
LECTURES  
DIUMENGE 13/09/2015 

DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY. CICLE B.  

1ª LECTURA (Isaïes 50, 5-9a) 
El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella 
i jo no m’he resistit ni m’he fet enrere: 
he parat l’esquena als qui m’assotaven 
i les galtes als qui m’arrancaven la barba; 
no he amagat la cara davant d’ofenses i escopinades. 
El Senyor Déu m’ajuda: 
per això no em dono per vençut: 
per això paro com una roca la cara 
i sé que no quedaré avergonyit. 
Tinc al meu costat el jutge que em declara innocent. 
Qui vol pledejar amb mi? Compareguem plegats. 
Qui vol ser el meu acusador? Que se m’acosti. 
Déu, el Senyor, em defensa: qui em podrà condemnar? 

2ª LECTURA (Jaume 2, 14-18) 

Germans meus,  
si algú deia que té fe 
i no ho demostrava amb les obres,  
de què serviria? 
A un home així, la fe el podrà salvar? 
Suposem que algun dels nostres germans o germanes 
no tingués ni vestits ni l’aliment de cada dia,  
i algú de vosaltres li digués: 
«Vés-te’n en pau, abriga’t bé i alimenta’t»,  
però no li donés res del que necessita,  
quin profit li faria? 
Doncs, amb la fe passa igual: 
si no hi ha obres, la fe tota sola és morta. 
Tu dius que tens la fe, jo tinc les obres. 
Doncs bé,  
si pots, demostra’m, sense les obres, que tens fe,  
que jo, amb les obres, et demostraré la meva fe. 

EVANGELI (Marc 8, 27-35) 

En aquell temps,  
Jesús, amb els seus deixebles,  
se n’anà als poblets de Cesarea de Felip,  
i pel camí preguntava als seus deixebles: 
«Qui diuen la gent, que sóc jo?» 
Ells li respongueren: 
«Uns diuen que sou Joan Baptista,  
d’altres, que sou Elies,  
d’altres, que sou algun dels profetes.» 
Llavors els preguntà: 
«I vosaltres, qui dieu que sóc?» 
Pere li respon: «Vós sou el Messies.» 
Ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú. 

I començà a instruir-los dient: 
«El Fill de l’home ha de patir molt: 
els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei 
l’han de rebutjar,  
ha de ser mort,  
i al cap de tres dies ressuscitarà.» 
I els ho deia amb tota claredat. 
  
Pere, pensant fer-li un favor,  
es posà a contradir-lo. 
Però Jesús es girà,  
renyà Pere davant els deixebles i li digué: 
«Fuig d’aquí, Satanàs! 
No penses com Déu, sinó com els homes.» 
Després cridà la gent i els seus deixebles i els digué: 
«Si algú vol venir amb mi,  
que es negui ell mateix,  
que prengui la seva creu i m’acompanyi. 
Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà,  
però el qui la perdi per mi i per l’evangeli,  
la salvarà.» 



LECTURES  
DIUMENGE 20/09/2015 

DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY. CICLE B.  

1ª LECTURA (Saviesa 2,12.17-20) 
Els malvats deien: 
«Posem un parany al just; 
ens fa nosa 
i és contrari a tot el que fem; 
ens retreu que no complim la Llei 
i que no som fidels a l’educació rebuda. 
A veure si és veritat això que diu, 
provem com serà la seva fi. 
Si realment el just és fill de Déu, 
Déu el defensarà 
i el salvarà dels qui el persegueixen. 
Posem-lo a prova: 
ultratgem-lo i torturem-lo, a veure si es manté serè; 
comprovem si sap suportar el mal; 
condemnem-lo a una mort vergonyosa. 
Segons diu ell, Déu ja el protegirà.» 

2ª LECTURA (Jaume 3,16-4,3) 

Estimats, 
on hi ha gelosies i rivalitats 
hi ha pertorbació i maldats de tota mena. 
Però la saviesa que ve de dalt 
abans que tot és pura; 
és també pacífica, moderada i dòcil, 
compassiva i plena de bons fruits, 
imparcial i sincera. 
  
