
LECTURES  
DIUMENGE 19/03/2017 

DIUMENGE III DE QUARESMA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Èxode 17,3-71) 

En aquells dies, 
el poble passava tanta set que deia, 
murmurant contra Moisès: 
«Per què ens has fet pujar d’Egipte! 
Vols matar-nos de set 
amb els nostres fills i el nostre bestiar?» 
Moisès s’exclamà al Senyor: 
«Què puc fer per aquest poble? 
Una mica més i m’apedregaran.» 
El Senyor li respongué: 
«Passa al davant del poble 
i emporta’t alguns ancians d’Israel; 
pren la vara amb què vas tocar el Nil 
i posa’t en camí. 
Jo estaré allà davant teu dalt la roca, a l’Horeb. 
Tu dóna un cop a la roca i en sortirà aigua, 
i tot el poble podrà beure.» 
Moisès ho va fer així davant els ancians d’Israel. 
I donà a aquell lloc els noms de Massà i de Meribà, 
perquè els israelites havien discutit 
i havien posat a prova el Senyor quan deien: 
«El Senyor, és amb nosaltres o no hi és?» 

2ª LECTURA (Romans 5,1-2.5-8) 

Germans, 
ara que ja som justos, 
com a creients que som, estem en pau amb Déu, 
gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. 
És per ell que la fe ens ha donat entrada 
en aquesta gràcia que posseïm tan en ferm, 
i és per ell que tenim la satisfacció 
d’esperar la glòria de Déu. 
I l’esperança no pot defraudar ningú, 
després que Déu, donant-nos l’Esperit Sant, 
ha vessat en els nostres cors el seu amor. 
  
Adoneu-vos bé d’això: 
Quan nosaltres érem encara incapaços de tot, 
Crist va morir pels qui érem dolents. 
Qui trobaríem disposat a morir per un home honrat? 
Potser sí que per un home bo 
trobaríem qui tingués la valentia de donar la vida. 
Doncs bé, 
Déu donà prova de l’amor que ens té 
quan Crist morí per nosaltres, 
que érem encara pecadors. 

EVANGELI. (Joan 4,5-42). 

