
LECTURES  
DIUMENGE 05/03/2017 

DIUMENGE I DE QUARESMA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Gènesi 2,7-9.3,1-7a) 

  
El Senyor–Déu modelà l’home amb pols de la terra, 
li bufà a la cara per fer-li entrar un alè de vida, 
i es convertí en un ésser animat. 
Llavors el Senyor–Déu plantà un jardí 
a Edèn, a la regió d’orient, 
i va posar-hi l’home que havia modelat. 
El Senyor–Déu va fer néixer de la terra fèrtil 
totes les varietats d’arbres que fan goig de veure 
i donen fruits gustosos. 
Al mig del jardí hi havia l’arbre de la vida 
i l’arbre del coneixement del bé i del mal. 
  
La serp era el més astut 
de tots els animals que el Senyor–Déu havia fet. 
Digué, doncs, a la dona: 
«Així Déu us ha dit que no mengeu dels fruits 
de cap arbre del jardí?» 
La dona li respongué: 
«Podem menjar dels fruits de tots els arbres del 
jardí, 
però dels fruits de l’arbre que hi ha al mig, 
Déu ha dit que no en mengem ni els toquem, 
perquè moriríem.» 
La serp digué a la dona: 
«No moriríeu pas! 
Déu sap que si un dia en menjàveu 
se us obririen els ulls 
i seríeu iguals que els àngels: 
coneixeríeu el bé i el mal.» 
  
La dona, 
veient que el fruit de l’arbre era bo per a menjar, 
que donava gust de veure 
i que era temptador això d’adquirir coneixement, 
en collí i en menjà; 
en donà també al seu marit, que en menjà com ella, 
i se’ls obriren a tots dos els ulls. 
Llavors s’adonaren que anaven nus 
i cosiren fulles de figuera per fer-se’n faldars. 

2ª LECTURA (Romans 5,12-19) 
  
Germans, 
per obra d’un sol home entrà el pecat al món, 
i amb el pecat hi entrà també la mort, 
que s’estengué a tots els homes, 
donat que tots van pecar. 
[Abans que la Llei fos donada, 
el pecat ja existia en el món, 
encara que, mentre no hi ha llei, 
no consta quina és la pena dels pecats. 
Així i tot, 
la mort ja imperava durant tot el temps 
que va d’Adam fins a Moisès, 
fins sobre aquells homes 
que no havien transgredit cap precepte, 
com ho havia fet Adam. 
I Adam prefigurava l’home 
que havia de venir més tard. 
Però el do no té comparació amb la caiguda, 
perquè si tants han mort per haver fallat aquell tot sol, 
molt més ha abundat la gràcia de Déu 
i el do generós que s’ha estès a tants 
per la gràcia d’un sol home, Jesucrist. 
És veritat: 
el do de Déu no es pot ni comparar 

amb tot allò que va venir 
per haver pecat un sol home: 
el judici d’un de sol tingué per desenllaç una condemna, 
mentre que el do de la gràcia fa justos els homes 
després de moltes caigudes.] 
Així, doncs, 
si per haver fallat aquell tot sol 
va imperar la mort per culpa d’ell, 
amb molt més motiu els qui reben 
aquesta sobreabundància de gràcia 
i el do generós que els fa justos 
viuran i regnaran gràcies a un de sol, que és Jesucrist. 
Per tant, 
així com per haver fallat un sol home 
es va estendre a tots la condemna, 
també per haver estat just un de sol 
tots els homes són absolts i obtenen la vida; 
així com, per haver desobeït aquell home sol, 
els altres van esdevenir pecadors, 
també per haver obeït un de sol, 
esdevindran justos els altres. 

EVANGELI. (Mateu 4,1-11). 
  
