà els plors i el cruixir de 
dents”. 

És una expressió repetida en l’evangeli de Mateu. 
Segurament manifesta la situació de qui s’adona 
d’allò que ha perdut estúpidament. És una barreja 
de ràbia, enveja i frustració que ens envaeix quan 
es comprova que d’altres gaudeixen d’un Bé 
destinat també a nosaltres, i que hem perdut per 
haver-los menyspreat. 

MISSATGE
La Vida és una festa, a la qual estem convidats. 

Rebutjar la festa és rebutjar la vida. La “festa” no 
és un afegit. No són dues ofertes, com si fos 
possible “viure” sense acceptar participar en la 
Vida. No hi ha alternativa. Només Déu és “font de 
la Vida”, d’una vida que ens és oferta com un do 
festiu. Rebutjar-lo vol dir quedar-se fora, a les 
tenebres, al no-res. 

RESPOSTA
Usant el llenguatge de la mateixa paràbola, la 

resposta que se’ns demana és doble: acceptar la 
invitació i anar-hi amb vestit de noces. 

En realitat, les dues coses són exactament la 
mateixa: acceptar la invitació és acceptar anar a la 
festa de tots amb tots. Acceptar la invitació de Déu 
és acceptar la companyia dels altres convidats 
(anar-hi amb el vestit de noces). Anar-hi sense el 
vestit de noces és no acceptar la festa. És un 
engany. 

Potser convindria aplicar això al “banquet de 
noces” de cada diumenge (missa). Anar-hi amb 
vestit de noces vol dir anar-hi pensant en els altres. 
No hi podem anar només per “alimentar” 
individualment la nostra ànima. Hi participem fent 
festa entre tots. Si no, millor quedar-se a casa. 
Anar a missa vol dir acceptar la invitació de Déu a 
sentir-nos germans amb els altres. Per això es fa 
(s’hauria de fer) “al voltant d’una taula” (i no 
“davant d’un altar”). 

PREGUNTES per al diàleg
1. Com es concreta, en el nostre cas, això d’anar a 

missa “amb vestit de noces”? 
2. L’espai físic i material, la disposició dels bancs, els 

llums,… ¿són els més adequats perquè la missa 
sigui realment el “banquet de noces”? És podria 
millorar? 

3. El llenguatge habitual és important perquè 
pensem amb paraules. Comenteu quina 
mentalitat s’amaga en frases tan habituals com 
aquestes (o altres): “Oir missa”.  “¿A quina hora 
fa la missa, mossèn?”  “He arribat tard a missa; 
em val?”  “¿Val, la missa, si no hi ha capellà?” 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=2&capitol=55&select=3
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Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXVIII. CICLE A.  

“VESTIT”. 

174. Vestit. (Company, ¿com és que has entrat sense vestit de festa?). 
El vestit manifesta la identitat social d’una persona. Això era més important en temps de Jesús que 

avui dia. Avui, entre nosaltres, és més important la identitat individual que la social. Això té avantatges i 
inconvenients, però, en tot cas, va així. 

En temps de Jesús la identitat social expressada pel vestit era tan forta que no era imaginable un pobre 
vestint-se com els rics. I si un ric es vestia com un pobre era per dissimular alguna cosa. El vestit era un 
llenguatge. També ho és avui, però té més connexió amb la llibertat individual que amb la realitat social. 
Avui la identitat social té altres llenguatges més sofisticats. 

En la Bíblia també és significatiu el binomi nuesa/vestit. Així, per exemple, d’Adam i Eva es diu que 
anaven nus. I només el pecat converteix la seva nuesa en “problema”. Per això van fer-se faldars per 
cobrir-se (Gènesi 3,7).  

La nuesa significava la innocència original. Segurament, quan els Evangelis parlen de Jesús despullat a 
la Creu, volen evocar la recuperació de la innocència original en Jesús, el nou Adam. 

En els relats de la Transfiguració es fa notar que els vestits de Jesús eren resplendents com la neu o 
com la llum. El blanc resplendent s’associava amb la Divinitat (Mateu 17,2  Marc 9,2  Lluc 9,29). Per això 
també els vestits dels que anuncien la Resurrecció de Jesús són blancs com la neu (Mateu 28,3  Lluc 24,4 
Joan 20,12). En canvi, quan els Evangelis parlen de Jesús Ressuscitat, ja no parlen del vestit. Allò que 
permet identificar-lo són els senyals de la crucifixió: els forats de les mans i els peus (Lluc 24,39), o 
l’obertura del costat (Joan 20,20). És que el Ressuscitat està més enllà del llenguatge social i es situa en 
el camp de la fe personal. Només des de la fe es “veu” el Ressuscitat, i se’l veu reflectit en els crucificats 
de cada moment.   

