
LECTURES  
DIUMENGE 01/01/2017 

SANTA MARIA, MARE DE DÉU. CICLE A. 
1ª LECTURA (Nombres 6, 22-27) 
  
En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: 
«Digues a Aharon i als seus fills: 
Beneïu el poble d’Israel amb aquestes paraules: 
“Que el Senyor et beneeixi i et guardi, 
que el Senyor et faci veure la claror de la seva mirada 
i s’apiadi de tu; 
que el Senyor giri cap a tu la mirada 
i et doni la pau”. 
Així interposaran el meu nom a favor del poble d’Israel, 
i jo el beneiré.» 

2ª LECTURA (Gàlates 4, 4-7) 
  
Germans, 
quan el temps arribà a la seva plenitud, 
Déu envià al seu Fill, 
nascut d’una dona, 
nascut sota la Llei, 
per rescatar els qui vivien sota la Llei, 
perquè obtinguéssim ja la condició de fills. 
I la prova que som fills de Déu és 
que l’Esperit del seu Fill que ell ha enviat 
crida en els nostres cors: «Abbà, Pare!» 
Per tant, ja no ets esclau, sinó fill; 
i si ets fill, també ets hereu, 
per gràcia de Déu. 

EVANGELI (Lluc 2, 16-21) 
  
En aquell temps, 
els pastors anaren a Betlem 
i trobaren Maria i Josep, amb el nen a la menjadora. 
Havent-ho vist amb els propis ulls, 
van contar el que els havien dit d’aquell infant, 
i tothom qui ho sentia 
es meravellava del que deien els pastors. 
Maria conservava aquests records en el seu cor 
i els meditava. 
Després els pastors se’n tornaren, 
glorificant Déu 
i lloant-lo pel que havien vist i sentit; 
tot van trobar-ho com els ho havien anunciat. 
Passats vuit dies, 
quan hagueren de circumcidar-lo, 
li posaren el nom de Jesús; 
era el nom que havia indicat l’àngel 
abans que el concebés la seva mare. 
  



LECTURES  
DIUMENGE 08/01/2017 

BAPTISME DEL SENYOR. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 42,1–4.6–7) 

  
Això diu el Senyor: 
«Aquí teniu el meu servent, de qui he pres possessió, 
el meu estimat, en qui s’ha complagut la meva ànima. 
He posat en ell el meu Esperit 
perquè porti el dret a les nacions. 
No crida ni alça la veu, 
no es fa sentir pels carrers, 
no trenca la canya que s’esberla, 
no apaga la flama del ble que vacil·la; 
porta el dret amb fermesa, 
sense defallir, sense vacil·lar, 
fins haver–lo implantat a la terra, 
fins que les illes esperin les seves decisions. 
»Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, 
et prenc per la mà, 
t’he configurat i et destino a ser aliança del poble, 
llum de les nacions, 
per tornar la vista als ulls que han quedat cecs, 
per treure de la presó els encadenats 
i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca.» 

2ª LECTURA (Fets 10,34–38). 
  
En aquells dies, 
Pere prengué la paraula i digué: 
«Ara veig de veritat 
que Déu no fa diferències a favor d’uns o altres; 
Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, 
de qualsevol nacionalitat que sigui. 
Ell va adreçar la seva paraula al poble d’Israel, 
anunciant–li la nova feliç: 
la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots. 
»Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament 
per tot el país dels jueus, començant per Galilea, 
després que Joan havia predicat a la gent 
que es fessin batejar. 
Parlo de Jesús de Natzaret. 
Ja sabeu com Déu el va consagrar 
ungint–lo amb Esperit Sant i amb poder, 
com passà pertot arreu fent el bé 
i donant la salut 
a tots els qui estaven sota la dominació del diable, 
perquè Déu era amb ell.» 

EVANGELI. (Mateu 3,13–17). 
  