En aquell temps, 
l’Esperit conduí Jesús al desert 
perquè el diable el temptés. 
Feia quaranta dies i quaranta nits que dejunava, 
i quedà extenuat de fam. 
El temptador se li acostà i li digué: 
«Si ets Fill de Déu, 
digues que aquestes pedres es tornin pans.» 
Jesús li respongué: 
«Diu l’Escriptura: 
“L’home no viu només de pa; 
viu de tota paraula que surt de la boca de Déu”.» 
  
Llavors el diable se l’enduu a la ciutat santa, 
el deixa dalt la cornisa del temple i li diu: 
«Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix; 
l’Escriptura diu: “Ha donat ordre als seus àngels 
que et duguin a les palmes de les mans, 
perquè els teus peus no ensopeguin amb les 
pedres”.» 
Jesús li contesta: 
«També diu l’Escriptura: 
“No temptis el Senyor, el teu Déu”.» 
  
Després el diable se l’enduu dalt una muntanya 
altíssima, 
li fa veure tots els reialmes del món 
i la seva glòria i li diu: 
«Tot això t’ho donaré si et prosternes i m’adores.» 
Llavors li diu Jesús: 
«Vés-te’n d’aquí, Satanàs! 
L’Escriptura diu: 
“Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot 
sol”.» 
  
Llavors el diable el deixà estar, 
i vingueren uns àngels per proveir-lo. 
  
…  



LECTURES  
DIUMENGE 12/03/2017 

DIUMENGE II DE QUARESMA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Gènesi 12,1-4a) 

En aquells dies, el Senyor digué a Abram: 
«Vés-te’n del teu país, 
del teu clan i de la casa del teu pare, 
cap al país que jo t’indicaré. 
Et convertiré en un gran poble, 
et beneiré i faré gran el teu nom, 
que servirà per beneir. 
Beneiré els qui et beneeixin, 
però els qui et maleeixin, els maleiré. 
Totes les famílies del país 
es valdran de tu per beneir-se.» 
Abram se n’anà tal com el Senyor li havia dit. 

2ª LECTURA (2ª Timoteu 1,8b-10) 

Estimat: 
Tot el que has de sofrir 
juntament amb l’obra de l’evangeli, 
suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dóna. 
Ell ens ha salvat 
i ens ha cridat a una vocació santa, 
no perquè les nostres obres ho hagin merescut, 
sinó per la seva pròpia decisió, 
per la gràcia que ens havia concedit per Jesucrist 
abans dels segles, 
i que ara ha estat revelada amb l’aparició de Jesucrist, 
el nostre salvador, 
que ha desposseït la mort del poder que tenia 
i, 
amb la bona nova de l’evangeli, 
ha fet resplendir la llum de la vida i de la immortalitat. 

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
NOTA: 
Sobre la Quaresma, podeu llegir la introducció als Apunts del 1er. 

diumenge de Quaresma de l’Any B. 
Sobre les Temptacions, podeu veure també els comentaris 

corresponents a Any B  i  Any C. 
Comencem la Quaresma, i la litúrgia ens fa recular en la lectura 

de l’evangeli de Mateu: passem dels capítols 5-7 (Sermó de la 
muntanya) al capítol 4, al final del que podríem dir-ne la 
presentació de Jesús. Aquí Jesús ens és presentat com a Nou 
Adam. 

El llenguatge estableix un paral·lelisme amb el relat bíblic dels 
“inicis” de la Humanitat personificada en Adam i Eva (= home i dona. 
Gènesi 3,1ss). Segons el Gènesi, les primeres paraules pronunciades 
pels Humans són en un diàleg amb el Temptador (Serp). També, en 
l’evangeli de Mateu, les primeres paraules pronunciades per Jesús 
són en un diàleg amb el Temptador (Diable). En els dos casos es 
parla de “menjar”, però la situació és invertida: Adam i Eva mengen 
un fruit per arribar a ser com déus (La traducció del Missal, en la 1ª 
Lectura, no és gaire encertada quan diu “iguals als àngels”); en canvi 
Jesús no menja, perquè “l’home… viu de tota paraula que surt de la 
boca de Déu”. 