En aquell temps, Jesús arribà a una població samaritana que 
s’anomena Sicar, prop dels terrenys que Jacob havia donat al 
seu fill Josep. Allà hi ha el pou de Jacob. Era cap al migdia 
quan Jesús, cansat de caminar, s’estava assegut bonament a 
la vora del pou. Els deixebles havien anat al poble a comprar 
provisions. Arribà una dona samaritana, que venia a treure 
aigua. Jesús li diu: «Dóna’m aigua.» Li diu la samaritana: 
«Com? Vós, un jueu, em demaneu aigua a mi, que sóc una 
dona samaritana?» Cal saber que els jueus no es fan amb els 
samaritans. Jesús li respongué: «Si sabessis què vol donar-te 
Déu i qui és el qui et demana que li donis aigua, ets tu qui li 
hauries demanat aigua viva, i ell te l’hauria donada.» Ella li 
diu: «Senyor, aquest pou és fondo i no teniu res per treure 
aigua. D’on la traieu, l’aigua viva? Jacob, el nostre pare, ens 
va donar aquest pou i en bevia tant ell, com els seus fills, 
com el seu bestiar. Sou més gran vós que no pas ell?» Jesús 
li respongué: «Els qui beuen aigua d’aquesta tornen a tenir 
set, però el qui begui de la que jo li donaré, mai més no 
tindrà set; l’aigua que jo li donaré es convertirà en una font 
que brollarà sempre dintre d’ell per donar-li vida eterna.» Li 
diu la dona: «Senyor, doneu-me aigua d’aquesta: que no 
tingui mai més set ni hagi de tornar mai més aquí a treure 
aigua del pou.» 
[Ell li diu: «Vés a cridar el teu marit i torna.» La dona li 
contesta: «No en tinc, de marit.» Li diu Jesús: «Tens raó: 
n’has tingut cinc, i l’home que ara tens no és el teu marit. 
Això que has dit: “No en tinc, de marit”, és veritat.» Ella li 
diu:] 
«Senyor, veig que sou un profeta. Els nostres pares adoraren 
Déu en aquesta muntanya, però vosaltres, els jueus, dieu 
que el lloc on cal adorar-lo és Jerusalem.» Jesús li respongué: 
«Creu-me, dona; s’acosta l’hora que el lloc on adorareu el 
Pare no serà ni aquesta muntanya ni Jerusalem. Vosaltres no 
sabeu qui adoreu; nosaltres sí que ho sabem, perquè la 
salvació ve dels jueus. Però s’acosta l’hora, més ben dit, és 
ara mateix, que els bons adoradors adoraran el Pare en 
esperit i en veritat. Aquests són els adoradors que vol el Pare. 
Déu és esperit. Per això els qui l’adoren han de fer-ho en 
esperit i en veritat.» Li diu la dona: «Sé que ha de venir el 
Messies, és a dir, l’Ungit. Quan ell vingui, ens ho explicarà 
tot.» Ell li respon: «El Messies sóc jo, que parlo amb tu.» 
[Llavors mateix arribaren els deixebles. S’estranyaren que 
parlés amb una dona, però cap d’ells no gosà preguntar-li 
què volia o de què parlava amb ella. La dona deixà estar la 
gerra i se n’anà al poble a dir a la gent: «Veniu a veure un 
home que m’ha dit tot el que he fet. No serà el Messies?» La 
gent sortí del poble i anà a trobar-lo. 
Mentrestant els deixebles li deien invitant-lo: «Mengeu, rabí.» 
Però ell els contestà: «Jo, per menjar, tinc un altre aliment 
que vosaltres no sabeu.» Els deixebles es preguntaven entre 
ells: «És que algú li ha portat menjar?» Jesús els diu: «El 
meu aliment és fer la voluntat del qui m’ha enviat i acomplir 
la seva obra. Vosaltres dieu: “Quatre mesos més i ja serem a 
la sega.” Doncs jo us dic: Alceu els ulls i mireu els camps: ja 
són rossos, a punt de segar. El segador ja rep la part que li 
toca i recull el gra per a la vida eterna, perquè s’alegrin 
plegats el sembrador i el segador. En aquest cas té raó la dita 
«un és el qui sembra i un altre el qui sega». Jo us he enviat a 
segar on vosaltres no havíeu treballat. Són altres, que van 
treballar-hi; vosaltres sou sobrevinguts, en el treball que ells 
havien fet.»] 
Molts samaritans d’aquell poble van creure en ell [per la 
paraula de la dona que assegurava: «M’ha dit tot el que he 
fet.»] Per això, quan els samaritans anaren a trobar-lo, li 
pregaven que es quedés amb ells. I s’hi va quedar dos dies. 
Després de sentir-lo parlar a ell mateix, encara molts més 
van creure, i deien a la dona: «Ara ja no creiem només pel 
que tu deies; nosaltres mateixos l’hem sentit, i sabem que 
aquest és de debò el Salvador del món.» 
  
…  



LECTURES  
DIUMENGE 26/03/2017 

DIUMENGE IV DE QUARESMA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (1 Samuel 16,1.6-7.10-13a) 

En aquells dies, el Senyor digué a Samuel: 
«Omple d’oli el corn i vés-te’n. 
T’envio a casa de Jesè, el betlehemita: 
entre els seus fills veig el qui jo vull per rei.» 
Quan arribà, va veure Eliab i pensà: 
«Segur que el Senyor ja té al davant el seu ungit.» 
Però el Senyor digué a Samuel: 
«No et fixis en el seu aspecte 
ni en l’alçada de la seva talla. L’he descartat. 
Allò que l’home veu no és allò que val; 
l’home veu només l’aspecte exterior, 
però Déu veu el fons del cor.» 
  
Jesè va fer passar davant Samuel 
els set primers dels seus fills, 
però Samuel li digué: 
«D’aquests set, el Senyor no n’escull cap.» 
I Samuel afegí: «No queda cap més fill?» 
Jesè respongué: «Encara queda el més petit: 
és a pasturar el ramat.» 
Samuel li digué: «Aneu a buscar-lo. 
No ens posarem a taula que no sigui aquí.» 
Jesè el féu anar a buscar. 
Tenia el cabell roig i els ulls bonics; 
tot ell feia goig de veure. 
El Senyor digué a Samuel: «Ungeix-lo, que és ell.» 
Samuel va prendre el corn de l’oli, 
el va ungir enmig dels seus germans, 
i des d’aquell dia 
l’Esperit del Senyor s’apoderà de David. 

2ª LECTURA (Efesis 5,8-14) 

Germans, 
en altre temps vosaltres éreu foscor, 
però ara que esteu en el Senyor, sou llum. 
Viviu com els qui són de la llum. 
Els fruits que neixen de la llum són 
tota mena de bondat, de justícia i de veritat. 
Mireu bé quines coses són 
les que agraden al Senyor 
i no us feu solidaris de les obres infructuoses 
que ells cometen en la fosca; 
més aviat, denuncieu-les, 
perquè el que fan en secret 
ens avergonyiria fins de dir-ho. 
Però tot allò que la llum ha denunciat 
queda clarament visible, 
ja que les coses són clares i visibles 
quan són llum. 
Per això diuen: «Desvetlla’t, tu que dorms; 
ressuscita d’entre els morts 
i el Crist t’il·luminarà.» 