El fruit de la justícia neix de la llavor 
que els homes pacificadors han sembrat 
en esperit de pau. 

D’on vénen entre vosaltres les lluites i les baralles? 
No vénen dels desigs de plaer 
que es conjuren en el vostre cos? 
Desitgeu coses que no teniu, 
i per això mateu. 
Envegeu coses que no podeu aconseguir, 
i per això lluiteu i us baralleu. 
Però vosaltres, no teniu perquè no demaneu. 
O bé demaneu i no rebeu perquè demaneu malament, 
amb la intenció de malgastar-ho tot en els plaers. 

EVANGELI (Marc 9,30-37) 

En aquell temps, 
Jesús i els deixebles passaven per Galilea, 
però Jesús no volia que ho sabés ningú. 
Instruïa els seus deixebles dient-los: 
«El Fill de l’home serà entregat en mans dels homes, 
el mataran i, 
un cop mort, ressuscitarà al cap de tres dies.» 
Ells no entenien què volia dir, 
però no gosaven fer-li preguntes. 
  
Arribaren a Cafar-Naüm. 
Un cop a casa, els preguntà: «Què discutíeu pel camí?» 
Però ells callaven, 
perquè pel camí havien discutit 
quin d’ells seria el més important. 
Aleshores s’assegué, cridà els dotze i els digué: 
«Si algú vol ser el primer, 
ha de ser el darrer i el servidor de tots.» 
  
Després féu venir un noi, 
el posà al mig, 
el prengué als braços i els digué: 
«Qui acull un d’aquests nois 
perquè porta el meu nom, 
m’acull a mi, 
i qui m’acull a mi, 
no m’acull a mi, sinó al qui m’ha enviat.» 



PROJECTE D’HOMILIA
Hem arribat al bell mig de l’evangeli de Marc. Segons els 

especialistes, l’Evangeli de Marc està estructurat en dues parts 
ben definides: la 1ª està centrada en el Mar de Galilea; la 2ª 
pren la forma d’un Camí. 

El primer paràgraf que hem llegit avui fa de xarnera entre les 
dues parts: és a la vegada el final de la 1ª  i l’inici de la 2ª. 

Amb la seva pregunta, Jesús provoca que els deixebles donin 
resposta a la pregunta que ells mateixos s’havien fet al 
començament: “Qui és aquest, que fins el vent i l’aigua 
l’obeeixen?” (Marc 4, 41). Ara els deixebles, per boca de Pere, 
responen amb convicció: “Vós sou el Messies”. 

Sorprèn la reacció de Jesús. Sembla que hauria de 
manifestar la seva alegria pel fet que, finalment, els deixebles 
sàpiguen qui és. En comptes d’això, Jesús “els prohibí 
severament que ho diguessin a ningú”. 

Jesús no contradiu la resposta de Pere, però deixa clar que 
és una resposta perillosa, i per això no es pot dir. 

La resposta no és del tot bona per dos motius: 
a) Perquè la idea que els deixebles tenen del “messies” és 

del tot inacceptable per Jesús. 
b) Perquè la figura del Messies fa referència sobretot a 

l’alliberament del Poble d’Israel; en canvi Jesús és l’Home, 
i la seva missió fa referència a tota la Humanitat, i no es 
queda en un simple alliberament. 

L’autèntica resposta a la pregunta de Jesús no es farà visible 
fins al “final del Camí”; i no la formularà Pere ni cap dels 
deixebles sinó el Centurió romà que ha dirigit la Crucifixió: “El 
centurió, que estava enfront d'ell, quan veié la manera com 
havia expirat, digué: És veritat: aquest home era Fill de 
Déu” (Marc 15, 39). Jesús no nega que sigui el Messies, però és 
sobretot “el Crucificat, Fill de Déu”. 