En el Baptisme Jesús ha rebut la plenitud de l’Esperit. I el primer 
impuls de l’Esperit és portar-lo al desert per corregir la situació de 
separació en què es trobava la Humanitat. La Humanitat, que havia 
acceptat la proposta del Temptador, es trobava separada de la Font 
de la vida o Arbre de la Vida. El jardí se havia tornat desert. 

La fidelitat del nou Adam reconverteix el desert en jardí, la qual 
cosa permet recuperar l’accés a la font de la vida. “Vingueren uns 
àngels per proveir-lo”. 
L’home no viu només de pa… 

La manera com Mateu redacta la 1ª temptació és força 
sorprenent: dóna a entendre que Jesús experimenta la gana només 
després dels 40 dies de dejuni al desert. La traducció del Missal diu 
que “va quedar extenuat de fam”, però, literalment, el text original 
diu: “al final va tenir fam”. Mateu vol donar a entendre que Jesús viu 
de la força de l’Esperit, i per això no sent necessitat de l’aliment 
corporal. 

Però passats 40 dies… Aquí el número “40” és important: significa 
plenitud i totalitat. Evoca l’estada de 40 anys al desert durant els 
quals els Israelites van murmurar contra Déu reclamant un menjar 
material perquè no es fiaven de la paraula de Déu. En canvi Jesús, 
nou Israel, es fia totalment de Déu i, per això, no té fam. Però al 
final… sent la gana, i apareix la temptació. 

No es tracta només del menjar material. Mateu, establint un 
paral·lelisme amb la temptació d’Adam i Eva, ens fa anar més a fons. 

“Adam i Eva” representen tots els Humans. La “gana” dels 
Humans és voler ser com déus, “coneixedors” (dictadors) del Bé i del 
Mal. És la temptació de voler desfer-nos dels vincles amb Déu i anar 
per les nostres. Emancipar-nos de Déu i convertir-nos en déus 
nosaltres mateixos i ser-ho sobretot per als altres. 

En les relacions humanes, els fills s’han d’emancipar dels pares 
perquè la paternitat d’aquests és finita i imperfecta. Però en relació a 
Déu, als Humans no ens cal emancipar-nos. La paternitat de Déu és 
perfecta i permanent. La plenitud del fill no passa per l’emancipació 
sinó per l’acceptació–participació en la Vida del Pare, inesgotable. 

Jesús, cent per cent humà, també experimenta la temptació de 
l’emancipació. Si ets Fill de Déu…soluciona el problema pel teu 
compte convertint les pedres en pans… Si ets Fill de Déu... aprofita 
els poders que això et dóna, i actua amb total independència… 

Però Jesús, precisament perquè es sent de debò “fill”, sap, accepta 
i gaudeix de la seva filiació. Per això, sense dubtar, declara: L’home 
viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. És la seva resposta 
filial a la declaració que havia fet el Pare: “Aquest és el meu Fill, el 
meu estimat, en qui m’he complagut” (Mateu 3,17).  L’Home, que va 
ser creat per la paraula de Déu, també es manté en l’existència i 
creix gràcies a la paraula de Déu. 
No temptis el Senyor, el teu Déu. 

La 2ª temptació és especialment significativa per als qui ja hem 
decidit fiar-nos de Déu. Sobretot quan hem viscut el pas d’una 
societat religiosa a una societat laica, podem sentir la temptació de 
considerar-nos-hi “defensors de Déu”. Això podria incitar-nos a un 
cert exhibicionisme religiós. És una temptació que es presenta 
disfressada de fidelitat. “Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix”. Seria una 
manera de mostrar a tothom la nostra “confiança en Déu”. Aquesta 
serà la temptació que repetiran, en forma de provocació, els grans 
sacerdots en el Calvari: “Si ets Fill de Déu, baixa de la creu” (Mateu 
27,40). 

La resposta de Jesús és clara: No temptaràs el Senyor, el teu 
Déu. 
Tot això t’ho donaré… si m’adores. 