En aquell temps, 
Jesús, que venia de Galilea, 
es presentà a Joan, vora el Jordà, perquè el bategés. 
Joan no el volia admetre al baptisme. Li deia: 
«Sóc jo el qui necessito que tu em bategis. 
Com és que tu véns a mi?» 
Jesús li respongué: 
«Accedeix per ara a batejar–me. 
Convé que complim d’aquesta manera 
tot el que és bo de fer.» 
Llavors hi accedí. 
Un cop batejat, Jesús sortí de l’aigua a l’instant. 
Llavors el cel s’obrí 
i veié que l’Esperit de Déu baixava com un colom 
i venia cap a ell, 
i una veu deia des del cel: 
«Aquest és el meu Fill, el meu estimat, 
en qui m’he complagut.» 
  



PROJECTE D’HOMILIA
Any Nou. 

A part de la FESTA DE LA MARE DE DÉU, avui es 
celebra l’entrada a l’Any Nou. Sobre aquest punt és 
especialment il·luminadora la 2ª LECTURA. És curta 
però densa. Ens parla de la PLENITUD DEL TEMPS. 

La idea de la PLENITUD DEL TEMPS és important en la 
Bíblia. Abans d’arribar a la plenitud, hi ha el CAMÍ 
que va des de “nascuts sota la Llei” fins a esdevenir 
“fills”. 

Tots comencem “sota la Llei”, sigui la “Llei de 
Moisès” o de l’Evangeli entès d’una manera 
legalista. 

És cert que, després de Crist, la Llei ja no està en 
el MISSATGE, però pot trobar-se incrustada al cor fins 
que no ens obrim a l’Esperit que ens fa FILLS. Com 
ens diu Sant Pau: “Mentre l'hereu d'una casa és 
menor d'edat, no es diferencia gens d'un esclau, per 
bé que és amo de tot” (Gàlates 4,1s). 

L’Evangeli d’avui torna a ser el que ja es va llegir 
per Nadal en la missa de l’alba afegint-hi la 
notificació de la circumcisió de Jesús al cap de vuit 
dies. Ens recorda una vegada més la importància de 
la “menjadora”: és allò que identifica Jesús. Jesús 
és aliment, i per això el seu lloc és una menjadora. 

Es fa notar que els pastors troben Jesús amb 
Maria i Josep. Són ells qui ens l’ofereixen en una 
menjadora. Són ells qui ens l’ofereixen posat a la 
menjadora. Aquest gest fa visible allò que 
constitueix la realitat més profunda de la vida 
humana segons l’Evangeli: “viure” significa “donar 
vida”.L’aliment és el signe més clàssic d’una vida–
que–es–dóna. 

“Maria amb Josep i el nen a la menjadora” és com 
una diapositiva estàtica que els pastors poden 
contemplar. Sorprèn que en aquesta escena siguin 
precisament els pastors els únics que es mouen, 
parlen i provoquen admiració. Això és sorprenent 
perquè, segons els entesos, els pastors, com a 
grup, eren considerats gentussa vulgar, lladregota i 
mentidera. Però van ser els únics que van rebre el 
MISSATGE perquè estaven vetllant de nit. 
...vetllant de nit. 

D’aquestes paraules no n’hem de deduir que 
Jesús naixés físicament durant les hores de la nit. 
Els Evangelis no són una crònica. Evidentment aquí 
“nit” té una gran càrrega simbòlica. Donat que 
Jesús és la “llum” (Lluc 2,32), només podia néixer 
“en plena nit”. Però amb ell s’acaba la “nit”. Els 
pastors veuen aquesta “llum” perquè estaven 
vetllant (Lluc 2,9). Amb ells ha començat la gran 
“inversió” (capgirament) que havia assenyalat Maria 
en el Magníficat: “Dispersa els homes de cor altiu, 
derroca els poderosos del soli i exalta els humils”. 

Quan hagueren de circumcidar-lo... 
A través del ritual de la Circumcisió, els nois 

ritualment passaven a ser ciutadans del propi Poble. 
Jesús és jueu. Per més que els evangelis ens 
presentin Jesús com “l’home–mostra”, també 
insisteixen en que és una persona concreta, fill 
d’uns pares concrets, membre d’un Poble concret. 

Els Evangelis no són una “biografia de Jesús” ni 
un RELAT teòric sobre l’Èsser humà. sinó un RELAT 
que s’inspira en persones concretes de carn i ossos, 
amb nom propi, i també amb vincles concrets amb 

una col·lectivitat concreta. Cada ésser humà és únic 
en si mateix, però no és un solitari. És fill de la 
Mare-Terra, que l’ha engendrat a través de la vida 
d’un Poble i d’una Família ben concrets.  