Més encara: el Camí de Jesús no acaba a la Creu, ni al 
sepulcre. Les dones, quan hi vagin per ungir el cadàver de 
Jesús, trobaran el sepulcre buit. “No és aquí. Ha ressuscitat”, 
els dirà el jove amb túnica blanca (Marc 16, 6). 

Així doncs, a la pregunta de Jesús “I vosaltres, qui dieu que 
sóc?”, la resposta correcta és: “Tu ets el Crucificat–ressuscitat, 
Fill de Déu”. 
… se n’anà als poblets de Cesarea de Filip, i pel 
camí… 

“Jesús, amb els seus deixebles, se n’anà als poblets de 
Cesarea de Filip, i pel camí preguntava als seus deixebles”… 

Jesús ha iniciat el seu camí. Però aquí hi ha un detall estrany 
i sorprenent perquè sempre s’ha entès que el camí de Jesús va 
cap a Jerusalem, i en canvi aquí es diu que va cap a Cesarea de 
Filip, que es troba a l’extrem oposat. 

Cal recordar que, en l’evangeli de Marc (i també en els 
altres) els itineraris no tenen tant un significat geogràfic com 
religiós. Els “llocs” hi són utilitzats sobretot com a llenguatge 
religiós. 

Cesarea de Filip era la ciutat més pagana de Galilea, i la més 
“allunyada” de Jerusalem. Capital d’aquella regió, havia estat 
edificada en honor al Cèsar de Roma per Filip, un fill d’Herodes. 

Jesús fa la seva pregunta als deixebles pel camí de Cesarea. 
No es diu pas que hi arribessin. Amb aquest simple detall Marc 
ens diu una cosa extraordinàriament significativa: el “camí de 
Jesús” no acaba a Jerusalem. De fet, a Jerusalem, a pesar de 
l’entrada triomfal que li van preparar els deixebles (Marc 11, 
1ss), no el van rebre, i el van treure fora (Marc 15, 20). No 
solament el van fer fora de la ciutat sinó que també van 
pretendre fer-lo fora del “món dels vius”, matant-lo. 

Però Jerusalem i la Mort no són el final del camí. Jesús 
només ha “passat” (“Pasqua”) per Jerusalem i per la Mort, però 
el seu camí continua cap a “Cesarea de Filip”, cap el món 
(pagà). Així ho recordarà a les dones, el jove del sepulcre: “No 
us espanteu. Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat: 
ha ressuscitat, no és aquí. Mireu el lloc on l'havien posat. Però 
ara aneu a dir als seus deixebles i a Pere: Ell va davant vostre a 
Galilea; allà el veureu, tal com us va dir” (Marc 16, 6). 

Aquesta era la missió d’Israel com a Poble elegit: fer arribar 
als oprimits de tot el món l’amor alliberador de Déu (Èxode 3, 
16). Jesús, cent per cent jueu, acompleix aquesta missió, a 
pesar de l’oposició dels Responsables del Poble. Pere té raó 
quan diu que Jesús és el Messies. Com a Messies d’Israel, ell 
acompleix la missió universal del seu Poble. I els Representants 
del Poble, sense adonar-se’n, hi van col·laborar precisament 
“fent-lo fora”. 

Fuig d’aquí, Satanàs!… 
La resposta dels deixebles era correcta però ells no l’entenen 

pas correctament. Jesús els explica quin serà el seu itinerari: 
Jerusalem, judici, condemna, mort… i resurrecció. Els 
deixebles queden perplexos i pensen que Jesús s’equivoca. Per 
a ells, el “camí del Messies” l’ha de portar a Jerusalem per 
posar-hi ordre i ser-hi investit “Rei d’Israel”! Què vol dir això de 
ser rebutjat i mort? A través de Pere, intenten fer-li prendre 
consciència del que comporta “ser el Messies”. 

Però la resposta de Jesús és enèrgica i tallant: “renyà Pere 
davant els deixebles i li digué: «Fuig d’aquí, Satanàs!”. 