Aquesta 3ª Temptació és la més directa. Ja no es fa recurs al “Si 
ets Fill de Déu” sinó que proposa clarament l’alternativa a Déu. És la 

temptació del Poder. Jesús reacciona amb força: Vés-te’n d’aquí, 
Satanàs! 

Mateu vol establir un cap–i–cua entre el començament i el final de 
tota l’obra de Jesús. En l’evangeli de Mateu, les últimes paraules de 
Jesús, dirigides als apòstols, són: “M’ha estat donat tot Poder al cel i 
a la terra…” (Mateu 28,18). 

Hi ha dues classes de Poder: 
–aquell que ens atribuïm en competència amb el “Poder” de Déu, i 
–aquell que és participació en el Poder creador (humanitzador) de 
Déu. 
Els evangelistes ens presenten Jesús dotat d’un gran Poder en la 

línia de l’obra humanitzadora de Déu. Això es fa palès en les 
curacions i en la missió humanitzadora confiada als apòstols: “Aneu a 
tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del 
Pare i del Fill i de l’Esperit Sant”. Del baptisme on Jesús és declarat 
“Fill”, al baptisme on els humans som immergits (“batejats”) en la 
Vida del Pare, Fill i Esperit Sant; és a dir: en la vida–comunió de 
Déu mateix. 
Vingueren uns àngels per proveir-lo. 

“Però a mi, si no treballo, no venen els àngels a portar-me el pa a 
casa!”, deia un company, un dia que comentàvem aquest evangeli. I 
tenia raó. 

Aquest final resulta provocador. És molt fàcil vèncer les 
temptacions si després venen els àngels a solucionar-te el 
problema!… 

Però de fet, els àngels no degueren proveir-lo de la manera que 
solem pensar, ja que poc temps després veiem aquest mateix Jesús, 
assedegat, morint a la creu… Amb aquest final Mateu vol dir-nos 
alguna cosa més profunda. 

Recordem-ho una vegada més: els Evangelis no són la crònica 
d’uns fets objectius ni una biografia de Jesús. Més aviat serien una 
espècie de radiografia de la Humanitat. En Jesús se’ns visualitza la 
realitat més profunda dels éssers humans: som creats per Déu i 
cridats a participar de la seva mateixa Vida. 

Mateu posa les temptacions després de “40” dies de dejuni. 
Aquest “40” vol indicar la totalitat de la vida de Jesús posada a les 
mans de Déu. I això li permet viure en pau i esperança tots i cada un 
dels seus moments, sobretot els més difícils, i el mateix de la mort 
biològica. Aquí l’expressió “vingueren uns àngels per proveir-lo” 
indica la resposta de Déu–Pare que acull la confiança filial de Jesús. 
No li “ofereixen” un banquet, sinó molt més: la vida en plenitud 
(Resurrecció). 

MISSATGE 
En les relacions humanes, la paternitat, d’alguna manera, arriba al 

seu terme quan el fill ja s’ha fet capaç d’emancipar-se. L’emancipació 
permet compensar d’alguna manera la imperfecció i brevetat de la 
paternitat humana. Però la paternitat de Déu és infinita i permanent. 
Això fa innecessària tota emancipació, i ens permet créixer 
progressivament en la nostra filiació. 

Els relats evangèlics ens ofereixen l’exemple de Jesús. Però Jesús 
no és només un exemple. Ell és el nou Adam: “l’home–fill” en qui 
tots els humans som també fills. Fills en el Fill. No ens cal merèixer-
ho; és suficient no refusar el do. 

RESPOSTA 
Les temptacions de Jesús són les temptacions de l’Home; són, 

doncs, les nostres temptacions. I la resposta que se’ns demana és 
intentar anar superant-les aprenent de la resposta de Jesús, i sabent 
que sempre prenen noves formes i més subtils. No es tracta de cap 
lluita per a obtenir una victòria sinó simplement de no tancar el cor al 
do que se’ns ofereix. La lluita, en tot cas, ha de ser contra la nostra 
tendència a fiar-nos només de nosaltres mateixos, o contra el nostre 
orgull, o contra la nostra por a la Vida. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. En la vostra opinió, quines són les temptacions no del tot 

superades de la nostra societat i de les comunitats cristianes 
actuals? 