MISSATGE 
Vivim en el TEMPS. Millor dit: som “temporals”. O 

encara més exacte: “Comencem essent temporals”. 
Estem marcats pel temps, però estem cridats a 
superar el temps. 

El temps és una idea que ens hem creat els 
humans per mesurar els canvis en les persones i en 
les coses. Canviem contínuament. Els canvis a 
vegades són només quantitatius; però, a vegades, 
són qualitatius. Per exemple: si poseu un ansat 
d’aigua al foc, la seva temperatura va canviant 
quantitativament fins als cent graus; a partir d’aquí, 
l’aigua fa un canvi qualitatiu: es torna vapor, i ja 
depèn d’unes altres lleis físiques. 

Així també nosaltres: comencem petits i anem 
creixent, fins que fem un canvi qualitatiu: ser 
adults. La diferència és important; és com, si anem 
en cotxe, passar de ser un passatger a ser el 
conductor. 

També en l’aspecte religiós comencem infantils, 
però estem cridats a ser adults. En la mesura que 
som adults, ens fem capaços de rebre el DO DE DÉU 
ja no en forma de LLEI sinó en forma de VIDA. 

RESPOSTA 
Naixem i creixem seguint les lleis de la biologia (i 

de la sociologia). Però per ser realment ADULTS ens 
cal la decisió lliure i conscient (i valenta) d’acceptar 
el do de Déu: la FILIACIÓ. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Els Evangelis ens mostren la dimensió universal 

de Jesús; però també insisteixen en la seva 
particularitat: era jueu. Com viviu aquesta doble 
dimensió humana: ser fidels a la Humanitat i al 
propi Poble? És possible ser ciutadà del món 
abandonant les pròpies arrels? 

2. Per decisió del Concili Vaticà II, aquesta festa 
d’avui ha de ser considerada la més important de 
les festes dedicades a Maria. Quin aspecte de 
Maria ressalta més l’evangeli d’avui? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

SANTA MARIA, MARE DE DÉU. CICLE A.  

“Betlem”. 

132. Betlem. (...els pastors anaren a Betlem i trobaren Maria i Josep, amb el nen a la 
menjadora). 

Al començament dels evangelis de Mateu i Lluc s’hi troben els anomenats relats de infantesa. No són 
cròniques que narrin el naixement de Jesús sinó “relats” construïts amb referències a personatges 
significatius de la vida d’Israel com a Poble elegit.  

Són uns relats molt elaborats. Dissortadament sovint s’han fet servir per a elaborar una biografia de la 
infantesa de Jesús. No són per a això. Possiblement aquest error ha dificultat descobrir-hi el missatge real 
que volen transmetre. 

Tot i ser absolutament diferents, els relats de Mateu i Lluc coincideixen en alguns punts significatius. Un 
d’aquests punts és el poble on posen el naixement de Jesús: Betlem de Judea. L’Evangeli de Mateu no 
parla directament del naixement de Jesús, però afirma clarament que “després que Jesús va néixer a 
Betlem de Judea”, es van presentar a Jerusalem uns Mags preguntant on era el rei dels Jueus que 
acabava de néixer. I van rebre per resposta que, segons les Escriptures, havia de néixer a Betlem de 
Judea (Mateu 2:1ss).  

Amb tot, sorprèn molt que Jesús no sigui anomenat mai “betlemita” sinó “natzarè”. Això és encara més 
sorprenent si tenim en compte que el poble del Messies era molt significatiu, com suggereix el comentari 
que es recull en l’evangeli de Joan: “Però uns altres replicaven:... ¿No diu l'Escriptura que el Messies serà 
descendent de David i que ha de venir de Betlem, el poble d'on era David?» (Joan 7:41s). 

Sembla molt incongruent que algú nascut a Betlem sigui anomenat “natzarè”, sobretot tenint en compte 
la diferència de “categoria” entre els dos pobles. Per això és convenient preguntar-se: ¿Què ens vol dir 
Mateu amb aquesta incongruència? 