“Satanàs” significa “enemic”. Més concretament significa el 
fiscal acusador en un tribunal. 

L’evangeli de Marc enfronta tres vegades Jesús amb 
“Satanàs”: 

– a l’inici de la seva vida pública: les Temptacions (Marc 1, 
13); 

– a l’inici del seu “camí”, en aquesta ocasió,  
– i al final de la seva vida, davant el tribunal del Sanedrí, on 

Jesús és l’acusat. “Què en dius, de les acusacions que 
aquests et fan?” (Marc 14, 60). 

Són les temptacions que Jesús haurà de vèncer. La última és 
especialment llarga i maliciosa: “El Messies, el rei d'Israel! Que 
baixi ara de la creu perquè ho vegem i creguem!” (Marc 15, 
32). 

Les temptacions que sofreix Jesús són les de cada home, i és 
sempre la mateixa: escollir entre “Poder” i “Vida”. “No penses 
com Déu, sinó com els homes”, li diu Jesús a Pere. 

– Per als humans, la “vida” és “Poder”. 
– Per a Déu, la Vida és Amor; i el Poder és anti–vida; és 

homicida.“Germans, nosaltres sabem que hem passat de 
la mort a la vida, perquè estimem els germans. Qui no 
estima, continua mort. Tothom qui odia el seu germà és 
un assassí” (1ª de Joan 3, 14s). 

MISSATGE
És normal que els humans pensem “com els homes”, a no 

ser que hàgim rebut la invitació a ser semblants a Déu! 
(Gènesi, 1, 26). 

Aquest és el missatge radical dels evangelis, concretant el 
missatge de tota la Bíblia: som invitats a participar de la 
manera de ser de Déu. 

Jesús no és Messies per a vèncer els enemics amb el poder 
de Déu, sinó per portar la Humanitat a participar de la Vida de 
Déu: única vida realment “VIDA” (“Vida eterna” en el llenguatge 
de Joan). Qualsevol altre “alliberament” es quedaria curt perquè 
no porta fins a la VIDA. “Senyor, ens heu fet per a Vós, i el 
nostre cor no troba repòs fins que us troba a Vós” (Inici de les 
“Confessions”, de St. Agustí). 

RESPOSTA
El mateix Jesús ens diu quina és la resposta: “Si algú vol 

venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu 
i m’acompanyi”. D’entrada no sembla una resposta gaire 
engrescadora. Això de prendre la creu… Però la creu no és el 
final del camí. A més: després de la resurrecció de Jesús, la 
creu no significa un instrument de tortura sinó un estil de vida: 
viure la vida donant-la. I “donar la vida” és la única manera de 
viure. “Qui vulgui salvar (mantenir per a ell sol) la seva vida la 
perdrà; però el qui la perdi (la doni) per mi i per l’evangeli, la 
salvarà”. 

En el nostre món, la Vida de Déu no ve visualitzada en l’acció 
dels Poderosos, sigui quina sigui la seva classe de Poder, sinó 
en els “crucificats” per haver superat la temptació del Poder. La 
resposta que se’ns suggereix és doble: 

– no “venerar” els Poderosos per raó del seu Poder, i 
– renunciar a tota forma de domini sobre els altres. 

PREGUNTES per al diàleg
1. En l’amor verdader hi ha una estranya barreja de Vida i de 

“mort”; de “vida tinguda” i “vida donada”. Parleu de com ho 
experimenteu això en relació amb les persones que més 
estimeu. 

2. ¿Normalment, tenim més tendència a imaginar Déu com a 
“poderós”, o com a “amorós”? Dit d’una altra manera: ¿Com 
és que a l’Església s’ha sacralitzat tant el Poder, i, en canvi, 
s’ha vulgaritzat tant l’Amor? 

3. El paternalisme, s’assembla més a l’Amor, o al Poder? 
Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 
DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY. CICLE B.  

“PERE”. 