2. Heu sentit alguna vegada la temptació de fer alguna pràctica 
religiosa amb la intenció d’afirmar la pròpia religió davant la 
societat o les altres religions? 

3. Sovint es presenta la laïcitat com una “emancipació” en relació a 
Déu. Però, ¿es tracta sempre “d’emancipar-se de Déu”, o d’una 
Església piramidal i paternalista? ¿Seria negativa en aquest cas? 

Mossèn Pere Torras 

http://vilartaguesparroquia.org/any-b/#Quaresma
http://vilartaguesparroquia.org/any-c-1/#diuq


Paraules i Parauletes 

QUARESMA I. CICLE A.  

“FAM”. 

142. Fam. (Feia quaranta dies i quaranta nits que dejunava, i quedà extenuat de fam). 
És possible que la traducció que fa el Missal de la paraula original grega “epeinasen” (estar famolenc; 

tenir gana) no ajudi a entendre allò que aquí vol dir. “Epeinasen”, de per si, no inclou la idea d’estar 
extenuat. I fins i tot hi ha formes de gana que són dinàmiques. Possiblement és el cas del relat que hem 
llegit.  

És cert que el Temptador aprofita la gana de Jesús per proposar-li que solucioni el “seu problema” fent 
ús de les seves “capacitats divines” sense esperar que Déu l’ajudi. Si ets fill de Déu... Però la resposta de 
Jesús ja indica que la seva gana no és una gana que es satisfaci només amb pa, perquè “l’home no viu 
només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu” (Deuteronomi 8:3).  

Precisament Jesús s’ha passat quaranta dies sadollant-se de la paraula de Déu, que ressona al desert 
amb especial claredat. Així 

Jesús, cent per cent israelita, aconsegueix el que no havia aconseguit el seu Poble amb quaranta anys 
de desert. El relat vol mostrar que Jesús ha superat la temptació que l’antic Israel no va superar (Èxode 
16:3ss). 

Ara Jesús, enfortit plenament per la paraula de Déu, escoltada al Baptisme i assimilada durant quaranta 
dies, pot entrar a la Terra Promesa i inaugurar-hi el Regne de Déu. Aquesta és la “fam” que experimenta 
Jesús i que el mou: una fam activa, inspiradora d’Humanitat (Lluc 12:49). 

Però, si l’home no viu només de pa sinó també de la paraula de Déu, com és que tantíssimes persones 
morin de fam? De Jesús es diu que, superades les temptacions, “vingueren uns àngels per proveir-lo”. 
Això val només per a Jesús? Què passa amb els altres? 

L’evangeli de Mateu coneix la tragèdia de la fam i la tracta amb severitat. Al final de l’activitat de Jesús, 
abans del relat de Passió, Mateu posa l’escena del Judici Final presidida pel Fill de l’Home: ...Després dirà 
als de la seva esquerra: Aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc etern, preparat per al diable i els seus 
àngels. Perquè tenia fam, i no em donàreu menjar; tenia set, i no em donàreu beure;... (Mateu 25:41).  

La sentència ve dictada pel Fill de l’Home (és a dir: per Home), i comporta que el condemnat quedi 
exclòs de la Humanitat, únic àmbit de realització per als humans. Cada persona famolenca; cada persona 
que no pot satisfer les seves necessitats vitals per manca d’ajut dels qui conviuen amb ella, esdevé un 
jutge que repeteix la sentència: Lluny de mi, maleïts. 