En la paràbola que hem llegit sorprèn la violenta reacció del Rei davant el comensal que, en el banquet 
de noces, no portava el vestit de festa.  

Evidentment aquí “vestit de festa” no vol significar la roba d’aquell comensal. El Missal tradueix dient 
“vestit de festa”, però el text original grec diu “vestit de noces”. Aquest detall és important.  

El convit no és un àpat qualsevol sinó el banquet de les noces del fill del Rei. Però sembla que la 
núbia no hi apareix enlloc. On és? Qui és? Evidentment serà algú que porti “vestit de noces”... 

No sembla difícil deduir que, en aquest banquet de les noces del fill, la “núbia” són precisament els 
convidats, que són els qui porten “vestit nupcial”. 

Aquesta paràbola és una al·legoria de la Nova Aliança de Déu amb la Humanitat, en la persona del 
“fill” o “hereu”.  

Els “primers convidats” (el Poble Elegit) no hi han volgut anar. Això fa que la invitació passi “a tothom 
que trobeu”. “I la sala del banquet (literalment: la sala de noces) es va omplir de convidats. 

L’Aliança és el do que Déu ofereix als Humans. Els humans podem acceptar-la o no. Però compte: no 
acceptar-la significa “quedar-se fora”. I a “fora” no hi ha res de res.  

No existeix una alternativa. Per als humans, o sala de noces o no-res. 
Entrar a la sala de noces significa acceptar i gaudir de la festa amb el Rei i amb tots els comensals. 

Aquest és el vestit de noces que és indispensable portar. 
Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XXVIII. 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 

Aquesta paràbola és realment sorprenent: ens 
presenta un rei, generós perquè prepara un gran 
convit per a tothom, però també cruel amb tots 
aquells que no accepten la seva invitació o que 
l’accepten sense portar el vestit adequat. 
Fid’ho 

Si el rei es mostra al mateix temps generós i 
sever, és per deixar ben clar que, per a cada un dels 
humans, l’única possibilitat de reeixir és acollint la 
generosa invitació del Rei. Dit d’una altra manera: o 
existim acollint el do de Déu, o la nostra vida no 
s’aguanta, i desapareix. És semblant a allò que 
passa amb les bombetes: o accepten endollar-se al 
corrent elèctric i fer llum, o no serveixen per a res, i 
acaben llançades a les escombraries. 
Evy 

¿No som lliures d’acceptar la invitació de Déu?! 
Fid’ho 

Som totalment lliures! Podem no acceptar-la. 
Però no acceptar-la significa quedar-se fora de 
l’àmbit vital. Seria com si un riu refusés rebre 
l’aigua de les seves fonts i donar la ja rebuda; 
deixaria de ser un riu. 

La llibertat d’acolliment no pressuposa que hi hagi 
una altra alternativa. 

Evy 
Segons la paràbola, els invitats que no van 

acceptar la invitació, se’n van anar als seus 
negocis… Tenien alternativa. 
Fid’ho 

No. Aquests invitats, a més de ser desagraïts, 
s’equivoquen del tot. Els seus “negocis” són només 
un miratge. No són alternativa al convit de noces. 
No hi trobaran espai vital. La seva “ciutat” serà 
destruïda, no pas per un càstig sinó per falta de 
consistència. El llenguatge de la paràbola és dur 
perquè vol indicar-nos que es tracta d’una situació 
límit. És un avís. 
Evy 

¿I aquell pobre home que ha acceptat la invitació, 
i no obstant és llançat fora amb males maneres, 
només per no portar e l vest i t adequat?! 
Segurament no tenia cap altre vestit! 
Fid’ho 

No és una qüestió de vestits. Aquell “pobre home” 
representa qualsevol persona que intenta fer 
trampes. En el pla de Déu, la vida humana està 
destinada a ser viscuda com una festa de família. 
Les Noces del fill són en realitat les noces de cada 
ésser humà amb la Humanitat. El “Fill” és la 
Humanitat que entre tots anem construint: filla de 
Déu pel do rebut; filla de l’Home perquè es 
construeix des de la fidelitat de cada un dels 
humans. Però hi ha humans que entren al convit 
sense el vestit adequat. 
Evy 