EVANGELI. (Joan 9,1-41). 

En aquell temps, Jesús veié tot passant un cec de naixement. 
[Els deixebles li preguntaren: «Rabí, ¿qui va pecar, que naixés 
cec aquest home, ell o els seus pares?» Jesús contestà: «Això no 
ha estat perquè vagi pecar ni ell ni els seus pares; és perquè en 
ell es revelin les obres de Déu. Mentre és de dia, jo he de 
treballar fent les obres del qui m’ha enviat. La nit s’acosta, quan 
ningú no pot treballar. Mentres sóc en el món sóc la llum del 
món.» 
Dit això] escopí a terra, va fer amb la saliva una mica de fang, 
l’estengué sobre els ulls del cec i li digué: «Vés a rentar-te a la 
piscina de Siloè.» Aquest nom significa ‘enviat’. Ell hi anà, s’hi 
rentà i tornà veient-hi. La gent del veïnat i els qui l’havien vist 
sempre captant deien: «No és aquell home que vèiem assegut 
captant?» Uns responien: «Sí, que és ell.» Altres deien: «No és 
pas ell; és un que s’hi assembla.» Ell digué: «Sí, que el sóc.» 
[Llavors li preguntaren: «Com se t’han obert, els ulls?» Ell 
contestà: «Aquell home que es diu Jesús va fer una mica de 
fang, me’l va estendre sobre els ulls i em va dir que anés a 
rentar-me a Siloè. Hi he anat i, així que m’he rentat, hi he vist.» 
Li digueren: «On és?» Respongué: «No ho sé.»] 
Dugueren als fariseus l’home que abans era cec. El dia que Jesús 
havia fet el fang i li havia obert els ulls era dissabte, dia de repòs. 
També els fariseus li preguntaren com havia arribat a veure-hi. 
Ell els digué: «M’ha estès fang sobre els ulls, m’he rentat, i ara hi 
veig.» Alguns dels fariseus deien: «Aquest home que no guarda 
el repòs del dissabte no pot ser de Déu.» Però altres responien: 
«Com és possible que un pecador faci tals miracles?» I es 
dividiren entre ells. S’adreçaren al cec altra vegada i li digueren: 
«Ja que és a tu, que ell t’ha obert els ulls, tu, què en dius, d’ell?» 
Ell contestà: «Que és un profeta.» 
[Els jueus no volien creure que aquell home hagués estat cec i 
ara hi pogués veure, fins que van cridar els seus pares per dir-
los: «Aquest és el vostre fill que, segons vosaltres, va néixer cec? 
Com és, doncs, que ara hi veu?» Els seus pares respongueren: 
«Nosaltres sabem de cert que aquest és el nostre fill i que va 
néixer cec. Però com és que ara hi veu i qui li ha obert els ulls, 
nosaltres no ho sabem. Això, ho heu de preguntar a ell; ja és 
prou gran i ell mateix us donarà raó del que li ha passat.» Els 
seus pares van respondre així perquè tenien por dels jueus, que 
ja llavors havien acordat excloure de la sinagoga tothom qui 
reconegués que Jesús era el Messies; per això van dir que el seu 
fill ja era prou gran i que l’interroguessin a ell mateix. 
Llavors cridaren altra vegada aquell home que havia estat cec i li 
digueren: «Dóna glòria a Déu reconeixent la veritat: nosaltres 
sabem que aquest home és un pecador.» Ell contestà: «Que sigui 
un pecador, a mi no em consta. Només em consta una cosa: jo, 
que era cec, ara hi veig.» Ells insistiren: «Digues què t’ha fet per 
obrir-te els ulls.» Respongué: «Ja us ho he dit i no n’heu fet cas. 
Per què voleu sentir-ho una altra vegada? És que també us voleu 
fer seguidors d’ell?» Li contestaren en un to insolent: «Ets tu qui 
t’has fet seguidor d’ell. Nosaltres som seguidors de Moisès. De 
Moisès, sabem que Déu li va parlar, però d’aquest, ni sabem d’on 
és.» L’home els contestà: «Justament això és el que em 
desconcerta: vosaltres no sabeu d’on és, però a mi, m’ha obert 
els ulls. Tots sabem que Déu no escolta els pecadors, sinó els qui 
són piadosos i compleixen la seva voluntat. D’ençà que el món 
existeix, no s’ha sentit dir mai que ningú hagi obert els ulls a un 
cec de naixement. Si aquest no vingués de Déu, no tindria poder 
per a fer res.»] 
Li respongueren: «Tot tu vas néixer en pecat i ens vols donar 
lliçons?» I el van excloure de la sinagoga. 
Jesús va sentir dir que l’havien exclòs de la sinagoga i, quan el 
trobà, li digué: «Creus en el Fill de l’home?» Ell respongué «I, qui 
és, Senyor, perquè hi pugui creure?» Jesús li diu: «Ja l’has vist: 
és el mateix que parla amb tu.» Li diu ell: «Hi crec, Senyor.» I 
l’adorà. 
[Jesús afegí: «És per fer un judici que jo he vingut en aquest 
món: perquè els qui no hi veien, hi vegin, i els qui hi veien, es 
tornin cecs.» Ho van sentir alguns dels fariseus que eren amb ell 
i li digueren: «Així voleu dir que nosaltres també som cecs?» 
Jesús els contestà: «Si fóssiu cecs, no tindríeu culpa, però 
vosaltres mateixos reconeixeu que hi veieu; per tant, la vostra 
culpa no té cap excusa.»] 
  