I no obstant, la finalitat dels Evangelis no és fer un judici (encara que tampoc el silencien). Directament 
intenten fer-nos conèixer aquella “paraula de Déu” que pot alimentar de debò les nostres vides, perquè 
tota la vida humana, també les vides que es col·lapsen per manca d’aliment, està invitada a fer-se 
aliment per als altres; i és precisament aquest “fer-se aliment per als altres” allò que sosté realment la 
vida humana (Joan 4:31ss), més enllà del col·lapse biològic.  

Tota vida individual acaba col·lapsant-se, perquè l’horitzó de cada ésser humà és la vida de 
Comunió, participació de la VIDA de Déu. “Feliços els qui ara passeu fam, perquè sereu saciats” (Lluc 
6:21). 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=5&capitol=164&select=8
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http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1184&select=4
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1161&select=6
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1161&select=6


Entrevistes amb Fid’ho 
QUARESMA I. 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 

Com a periodista, trobo extraordinari aquest relat 
de les Temptacions. S’hi descriuen les temptacions 
que tot ésser humà experimenta quan decideix 
humanitzar-se fent Humanitat. El relat diu que tu 
les vas superar. Enhorabona! Però hi ha un punt que 
em sorprèn: qu i t ’empeny cap aquestes 
temptacions és el mateix Esperit Sant! Hom 
esperaria que l’Esperit t’impulsés, no pas cap al 
desert solitari per ser-hi temptat, sinó cap a les 
multituds, per treure-les de la lamentable situació 
en què es troben precisament per no haver superat 
aquestes temptacions (La màgia, la religió i el 
poder). 
Fid’ho 

No puc anar cap a la multitud perquè jo pertanyo 
a la multitud. Sóc carn de la seva carn i os dels seus 
ossos. I és aquesta solidaritat total i absoluta amb 
la multitud humana allò que obre el cel i permet 
escoltar la veu que ressona constantment, i per a 
tothom: “Tu ets els meu fill, el meu estimat, en qui 
m’he complagut“. 

I t’he de dir que, d’entrada, aquestes paraules 
generen un gran esquinçament interior perquè, per 
una banda vius les necessitats de la multitud, però 
per l’altra sents dintre teu la força creadora de Déu 
invitant tots els humans a la Plenitud. 
Evy 

Com a multitud, et submergeixes en l’aigua 
(bateig), però en surts de seguida. ¿És perquè la 

solidaritat t’impulsa a superar la submersió? ¿És 
una crida al lideratge? 
Fid’ho 

Cal sortir de seguida de l’aigua, però en surts xop 
de multitud. És una experiència d’una gran solitud; 
de desert total. Et sents líder, però des de dintre. 
Com un rebrot que neix d’una soca quasi morta. 

I penses: “Si sóc fill de Déu, puc ajudar la 
multitud, i he de fer-ho. Tinc en mi la plenitud de 
l’Esperit creador! Saciaré tota la seva fam: la fam 
de ser, la fam d’emergir, la fam d’escoltar la veu 
que jo vaig escoltar!” 
Evy 

¿És la 1ª Temptació, oi? 
¿Què et permet no caure-hi? 

Fid’ho 
Que la multitud no pot ser salvada des de dalt 

sinó des de dintre; des d’ella mateixa. No pot ser 
salvada per un fill de Déu sinó només per un fill de 
l’home. Com un llevat que va transformant la 
massa. 
Evy 

I aquí sorgeix de seguida la 2ª Temptació: fer-se 
acceptar per la multitud fent algun prodigi. Que 
tothom vegi que, a pesar de ser un home com 
tothom, ets l’Escollit de Déu! 
Fid’ho 

No saps com resulta difícil treballar en l’obra de 
Déu, i que no et divinitzin. Sentir la plenitud de 
l’Esperit, i no utilitzar-lo per autolegitimar-me sinó 
deixar-me portar per l’Esperit perquè activi les 
capacitats que Déu ha posat en cada un dels 
humans. 