Si ens fixem en el relat de Lluc, ens trobem amb una situació semblant. L’evangeli de Lluc diu 
explícitament que Jesús va néixer a Betlem i que a allí van anar els Pastors a adorar-lo. Però, per altra 
part, al final dels relats d’infantesa, es diu també ben explícitament que els tres personatges (Maria, 
Josep i Jesús), quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al 
seu poble de Natzaret (Lluc 2:39). L’evangeli de Lluc, com el de Mateu, mai no anomena Jesús 
“betlemita” sinó també “natzarè”. (Nota. Cal advertir que algunes traduccions, com la BCI, solen traduir la 
paraula grega corresponent a “natzarè” amb l’expressió  “de Natzaret”. Encara que sembli el mateix, en 
aquest cas es perd el significat peculiar que l’evangelista dóna a l’adjectiu 	 Natzaret). 

Aquí podem repetir-nos la pregunta d’abans: ¿Què ens vol dir Lluc amb aquesta incongruència? 
Tenint en compte el missatge sencer dels Evangelis, sembla que es pot respondre amb molta seguretat 

que Mateu i Lluc han buscat directament aquesta ambigüitat. Més encara: aquesta ambigüitat forma 
part del missatge que ens volen donar: Jesús és el fill de l’home; i el fill de l’home neix allà on neix un 
ésser humà que es deixa “engendrar” per l’Esperit. 

Els Evangelis no són ni volen ser biografies de Jesús sinó que, basant-se en la vida de Jesús, ens 
ofereixen una radiografia del procés d’humanització segons el pla de Déu. 

Es posa el naixement de Jesús a Betlem perquè és el Messies, descendent de David; i es diu que és 
“natzarè” perquè és el “plançó” de la Nova Humanitat. Però el “seu poble” és cada poble. 

Els Evangelis ens presenten Jesús com “l’home mostra”. És la “senyera aixecada” amb la qual cada 
ésser humà es pot identificar  (o combatre) (Lluc 2:34). 

Els Evangelis volen impedir que fossilitzem la persona de Jesús en un home que pertany només a un 
poble determinat o a una família particular (Mateu 12:48). Volen impedir que esdevingui propietat privada 
de cap Religió o de cap Ascendència determinada.  

Per als Evangelis, Jesús és l’Home que neix contínuament allà on es fa humanitat, i que és crucificat en 
cada ésser humà que és condemnat i mort.  

Per als Evangelis, tots els Pobles són Terra Santa perquè hi “neix” Jesús. I sobre tots els Pobles Jesús 
“plora” quan els ciutadans no s’hi deixen reunir per ell (Lluc 13:34). 

Mossèn Pere Torras 



Entrevistes amb Fid’ho 
SANTA MARIA, MARE DE DÉU. 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 

La litúrgia d’aquestes festes de Nadal resulta 
embolicada. Fa vuit dies llegíem el relat del teu 
naixement, a Betlem. Diumenge passat llegíem com 
el teu pare et va portar a Egipte per protegir-te del 
cruel Herodes. Avui tornem a Betlem, al dia del teu 
naixement, i de la teva circumcisió vuit dies 
després. Tot plegat, ¿no et sembla massa 
complicat? 
Fid’ho 

És possible que la barreja de dos relats tan 
diferents com són els Evangelis de Mateu i de Lluc 
puguin atabalar una mica, sobretot si aquests relats 
s’entenen com si fossin biogràfics. Perquè jo no tinc 
“biografia” sinó “història”. 
Evy 

Encara que no tinguis biografia, com és que els 
relats de la teva història siguin tan diferents? No 
són una dificultat per entendre’t? 
Fid’ho 

Al revés. Si els relats fossin iguals o molt 
semblants, podrien ser entesos d’una manera 
biogràfica. I això sí que impediria una correcta 
comprensió de mi. És important que siguin ben 
diferents perquè així queda clar que no es 
refereixen directament a una persona individual i 
concreta. Amb aquestes grans diferències es 
suggereix clarament que, quan es parla de mi com 
a Fill de l’home, s’està parlant de la Humanitat i de 

la seva “història” que camina vers la plenitud; una 
plenitud que ja es pot veure anticipada en la meva 
“història” relatada en singular. 
Evy 

Em costa molt d’entendre això que dius: que tu 
siguis a la vegada una paràbola de la Humanitat i 
que tinguis també una vida individual. 
Fid’ho 