57. Pere. ( Jesús… renyà Pere davant els deixebles…). 
La Història de l’Església, sobretot a partir de l’any 380 en què l’emperador Teodosi I va imposar el 

Cristianisme com a única religió d’Estat, ha envoltat de polèmica la figura de Pere. El fet que una part 
important de l’Església consideri els bisbes de Roma com a successors de Pere amb autoritat sobre tots 
els cristians, i que una altra gran part de l’Església no ho cregui així, ha estat causa de grans polèmiques 
i, fins i tot, guerres. 

Per als qui defensen la primacia dels successors de Pere, la divisió de l’Església és el seu major 
escàndol. En canvi, per als qui no accepten l’autoritat suprema del bisbe de Roma, el major escàndol és 
precisament aquesta pretensió que s’arroguen els Papes de Roma, en nom de Pere i dels Evangelis. 

Després del concili Vaticà II, les ganes d’entesa i un millor coneixement dels Evangelis sembla que 
estan ajudant a desfer malentesos. 

Els Evangelis ens presenten Pere sobretot com a portaveu dels Dotze. El grup dels Dotze serveix de 
contrapunt per donar relleu a la figura de Jesús. Allò que volen els Evangelis és presentar Jesús. Jesús 
com a “fill de l’Home”, o, si es vol, com a Model d’Humanitat o com a “home mostra”. Els Evangelis volen 
dibuixar-nos ben nítida la figura de Jesús. Però això no és fàcil a causa de les nostres idees 
preconcebudes i dels nostres sentiments desajustats. Per això es serveixen de la presència dels Dotze 
com a contrapunt. Ells fan de marc per enquadrar millor la “foto” o imatge de Jesús; són com el color fosc 
de la pissarra que ajuda a fer més visible la ratlla blanca del guix. Les intervencions, paraules, reaccions o 
actituds de Pere i els Dotze serveixen per mostrar la necessitat de ser corregides. 

Els tres evangelis sinòptics ens donen la llista completa dels Dotze. El més significatiu és el número. 
Són dotze perquè actualitzen les Dotze Tribus del Poble elegit. Un cop establert el número, cada nom 
prendrà un significat especial segons l’ocasió. 

“Pere” és el sobrenom que es dóna a Simó. “Pere” significa “pedra”. Unes vegades (la majoria) evocarà 
la duresa de cor (“cor de pedra”) del Poble escollit, que els profetes tan sovint van haver de blasmar. 
Altres vegades servirà per indicar la roca, el fonament, de la nova Humanitat inaugurada amb Jesús. 
Nova Humanitat, no pas perquè es postergui l’antiga. No; la nova Humanitat es construeix sobre el 
fonament de l’antiga, com l’edat adulta es construeix sobre l’adolescència i la infantesa anteriors. El Poble 
elegit de les Dotze Tribus no és pas postergat. Al contrari: serveix de roca sobre la qual s’assenta la 
Humanitat adulta. Déu és fidel a les seves promeses al Poble Elegit. 

Però una part del Poble Elegit posa resistència seguint uns “pastors” que confonen elecció amb privilegi; 
confonen missió amb superioritat. 

En els Evangelis, Pere amb els Dotze són l’expressió vivent d’aquest error, i la seva presència en els 
Evangelis servirà per posar de relleu, per contrast, el missatge i l’obra de Jesús. En les llistes dels Dotze, 
Pere sempre és el primer, i Judes és l’últim. Així formen una sèrie que inclou tots Dotze. Pere, dur com la 
pedra, negarà tres vegades Jesús (l’Home). “Jo no conec (aquest) home” (Mateu 26,72). Judes (el nom 
evoca els Poderosos de la Judea) l’entregarà “als homes”. (>> “Trair”). 