…  



PROJECTE D’HOMILIA
Passem de l’Evangeli de Mateu a l’Evangeli de Joan en 

aquests diumenges que queden de Quaresma i els diumenges 
de Pasqua. 

L’Evangeli de Joan ens presenta Jesús a través de l’aliança: 
l’aliança de Déu amb la Humanitat, prefigurada en l’aliança 
amb el poble d’Israel. El llenguatge d’aquesta aliança 
s’inspirava en el llenguatge de l’aliança matrimonial. Déu seria 
l’espòs, i la Comunitat del poble elegit seria l’esposa. 

(Aquí cal tenir en compte que l’aliança matrimonial en 
aquell temps era força diferent de com és avui entre nosaltres. 
La dona anomenava “senyor” al seu marit, qui, d’alguna 
manera, “salvava” la dona quan l’escollia o l’acceptava per 
esposa. Hi havia amor, però també dependència. Era una 
societat patriarcal en la qual el marit tenia tota la iniciativa). 

Així, doncs, la relació de dependència i d’amor entre Déu i 
l’Home solia expressar-se amb el llenguatge propi de l’aliança 
matrimonial. 

Evangeli de Joan, en part, fa seu aquest llenguatge, però 
corregint-lo. Per això fa començar l’obra de Jesús amb les 
Noces de Canà de Galilea (Joan 2,1). Amb tot, en aquestes 
noces, Jesús encara no és l’espòs. De moment només hi és 
com a convidat, i declara explícitament que “encara no ha 
arribat la meva hora”. 
Una dona samaritana… 

L’evangeli d’avui també ha de ser entès en el marc d’aquest 
llenguatge de l’aliança. La Samaritana personifica una altra 
comunitat, separada de la comunitat jueva. Probablement, en 
la intenció del Quart Evangeli, representi tota la Humanitat per 
contrast amb la particularitat del Poble elegit. El relat insisteix 
en anomenar a la Samaritana la dona. És la dona que, després 
d’haver tingut cinc marits (“marit=senyor”) finalment ha 
assolit la llibertat suficient per trobar-se amb el vertader i 
definitiu espòs: Déu, que se li fa present en la persona del 
Messies. L’expressió “cinc marits” podria fer referència a la 
pluralitat de déus en la Humanitat o a l’experiència religiosa 
de la Comunitat Samaritana amb pluralitat de temples o 
santuaris. 
S’acosta l’hora… 

Quin és el temple o santuari on Déu vol ser adorat? Cada 
“déu” té el seu temple, i cada poble té el seu Déu o déus. 
Però, quin és el vertader? Amb qui Déu està? 

La resposta de Jesús és realment sorprenent perquè supera 
la qüestió sobre quin lloc o quin temple és l’adequat per donar 
culte a Déu. “Creu-me, dona: s’acosta l’hora que el lloc on 
adorareu el Pare no serà ni aquesta muntanya ni Jerusalem. 
Vosaltres no sabeu qui adoreu; nosaltres sí que ho sabem, 
perquè la salvació ve dels jueus. Però s’acosta l’hora, més ben 
dit, és ara mateix, que els bons adoradors adoraran el Pare en 
esperit i en veritat”. 

