
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.» 



LECTURES  
DIUMENGE 27/09/2015 

DIUMENGE XXVI DE DURANT L’ANY. CICLE B.  

1ª LECTURA (Nombres 11,25-29) 
En aquells dies, 
el Senyor baixà en el núvol i parlava amb Moisès. 
Llavors prengué de l’Esperit que Moisès tenia 
i el donà als setanta ancians. 
Quan l’Esperit es posà damunt d’ells 
entraren en estat d’exaltació profètica i no paraven. 

En el campament havien quedat dos homes, 
Eldad i Medad, inscrits entre els setanta 
però que no s’havien presentat davant el tabernacle. 
L’Esperit també es posà damunt d’ells i, 
allà mateix, al campament, 
entraren en aquell estat d’exaltació profètica. 
Un jove anà corrents a fer-ho saber a Moisès. 
Josuè, fill de Nun, 
que des de jove era l’ajudant de Moisès, digué: 
«Moisès, senyor meu, prohibiu-los-ho.» 
Però Moisès li respongué: «Estàs gelós per mi? 
Tant de bo que tot el poble del Senyor 
tingués el do de profecia, 
i que el Senyor els donés a tots el seu Esperit!» 

2ª LECTURA (Jaume 5,1-6) 

Ara us parlo a vosaltres, els qui sou rics. 
Ploreu desconsoladament per les desgràcies 
que us cauran al damunt. 
Les vostres riqueses s’han podrit, 
s’han arnat els vostres vestits, 
s’han rovellat el vostre or i la vostra plata, 
i el seu rovell serà el vostre acusador 
i us devorarà les carns. 
Heu amuntegat riqueses precisament aquests dies, 
que són els darrers. 
El jornal que heu escatimat 
als qui han segat els vostres camps 
clama contra vosaltres, 
i el crit dels segadors 
ha arribat a les orelles del Senyor de l’univers. 
Heu viscut aquí a la terra una vida de delícies i plaers, 
us heu engreixat com el bestiar, 
ara que és el dia de la matança. 
Heu condemnat el just, 
l’heu assassinat i ell no s’ha resistit. 

EVANGELI (Marc 9,38-43.45.47-48) 

En aquell temps, Joan digué a Jesús: 
«Mestre, n’hem vist un que es valia del vostre nom 
per treure dimonis, 
i li dèiem que no ho fes més, 
perquè no és dels qui vénen amb nosaltres.» 
Jesús respongué: 
«Deixeu-lo fer. 
Ningú que en nom meu faci miracles 
no podrà després malparlar de mi. 
Qui no és contra nosaltres és amb nosaltres. 
Tothom qui us doni un vas d’aigua pel meu nom, 
perquè sou de Crist, 
us dic amb tota veritat 
que no quedarà sense recompensa. 
Però a aquell que allunya de mi 
un d’aquests petits que tenen fe, 
valdria més que el tiressin al mar 
amb una mola d’ase lligada al coll. 
  
Si la teva mà et fa caure en pecat, 
talla-te-la. 
Val més que entris a la vida sense mà, 
i no que vagis amb totes dues mans a l’infern, 
al foc que no s’apaga. 
Si el teu peu et fa caure en pecat, 
talla-te’l. 
Val més que entris a la vida sense peu, 
i no que siguis llençat amb tots dos peus a l’infern. 
I si el teu ull et fa caure en pecat, 
treu-te’l. 
Val més que entris al regne de Déu amb un sol ull, 
i no que siguis llençat amb tots dos ulls a l’infern, 
on el corc no mor mai i el foc no s’apaga.» 



PROJECTE D’HOMILIA
Diumenge passat, arribats al bell mig de 

l’evangeli de Marc, començàvem la 2ª part, que 
està centrada en el Camí de Jesús. 

Des del començament Jesús deixa clar l’itinerari: 
Jerusalem, judici, mort... i resurrecció compartida. 

Després de diferents episodis (que el Missal no ha 
recollit per a aquest Any B) l’evangeli d’avui ens 
presenta altra vegada Jesús repetint als deixebles 
l’itinerari del seu camí. Els deixebles no hi entenen 
res, però, després de la reacció que havia tingut 
Jesús la 1ª vegada (“Fuig d’aquí Satanàs...), ara no 
s’atreveixen a demanar explicacions. Però 
l’evangelista no s’està de dir que l’han espifiada 
altra vegada. 
“Què discutíeu pel camí?” ... 

No han estès les paraules de Jesús, però sí que 
tenen clara una cosa: van cap a Jerusalem. 
Jerusalem és la Capital; és l’àmbit del Poder. Jesús 
és el Messies i, encara que no l’entenguin, a la 
Capital s’hi va a manar. Han de començar a pensar 
com s’organitzaran i com es repartiran l’autoritat i 
les diferents funcions importants. 

Jesús torna a reaccionar. L’evangelista posa 
solemnitat en l’acció de Jesús: s’asseu (com fan els 
mestres i els jutges), crida els Dotze, i dóna la seva 
lliçó-sentència: “Si algú vol ser el primer, ha de ser 
el darrer i el servidor de tots”. I perquè no quedi 
cap dubte sobre el que vol dir, “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”. 