Tota persona té aquesta doble dimensió: 
individual i global. Tothom és un individu; i, com a 
individu, pot optar a favor, al marge o en contra de 
la Humanitat. Però sigui quina sigui l’opció de 
cadascú, tota vida individual neix de la humanitat i 
genera humanitat. Prendre consciència d’aquest fet 
il·lumina la vida de cada persona. Maria −la meva 
mare− ens dóna un bon exemple d’això, ja que ella 
conservava aquests records en el seu cor i els 
meditava. 
Evy 

Si la vida de tota persona té aquesta doble 
dimensió, ¿què tens, tu, d’especial perquè siguis 
anomenat el Fill de l’home? 
Fid’ho 

La resurrecció. O, si ho vols, la Plenitud. 
Evy 

La resurrecció? Cap periodista no l’ha vista mai la 
teva resurrecció! I els Evangelistes en parlen, però 
cap d’ells no diu que l’hagi vista! 
Fid’ho 

La resurrecció no es veu amb el ulls sinó amb el 
cor. ¿Tu −que estàs casat−, l’has vist alguna 
vegada l’amor de la teva dona? 
Evy 

El “veig” en la seva manera de comportar-se. 
Fid’ho 

¿Si tu no l’estimessis, la seva manera de 
comportar-se et faria visible el seu amor? ¿No és 
veritat que si tu no l’estimessis, tampoc no veuries 
el seu amor, i el seu comportament se’t faria 
insuportable? Igualment: només pot “veure” la 
resurrecció del Fill de l’home qui té el cor obert. El 
problema no està en la resurrecció sinó en la 
manera de mirar la Humanitat. 

Mossèn Pere Torras 



LA MARE 
Maria conservava aquests records 

A molts pot estranyar que l'Església faci coincidir el primer dia del nou any civil 
amb la festa de Santa Maria Mare de Déu. I no obstant això, és significatiu que, 
des del segle IV, l'Església, després de celebrar solemnement el naixement del 
Salvador, vulgui començar l'any nou sota la protecció maternal de Maria, Mare del 
Salvador i Mare nostra. 

Els cristians d'avui ens hem de preguntar què hem fet de Maria aquests últims 
anys, ja que probablement hem empobrit la nostra fe eliminant-la massa de la 
nostra vida. 

Moguts, sens dubte, per una voluntat sincera de purificar la nostra vivència 
religiosa i trobar una fe més sòlida, hem abandonat excessos piadosos, devocions 
exagerades, costums superficials i extraviades. 

Hem tractat de superar una falsa marialatría en la qual, potser, substituíem a 
Crist per Maria i vèiem en ella la salvació, el perdó i la redempció que, en realitat, 
hem d'acollir des seu Fill. 

Si tot ha estat corregir desviacions i col·locar a Maria en el lloc autèntic que li 
correspon com a Mare de Jesucrist i Mare de l'Església, ens n’hauríem d'alegrar i 
reafirmar en la nostra postura. 

Però, ha estat ben bé així? No l'hem oblidat excessivament? No l'hem arraconat 
en algun lloc fosc de l'ànima al costat de les coses que ens semblen de poca 
utilitat? 

Un abandonament de Maria, sense aprofundir més en la seva missió i en el lloc 
que ha d'ocupar en la nostra vida, no enriquirà mai la nostra vivència cristiana 
sinó que l’empobrirà. Probablement hem comès excessos de marialatría en el 
passat, però ara correm el risc d’empobrir-nos amb la seva absència gairebé total 
en les nostres vides. 

Maria és la Mare de Crist. Però aquell Crist que va néixer del seu si estava 
destinat a créixer i incorporar en el seu si nombrosos germans, homes i dones 
que viurien un dia de la seva Paraula i de la seva gràcia. Avui Maria no és només 
Mare de Jesús. És la Mare del Crist total. És la Mare de tots els creients. 

És bo que, en començar un any nou, el fem elevant els nostres ulls cap a Maria. 
Ella ens acompanyarà al llarg dels dies amb cura i tendresa de mare. Ella tindrà 
cura la nostra fe i la nostra esperança. No la oblidem al llarg de l'any. 

José Antonio Pagola