A pesar de dirigir-se a la Samaritana dient-li “dona”, Jesús, 
quan es refereix a Déu no parla del “Déu–Espòs” sinó del 
“Déu–Pare”. Aquest canvi de llenguatge és significatiu. 
L’aliança matrimonial es queda curta a l’hora d’expressar les 
relacions que Déu vol establir amb la Humanitat. El culte que 
Déu vol no s’inspira en les relacions marit–muller, les quals, 
encara que eren d’amor, no excloïen, la servitud. Els culte que 
Déu vol s’assembla sobretot a la relació Pare↔Fill hereu que, a 
més de l’amor, inclou la participació en una mateixa activitat i 
vida. “Déu és esperit. Per això els qui l’adoren han de fer-ho 
en esperit i en veritat”. 

En les noces de Canà Jesús havia declarat que “encara no 
ha arribat la meva hora”. Israel encara no estava preparat per 
anar més enllà d’una aliança fonamentada en la llei 
(representada en l’aigua de les gerres destinades a les 
purificacions legals). En canvi a la Samaritana se li diu que “ja 
ha arribat l’hora”. 

L’Evangeli de Joan fa servir la mateixa paraula per designar 
la gerra de la Samaritana i les gerres de les purificacions 
legals. Allà, en les Noces de Canà, les gerres encara van ser 
necessàries, si bé ja anunciaven la “nova hora” (aigua 
convertida en vi); en canvi aquí, la Samaritana simplement 
“deixa allà la gerra” i se’n va a anunciar a la gent del seu 
Poble la trobada amb el Messies. No els porta “l’aigua treta del 
pou” sinó “l’aigua viva” (=l’Esperit) que ha rebut del Messies. 
En Esperit i Veritat… 

Hi ha una gran diferència entre l’aigua del pou i l’aigua viva 
que dóna Jesús. L’aigua viva es torna una font dins nostre. 
L’Esperit desperta en nosaltres la nostra pròpia resposta. 
Encara que la dona ha trobat el Messies, no ho diu a la gent 

directament sinó només en forma de pregunta (No serà el 
Messies?), perquè la resposta ha de brollar d’ells mateixos; 
com de fet diran després explícitament: “Ara ja no creiem 
només pel que tu deies; nosaltres mateixos l’hem sentit, i 
sabem que aquest és de debò el Salvador del món”. 

L’expressió “en Esperit i Veritat” assenyala un important pas 
endavant. En els seus inicis, el culte és sobretot un acte 
d’obediència. L’aliança de Déu amb Israel inicialment pren 
forma de llei. Però no és aquest el propòsit de Déu. La llei no 
respon al projecte de Déu sinó a la nostra incapacitat inicial de 
viure plenament com a fills. Passa com en l’ordre natural: els 
fills, mentre són petits, viuen l’educació com una llei que 
demana obediència. Però la plenitud no està en l’obediència 
sinó en la filiació adulta que dóna lloc a una altra forma de 
relació: la comunió en l’amor i en l’acció. “Tot allò que és 
meu és teu, i allò que és teu és meu” (Joan 17,10). 

Déu, en crear l’Home, no busca súbdits sinó fills que rebin 
la seva vida fins arribar a compartir-la plenament. “De la seva 
plenitud tots en rebem dons i més dons” (Joan 1,16). 
“S’estranyaren que parlés amb una dona”… 

Els deixebles de Jesús, jueus, s’estranyen de que parli amb 
una dona. Anava contra les normes. Amb la “dona” hi parlava 
el seu marit. També inicialment la dona s’estranya de que un 
home jueu parli amb ella, una dona, i samaritana. Anava 
contra les normes. 

Però Jesús actua mogut per l’Esperit. “El meu aliment és fer 
la voluntat del qui m’ha enviat i acomplir la seva obra”. Les 
normes tenen per finalitat preparar-nos a acollir l’Esperit; 
després, ja no valen. 

L’obra de Déu, vista des de nosaltres, és la humanitat. Als 
deixebles jueus, ancorats encara en la Llei, els és difícil fer el 
pas des de l’obediència a la filiació adulta. En aquest relat 
serveixen sobretot de contrapunt per a posar en relleu la 
disponibilitat i la resposta dels Samaritans i dels Pagans. 
“Alceu els ulls i mireu els camps: ja són rossos, a punt de 
segar”. 