Avui dia, entre nosaltres, els nens sovint són “el 
reyecito del hogar”; però fora d’aquí, i sobretot en 
temps de Jesús, els nens eren i són la imatge viva 
d’un ésser dependent, indefens, servidor, sense 
compensacions pel seu servei. Els nens (i sobretot 
les nenes) no “feien” serveis sinó que “eren” 
servidors. (En la traducció catalana, “noi” vol 
ajuntar en una sola paraula aquestes dues idees: 
“nen” i “servidor”). 

Aquell que ells, els deixebles, consideren el 
Messies acaba “d’entronitzar” un noi en la seva 
qualitat de “servidor”; i el converteix en norma per 
a tots. “Us ho asseguro: si no torneu a ser com els 
infants, no entrareu pas al Regne del cel” (Mateu 
18,3). 
“perquè porta el meu nom...” 

Quin és el “nom” de Jesús? Repetim-ho una 
vegada més: el nom de Jesús és “l’home” (“fill de 
l’home” en la manera de parlar dels Jueus). Seria 
un error entendre-ho en sentit rel igiós o 
confessional com si es referís als “cristians”. Per 
suposat que cal acollir també els “cristians”, però no 
tant perquè són “cristians” sinó perquè són “nois”; 
és a dir: petits i servidors, juntament amb els 
innumerables “petits i servidors” de tot el món: tots 
aquells que no s’atribueixen cap altra categoria que 
la de ser “éssers humans”. 

MISSATGE
“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”. 

Capgirament de les relacions socials. Un bon amic 
em deia una vegada que la majoria de Festivals 
Musicals que a l’estiu es fan a la Costa Brava són 
econòmicament deficitaris, en bona part perquè es 
regalen moltes Entrades a autoritats i a gent 
important. O sigui: es regalen Entrades sobretot a 
persones que les podrien pagar sense problemes. 
Seria un exemple de la nostra tendència a acollir 
sobretot la gent important. 

El missatge de Jesús és exactament el contrari: 
“acollir un d’aquests nois perquè porta el meu 
nom”; és a dir: perquè és petit; perquè és servent; 
perquè és un ésser humà... 

És un missatge ben consolador perquè ens diu 
que Déu ens acull, especialment si formem part del 
grup dels “petits”, dels “poca cosa”. “...Perquè ha 
mirat la petitesa de la seva serventa... el 
Totpoderós obra en mi meravelles” (Lluc 1,48). 

RESPOSTA
La resposta ens la indica directament Jesús: Si 

algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el 
servidor de tots. 

Per tendència espontània, intentem d’alguna 
manera “ser el primer”. Quan no aconseguim ser el 
primer en coses bones intentem ser-ho en coses 
dolentes, perquè és més “vital” ser el primer que no 
pas l’ètica. 

Estem en una societat que ens colga de “drets” 
però que ens redueix a ser un simple “número”. El 
nostre instint més primari es rebel·la contra això. 
Evidentment, hi ha moltes maneres de rebel·lar-se. 
Per exemple: l’incivisme. Per a molts, l’incivisme, i 
fins i tot la violència, són la “resposta” que els 
permet no sentir-se un simple “número”.  

Un vailet dels que sovint es “reuneixen” a 
l’entrada de casa, en fer-li notar el seu elevat grau 
de vulgaritat, em responia amb un cert orgull 
davant els companys: “Doncs a l’escola sóc encara 
molt pitjor”. 

“Ser incívic” era la seva “identitat”; millor això 
que no ser ningú. 

Als espectacles, en molts esports, en els 
informatius, a la vida del carrer... la nostra societat 
ofereix contínuament als nostres nois i joves 
l’espectacle de la prepotència. 

Jesús no condemna “voler ser el primer”, però 
ens diu la manera positiva de ser-ho: primers en el 
servei. 

PREGUNTES per al diàleg
1. Encara que soni a demagògia, hem comparat mai 

com acollim els turistes i com acollim els 
immigrants? Hem comparat mai el que ens 
gastem per als turistes i el que ens gastem per 
als immigrants? 

2. Quins signes de prepotència continuen presents 
en l’Església? Com es podrien “solucionar”, donat 
que alguns sembla que formin part de la seva 
manera de ser? 

3. Les “idees de prepotència” que tenien els 
deixebles van fer necessària la mort de Jesús 
(Lluc 24, 7). ¿Necessita, l’Església d’avui, “tornar 
al Calvari”? Què significaria això, en concret? 

Mossèn Pere Torras 



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

“TRES DIES”. 

58. Tres dies. (...un cop mort, ressuscitarà al cap de tres dies.) 
Pot resultar sorprenent l’expressió tan repetida en els Evangelis en referència a la resurrecció de Jesús. 

Algú podria preguntar: per què això dels tres dies? Què passa amb Jesús des del moment de la seva mort 
fins que ressuscita al tercer dia? 