Però, en els Dotze, no tot és “contrapunt”; també són “deixebles”. Pere té un germà que es diu Andreu. 
“Andreu” significa home adult o madur, i com a tal, capaç d’intuir la novetat de Jesús (Joan 6, 9). També 
en els evangelis de Lluc i de Joan, hi ha un altre “Judes”, que evoca els Jueus deixebles de Jesús 
(deixebles de l’Home). El mateix Pere que negarà tres vegades l’Home, plorarà amargament la seva 
infidelitat (Mateu 26, 75). En realitat, la infidelitat de Pere té per funció ajudar-nos a descobrir les 
infidelitats de tots els deixebles quan, d’alguna manera, neguem l’Home. La mirada de Jesús (la mirada 
de l’home. Lluc 22:61) ens “recorda” contínuament el bon propòsit de ser fidels a l’Home (Mateu 26, 33). 

Nota: Cal tenir en compte que els Evangelis ens parlen de dues funcions importants expressades amb 
la paraula “pedra”: la pedra–roca sobre la qual s’alça la nova construcció, i la pedra–clau de volta, 
aquella que han anat refusant contínuament els constructors, i que acaba essent la pedra que corona 
l’edifici (Mateu 21:42). 

Tornant a la Història de l’Església, cal reconèixer que és impossible, a partir del que diuen els Evangelis, 
entendre i acceptar tot el muntatge social i teològic que s’ha fet amb l’excusa de Simó, anomenat Pere.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.iesusnazarenusrexiudaeorum.org/2015/08/domingo-xxi-de-ordinario-ciclo-b.html


RECONÈIXER JESÚS EL CRIST 

I vosaltres, qui dieu que sóc? 
L'episodi ocupa un lloc central i decisiu en el relat de Marc. Els deixebles ja fa temps  

que conviuen amb Jesús. Ha arribat el moment en què s'han de pronunciar amb 
claredat. A qui estan seguint? Què és el que descobreixen en Jesús? Què capten en la 
seva vida, el seu missatge i el seu projecte? 

Des que s'han unit a ell, viuen interrogant-se sobre la seva identitat. El que més els 
sorprèn és l'autoritat amb que parla, la força amb que cura els malalts i l'amor amb que 
ofereix el perdó de Déu als pecadors. Qui és aquest home en qui senten tan present i 
tan proper Déu com Amic de la vida i del perdó? 

Entre la gent que no ha conviscut amb ell corren tota mena de rumors, però a Jesús li 
interessa la posició dels seus deixebles: «I vosaltres, qui dieu que sóc?». No n'hi ha 
prou que entre ells hi hagi opinions diferents més o menys encertades. És fonamental 
que els que s'han compromès amb la seva causa, reconeguin el misteri que es tanca en 
ell. Si no és així, qui mantindrà viu el seu missatge? Què serà del seu projecte del regne 
de Déu? En què acabarà aquell grup que està tractant de posar en marxa? 

Però la qüestió és vital també per als seus deixebles. Els afecta radicalment. No és 
possible seguir Jesús de manera inconscient i lleugera. L’han de conèixer cada cop amb 
més profunditat. Pere, recollint les experiències que han viscut al costat d'ell fins aquell 
moment, li respon en nom de tots: «Vós sou el Messies». 

La confessió de Pere és encara limitada. Els deixebles no coneixen encara la crucifixió 
de Jesús a mans dels seus adversaris. No poden ni sospitar que serà ressuscitat pel Pare 
com a Fill estimat. No coneixen experiències que els permetin captar tot el que es tanca 
en Jesús. Només seguint-lo de prop, ho aniran descobrint amb fe creixent. 

Per als cristians és vital reconèixer i confessar cada vegada amb més profunditat el 
misteri de Jesús el Crist. Si ignora Crist, l'Església viu ignorant-se a si mateixa. Si no el 
coneix, no pot conèixer el més essencial i decisiu de la seva tasca i missió. Però, per 
conèixer i confessar Jesucrist, no n'hi ha prou d’omplir la nostra boca amb títols 
cristològics admirables. Cal seguir-lo de prop i col·laborar amb ell dia a dia. Aquesta és 
la principal tasca que hem de promoure en els grups i comunitats cristianes. 

José Antonio Pagola 