MISSATGE 
Tots comencem, d’una manera o altra, en la “religió”, però 

estem cridats a la Filiació. Les religions ens separen els uns 
dels altres per la rivalitat de cultes, normes, temples, dogmes, 
sacerdots, ritus… En canvi la Filiació ens uneix en un mateix 
horitzó: la col·laboració filial en la construcció de la 
humanitat, fins a la plenitud de germanor, en què la vida 
és també gaudi o comunió. Jesús marca l’hora de passar de 
ser adoradors de Déu en l’obediència religiosa (Llei) a ser 
adoradors del Pare en la col·laboració filial i fraternal (Llibertat 
creativa). 

RESPOSTA 
Sortosament, sembla que va desapareixent d’entre 

nosaltres la rivalitat religiosa. La majoria trobem bé el dret a 
la llibertat religiosa i el diàleg interreligiós. Acceptem 
Jerusalem, la Muntanya de Samaria, La Meca, Roma, Benarés, 
la Mare Terra, el Gran Esperit, el Yin–Yang… 

Però sembla que l’Evangeli ens invita a anar més enllà. “Ve 
l’hora que ni a Jerusalem ni en aquesta Muntanya”… De les 
Religions a la Filiació–Germanor. Això no vol pas dir 
necessàriament abandonar les religions sinó viure-les com a 
llenguatge de filiació i de fraternitat universal. Som cridats a 
no “ancorar-nos” en la pròpia religió i a obrir-nos per oferir a 
tothom l’horitzó d’una Humanitat en construcció. Cadascú amb 
les seves eines, amb el seu llenguatge religiós o no, amb la 
seva aportació específica. Cal passar de la tolerància a la 
col·laboració. Cal “polir” els nostres llenguatges perquè la seva 
legítima i necessària varietat no impedeixi ni amagui la 
comunió de fons de tots els humans. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. L’església o l’espai on ens reunim, fins a quin punt és un 

temple? Dit d’una altra manera: Quan ens reunim, és per 
“trobar-nos” amb Déu, o amb els altres? 

2. “L’arribada de l’hora” que anuncia Jesús ens ajuda a 
entendre una mica millor allò que està passant en la 
Societat (i, per tant, en l’Església) actual? 

3. Més en concret,  “l’arribada de l’hora” ens ajuda a entendre 
i valorar la crisi actual? Com? 
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Paraules i Parauletes 

QUARESMA III. CICLE A.  

“DONA”. 

144. Dona. (Creu-me, dona: s’acosta l’hora...).. 
En l’evangeli de Joan, en quatre ocasions Jesús fa servir la paraula “dona” per dirigir-se a una persona 

femenina. 
(Nota. També en el relat de la Dona adúltera. Però la majoria d’especialistes considera que aquest relat 

-que es llegeix el 5è. diumenge de Quaresma de l’any C- no pertany a l’Evangeli de Joan. Seria un relat 
independent, molt antic, que al final va “aterrar” al capítol 8:1-11 del Quart Evangeli. Però tant el 
llenguatge, com els conceptes, com la coherència amb el context indiquen que no hi pertany). 

En dues d’aquestes ocasions Jesús es dirigeix a la seva mare. Tot i que el context deixa ben clar que 
Jesús es dirigeix a la seva mare, no li diu “mare” sinó “dona”. L’explicació d’aquest llenguatge sorprenent 
sembla fàcil de deduir. L’evangelista fa començar l’Obra de Jesús amb el relat de les Noces de Cana de 
Galilea (Joan 2:1ss). Aquestes Noces, on Maria hi és i Jesús hi és com a convidat, evoquen l’Aliança de 
Déu amb el poble d’Israel: Déu com Espòs, Israel com Esposa. Però “no tenen vi”. A pesar del llenguatge 
matrimonial, aquesta Aliança es fonamenta en la Llei, i la Llei no es simbolitza amb l’alegria del bon vi 
sinó amb l’obligació de les Purificacions. (Joan 2:6). En aquestes Noces, Maria hi representa la comunitat 
del Poble Elegit; és a dir: l’esposa. Arribat Jesús, ella veu que és possible fer un pas més en la qualitat 
d’aquesta Aliança donat que l’Espòs (Déu) s’ha aproximat fent-se “Déu amb nosaltres”. Per això la 
indicació al seu fill, i la resposta d’aquest dient-li “dona”. “Dona” (en grec “gynai”) pot significar tant dona 
com esposa. De moment Jesús li respon que encara no ha arribat la meva hora. 

Arribada l’hora de Jesús, serà la segona ocasió en què anomena “dona” a la seva mare. Estant a la 
creu, Jesús veu la seva mare i el deixeble que ell estimava, i diu a la mare: “Dona: aquí tens el teu fill”. És 
l’hora en què la vella Aliança (que aquí torna a estar representada per Maria) s’acompleix en la nova 
Aliança (que aquí ja fa present el deixeble que Jesús estimava) a punt de ser inaugurada. 