¿Saps una cosa, Evy?: la multitud està més 
disposada a creure en líders que a creure en Déu 
present en cada home. És un turment terrible 
refusar el lideratge quan tothom t’ho demana. I 
saber que seràs condemnat com a traïdor a Déu i al 
poble per no haver-lo assumit. 
Evy 

Un turment que et posa davant la 3ª Temptació! 
¿No és veritat? 
Fid’ho 

Sí. És veritat. És tan cansat, resistir la multitud! 
Al final, tens ganes de dir: “Voleu un rei? Doncs, 
som-hi: aquí em teniu. Sóc el vostre rei!“. I 
t’adones que, no acceptant de ser-los rei, acabaran 
proclamant rei al seu propi botxí. ¡Com ressona 
contínuament dintre meu aquell crit tràgic: No 
aquest, sinó Barrabàs! 

Saps una cosa, Evy? “Bar–abbas” significa 
literalment “fill del pare”. I, no obstant, el camí, 
l’únic camí, continua essent el fill de l’home. 
Evy 

Tot i ser tan difícil, tu vas superar totes tres 
temptacions. 
Fid’ho 

Sóc el fill de l’Home; i, mentre duri el camí, 
aquestes tres temptacions subsisteixen en el 
caminar de cada ésser humà. 

Mossèn Pere Torras 



LA NOSTRA GRAN TEMPTACIÓ 

L'escena de "les temptacions de Jesús" és un relat que no hem d'interpretar 
lleugerament. Les temptacions que se'ns descriuen no són pròpiament d'ordre 
moral. El relat ens està advertint que podem arruïnar la nostra vida, si ens 
desviem del camí que segueix Jesús. 

La primera temptació és d'importància decisiva, ja que pot pervertir i corrompre 
la nostra vida de soca-rel. Aparentment, Jesús se li ofereix alguna cosa força 
innocent i bona: posar Déu al servei de la seva fam. "Si ets Fill de Déu, digues 
que aquestes pedres es tornin pans". 

No obstant això, Jesús reacciona de forma ràpida i sorprenent: "L’home no viu 
només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu". No farà del seu 
propi pa un absolut. No ha de posar a Déu al servei del seu propi interès, 
oblidant-se del projecte del Pare. Sempre buscarà primer el Regne de Déu i la 
seva justícia. En tot moment escoltarà la seva Paraula. 

Les nostres necessitats no queden satisfetes només amb tenir assegurat el 
nostre pa. L'ésser humà necessita i anhela molt més. Fins i tot, per rescatar de la 
fam i la misèria als que no tenen pa, hem d'escoltar Déu, el nostre Pare, i 
despertar en la nostra consciència la fam de justícia, la compassió i la solidaritat. 

La nostra gran temptació és avui convertir-ho tot en pa. Reduir cada cop més 
l'horitzó de la nostra vida a la mera satisfacció dels nostres desitjos; fer de 
l'obsessió per un benestar sempre més gran o del consumisme indiscriminat i 
sense límits l'ideal gairebé únic de les nostres vides. 

Ens enganyem si pensem que aquest és el camí a seguir cap al progrés i 
l'alliberament. ¿No estem veient que una societat que arrossega les persones cap 
al consumisme sense límits i cap a l'autosatisfacció, no fa sinó generar buit i 
disbauxa en les persones, i egoisme, insolidaritat i irresponsabilitat en la 
convivència? 

Per què ens esgarrifem que vagi augmentant de manera tràgica el nombre de 
persones que se suïciden cada dia? Per què seguim tancats al nostre fals 
benestar, aixecant barreres cada cop més inhumanes perquè els famolencs no 
entrin en els nostres països, no arribin fins a les nostres residències ni truquin a 
la nostra porta? 

La crida de Jesús ens pot ajudar a prendre més consciència que no només de 
benestar viu l'home. L'ésser humà necessita també conrear l'esperit, conèixer 
l'amor i l'amistat, desenvolupar la solidaritat amb els que pateixen, escoltar la 
seva consciència amb responsabilitat, obrir-se al Misteri darrer de la vida amb 
esperança. 

José Antonio Pagola