¿Vols dir que “no portar el vestit adequat” 
significa entrar al convit no pas per participar de la 
festa sinó per utilitzar els convidats per als propis 
plans? ¿Podries ser més concret? 
Fid’ho 

Ja saps que en la Història humana han existit 
innumerables Dictadors. Tots ells s’han presentat a 
si mateixos com a “constructors d’una nova 
societat“; i amb aquesta excusa han fet guerres, 
han matat, esclavitzat o marginat milions de 
persones. I no solament els dictadors de què parla 
la Història. Cada ésser humà experimenta la 
temptació de ser dictador quan se li presenta 
l’ocasió de dominar algú. Pensa en el masclisme, el 
paternalisme, el clericalisme, la sacralització dels 
Estats, la dictadura dels mercats, la manipulació de 
les consciències, la prepotència dels guanyadors, 
Evy 

Para, para!… perquè dubto que se n’escapi 
ningú… 
Fid’ho 

Tothom sent la temptació del domini sobre els 
altres. Per això, acceptar la invitació a la Noces del 
Fill de l’Home comporta convertir-se; fins i tot 
aquells que, de fet, no tenen cap classe de Poder. 
Cal canviar de vestit, i posar-se el vestit adequat. 
Evy 

Recony!! Aquesta paràbola porta més “dinamita” 
del que em pensava!… 

Mossèn Pere Torras 



INVITACIÓ 

Jesús coneixia molt bé com gaudien els pagesos de Galilea en els casaments que es 
celebraven en els pobles. Sens dubte, ell mateix va prendre part en més d'un. ¿Quina 
experiència podia haver-hi més joiosa per aquella gent que ser convidats a un casament 
i poder seure amb els veïns a compartir junts un banquet de noces? 

Aquest record viscut des de petit el va ajudar en algun moment a comunicar la seva 
experiència de Déu d'una forma nova i sorprenent. Segons Jesús, Déu està preparant un 
banquet final per a tots els fills, doncs a tots els vol veure asseguts, al seu costat, 
gaudint per sempre d'una vida plenament feliç. 

Podem dir que Jesús va entendre la seva vida sencera com una gran invitació a una 
festa final en nom de Déu. Per això, Jesús no imposa res a la força, no pressiona ningú. 
Anuncia la Bona Nova de Déu, desperta la confiança en el Pare, encén en els cors 
l'esperança. A tots els ha d'arribar la seva invitació. 

Què ha estat d'aquesta invitació de Déu? Qui l'anuncia? Qui l'escolta? On es parla a 
l'Església d'aquesta festa final? Satisfets amb el nostre benestar, sords al que no sigui 
els nostres interessos immediats, ens sembla que ja no necessitem a Déu. Ens 
acostumarem a poc a poc a viure sense necessitat d'alimentar una esperança última? 

Jesús era realista. Sabia que la invitació de Déu pot ser rebutjada. En la paràbola dels 
"convidats al casament" es parla de diverses reaccions dels convidats. Uns rebutgen la 
invitació de manera conscient i rotunda: "no van voler anar-hi”. Altres responen amb 
absoluta indiferència: "no van fer cas". Els importen més les seves terres i negocis. 

Però, segons la paràbola, Déu no es desanima. Per sobre de tot, hi haurà una festa 
final. El desig de Déu és que la sala del banquet s'ompli de convidats. Per això, cal anar 
a "els encreuaments dels camins", per on caminen tanta gent errants, que viuen sense 
esperança i sense futur. L'Església ha de continuar anunciant amb fe i alegria la invitació 
de Déu proclamada en l'Evangeli de Jesús. 

El Papa Francesc està preocupat per una predicació que s'obsessiona "per la 
transmissió desarticulada d'una multitud de doctrines que s'intenta imposar a força 
d'insistència". El major perill és, segons ell, que ja "no serà pròpiament l'Evangeli el que 
s'anunciï, sinó alguns accents doctrinals o morals que procedeixen de determinades 
opcions ideològiques. El missatge correrà el risc de perdre la seva frescor i deixarà de 
tenir olor a Evangeli ". 

José Antonio Pagola