La nova Aliança es visualitza amb Maria Magdalena que també estava al peu de la Creu. (� Vegeu 
“Maria”) 

Maria Magdalena busca el seu Senyor al sepulcre on havien posat el cos de Jesús, i que ella “veu” buit. 
 El sepulcre està en un “jardí” o “hort”, que evoca el jardí original d’Adam i Eva (Gènesi 2:8). Maria busca 
el seu Senyor en forma de cadàver; per això no el troba, i pensa que l’hortolà se l’ha emportat; i li 
reclama un cos que li pertany. Però l’hortolà és Jesús que li diu: “Dona: per què plores? Qui busques?” A 
la resposta de la dona (esposa) Jesús diu el seu nom: “Maria” (com Adam havia dit el nom de Eva Gènesi 
2:23). 

Maria representa la Comunitat de la nova Humanitat, la nova Esposa del nou Espòs que inauguren la 
nova Aliança, la definitiva. 

Aquest significat de la paraula “dona” en boca de Jesús ens ajuda a veure tota la profunditat del 
meravellós i sorprenent relat de la Dona Samaritana. També a ella Jesús s’hi dirigeix dient-li “dona” (Joan 
4:21). La Samaritana representa la comunitat o comunitats excloses pels que consideraven l’Aliança com 
un privilegi exclusiu d’ells. Amb aquest relat que ens presenta Jesús festejant amb la Samaritana, 
l’evangelista indica el retrobament de “l’espòs” amb la esposa fluctuant “que ha tingut cinc marits”. La 
nova Aliança no és exclusiva de cap poble. Abraça tots els pobles que s’hi vulguin ajuntar.  

Com Maria Magdalena per als Deixebles, també la Samaritana per als Samaritans serà la “apòstol” (la 
“enviada”) que els portarà al coneixement de l’Espòs retrobat. 

Veient la missió de la dona en l’Evangeli de Joan (i en els altres evangelis, amb llenguatges diferents) 
resulta sorprenent, i també injust i escandalós, el masclisme que apareix en la història de l’Església des 
de poc després dels seus inicis. S’ha legitimat aquest masclisme amb arguments “teològics”, i això ha fet 
que penetrés tan profundament en l’estructura eclesiàstica que ha estat vist com a normal, fins i tot per 
les mateixes dones. Però està en contradicció directa i explícita amb el missatge dels Evangelis. 
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Entrevistes amb Fid’ho 
QUARESMA III. 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 

Literàriament parlant, trobo aquest relat 
extraordinari. Em vaig adonant que allò 
realment important no és tant el que dius sinó 
el que ets. Vaig descobrint que tu mateix, el Fill 
de l’Home, ets el missatge. En aquest relat, la 
Samaritana és el magnífic i simpàtic contrapunt 
que posa en relleu allò que tu ets. Però aquí 
està precisament el meu problema! Qui ets? 
Quin significat té la teva existència per als 
humans? Jo et situo en l’àmbit religiós; però 
sembla que tu vas contra coses molt pròpies de 
la religió, com són els temples. ¿Com pot ser 
que declaris superada tota forma de temple? 
¿Els temples són una equivocació? 
Fid’ho 

Ser petit no és cap equivocació; però seria 
un greu error no créixer. Cal fer-se adult. Ser 
adult comporta superar tot allò que és propi de 
la infantesa. És cert: naixem petits i depenent 
totalment dels pares; però aviat sentim la 
necessitat d’afirmar el nostre JO. Afirmar el 
nostre JO genera una creixent soledat perquè 
ens adonem que “només jo sóc jo!”. La reacció 

espontània a aquesta soledat és buscar vincles; 
estab l i r l l i gams que, sense negar la 
independència desitjada, permetin sentir-se 
connectat. 
Evy 

Suposo que la “religió” s’ha de situar en el 
marc d’aquesta necessitat de connectar-se o 
“relligar-se”. Per això, per a molts, els temples 
són una necessitat! 
Fid’ho 

Poden ser una necessitat de l’home infantil. 
Però l’home, a més de necessitats té també 
capacitats. El desenvolupament de les 
capacitats li permet anar-se alliberant de les 
necessitats. 
Evy 

No; no ho acabo d’entendre. Perquè si algú 
s’alliberés (suposant que fos possible!) de la 
necessitat de tenir lligams (“religió”), ¿com es 
relacionaria amb els altres? Sense lligams amb 
els altres, cauria en la més absoluta soledat! 
Fid’ho 

¿Els lligams que els vostres fills tenen amb 
vosaltres, els pares, són iguals ara que ja són 
grans que quan eren petits? 
Evy 

… Em penso que començo a entendre… 
Ara que són grans, els lligams entre ells i 

nosaltres ja no neixen de les seves necessitats 
sinó de la seva llibertat. Són lligams molt 
diferents! Més que “lligams”, són espais de 
llibertat creativa! ¿És això el que vol indicar la 
Samaritana quan va a trobar la gent del seu 
poble per dir-los: Veniu a veure un home que 
m’ha dit tot el que he fet. ¿No serà el Messies? 
Fid’ho 

En tot aquest relat, les paraules–clau són 
“dona” i “home”. 
Evy 

¿La Samaritana representa la dona adulta, 
alliberada de tots els “marits” que la mantenien 
inferior o petita? ¿De qui parles quan li dius 
que l’home que ara té no és el seu “marit”? 
¿Estàs parlant de tu mateix com a fill de 
l’home? 
Fid’ho 

L’antic llenguatge matrimonial expressava 
imperfectament la relació entre Déu i el Poble 
escollit. La relació madura entre Déu i la 
Humanitat s’expressa millor amb el llenguatge 
Pare–Fill hereu. És el que vol suggerit 
l’expressió “…els bons adoradors adoraran el 
Pare en esperit i en veritat. Aquests són els 
adoradors que vol el Pare“. 
Evy 

Dedueixo d’això que la relació Pare/Mare – 
fills/filles porta directament a la pràctica de la 
fraternitat, i no pas al culte religiós en temples! 
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A GUST AMB DÉU 

L'escena és captivadora. Cansat de caminar, Jesús s'asseu al costat del pou de 
Jacob. Aviat arriba una dona a treure aigua. Pertany a un poble semi-pagà, 
menyspreat pels jueus. Amb tota espontaneïtat, Jesús inicia el diàleg. No sap 
mirar a ningú amb menyspreu, sinó amb gran tendresa. "Dóna’m aigua". 

La dona queda sorpresa. Com s'atreveix a entrar en contacte amb una 
samaritana? Com es rebaixa a parlar amb una dona desconeguda?. Les paraules 
de Jesús la sorprendran encara més: "Si sabessis què vol donar-te Déu i qui és el 
qui et demana que li donis aigua, ets tu qui li hauries demanat aigua viva, i ell te 
l’hauria donada". 

Són moltes les persones que, al llarg d'aquests anys, s'han anat allunyant de 
Déu, gairebé sense advertir el que realment estava passant al seu interior. Avui 
Déu els resulta un "ésser estrany". Tot el que està relacionat amb ell, els sembla 
buit i sense sentit: un món infantil, cada vegada més llunyà. 

Els entenc. Sé el que poden sentir. També jo m'he anat allunyant a poc a poc 
d'aquell "Déu de la meva infància" que despertava dins meu tantes pors, neguit i 
malestar. Probablement, sense Jesús mai m'hagués trobat amb un Déu que avui 
és per a mi un Misteri de bondat: una presència amistosa i acollidora en qui puc 
confiar sempre. 

Mai m'ha atret la tasca de verificar la meva fe amb proves científiques: crec que 
és un error tractar el misteri de Déu com si fos un objecte de laboratori. Tampoc 
els dogmes religiosos m'han ajudat a trobar-me amb Déu. Senzillament m'he 
deixat conduir per una confiança en Jesús que ha anat creixent amb els anys. 

No sabria dir exactament com se sosté avui la meva fe enmig d'una crisi 
religiosa que em sacseja també a mi com a tots. Només diria que Jesús m'ha 
portat a viure la fe en Déu de manera senzilla des del fons del meu ésser. Si jo 
escolto, Déu no calla. Si jo m'obro, ell no es tanca. Si jo em confio, ell m’acull. Si 
jo em lliuro, ell em sosté. Si jo m'enfonso, ell m'aixeca. 

Crec que l'experiència primera i més important és trobar-nos a gust amb Déu 
perquè el percebem com una "presència salvadora". Quan una persona sap el que 
és viure a gust amb Déu perquè, malgrat la nostra mediocritat, els nostres errors 
i egoismes, ell ens acull tal com som, i ens impulsa a enfrontar-nos a la vida amb 
pau, difícilment abandonarà la fe. Moltes persones estan avui abandonant Déu 
abans d'haver-lo conegut. Si coneguessin l'experiència de Déu que Jesús 
encomana, el buscarien. 

José Antonio Pagola