Cal dir de seguida que, amb la mort, s’acaba el temps de cadascú. Després de la mort, el factor temps 
(per al difunt) ja no té aplicació. Amb la mort entrem en una altra dimensió que no és temporal. Als 
Evangelis, a vegades, d’aquesta nova dimensió se’n diu “vida eterna”. L’eternitat no és un temps que no 
s’acaba. Mentre vivim en el temps no sabem què pot voler dir eternitat, però podem intuir que en 
l’eternitat no hi ha ni abans ni després; ni successió de dies i hores. Podem imaginar-la com una 
presència de Plenitud o a una plenitud de Presència. Un “ara” que no marxa perquè ho conté Tot. 

Quan els Evangelis ens parlen de la resurrecció de Jesús al cap de tres dies, volen dir-nos precisament 
que la seva mort va ser real. Jesús va morir, i va morir al cent per cent. 

En la mentalitat jueva es considera que una persona no mor del tot fins al tercer dia. Això encara 
s’aplica, d’alguna manera, entre nosaltres: quan mor algú, no se l’enterra fins passades 24 hores. És a dir, 
fins al tercer dia. Hi ha el dia de la mort, les 24 hores següents, i, al tercer dia, es fa l’enterrament. 

Això respon a un fet d’experiència: no es passa de vida a mort de cop i volta. És un procés. Encara 
que actualment es pot detectar amb precisió l’instant en què s’interromp l’activitat cerebral, la mort d’una 
persona no és només un fet cerebral. 

Els Evangelis, dient que Jesús va ressuscitat al tercer dia, volen indicar que va morir del tot. I aquesta 
afirmació és important precisament per entendre la resurrecció. No hi ha resurrecció sense mort. No hi ha 
resurrecció real sense mort real. Per què? Perquè la resurrecció és la vivència de la mort com a vida 
plenament donada. 

La resurrecció no s’ha d’entendre com un “tornar a la vida” després de morir, sinó com el “pas” a una 
nova forma de vida que segueix a la donació total de la vida rebuda. La resurrecció és el pas de la vida 
tinguda a la vida donada; de la singularitat i soledat marcades per un cos físic, a la situació de comunió.  

Mentre la nostra vida és corporal, el cos és el suport i l’expressió de la nostra individualitat. En morir, la 
nostra individualitat té com a “suport” (és una manera de dir o d’imaginar) els vincles de comunió que 
hem anat creant i acollint en la nostra vida. 

Gràcies al cos, poden tenir vida i donar-la. Donant-la, entrem en la comunió, que és plenitud de 
Presència o presència de Plenitud. 

Per això seria un error reduir la resurrecció de Jesús a una experiència purament individual. Els 
Evangelis expressen aquesta dimensió “trans–individual” amb els relats de les aparicions de Jesús. 
L’evangeli de Mateu ja la connecta explícitament amb la seva mort (Mateu 27:51). La mort resurreccional 
de Jesús hi és descrita com un fet còsmic, que afecta tots els difunts.  

En el Crec en un Déu del Catecisme es diu això mateix amb la frase “davallà als inferns”. És un 
llenguatge ben poc adequat per a la mentalitat d’avui, però indica d’una manera ben gràfica que la 
resurrecció de Jesús afecta directament la resurrecció de tots els humans, i la Plenitud de la Creació. 
(Joan 1:12 ss; 3:14. Veure també Carta als Efesis, o Colossencs 1:12 ss).  

Mossèn Pere Torras 



DOS ACTITUDS MOLT PRÒPIES DE JESÚS 

Si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de tots. 

El grup de Jesús travessa Galilea camí de Jerusalem. Ho fan de manera 
reservada, sense que ningú se n'adoni. Jesús vol dedicar-se enterament a instruir 
els seus deixebles. És molt important el que vol gravar en els seus cors: el seu 
camí no és un camí de glòria, èxit i poder. És el contrari: condueix a la crucifixió i 
al rebuig, tot i que acabarà en resurrecció. 

Als deixebles no els hi entra al cap el que diu Jesús. Els hi fa por fins i tot 
preguntar-li. No volen pensar en la crucifixió. No entra en els seus plans ni 
expectatives. Mentre Jesús els parla de lliurament i de creu, ells parlen de les 
seves ambicions: qui serà el més important en el grup? Qui ocuparà el lloc més 
elevat? Qui rebrà més honors? 

Jesús «s’assegué». Vol ensenya’ls-hi una cosa que mai han d'oblidar. Crida els 
Dotze, els que estan més estretament associats a la seva missió i els convida a 
que s'apropin, ja que els veu molt distanciats d'ell. Per seguir els seus passos i 
assemblar-se a ell han d'aprendre dues actituds fonamentals. 

Primera actitud: «Si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de 
tots». El deixeble de Jesús ha de renunciar a ambicions, rangs, honors i vanitats. 
En el seu grup ningú ha de pretendre estar per sobre dels altres. Al contrari, ha 
d'ocupar l'últim lloc, posar-se al nivell dels que no tenen poder ni ostenten cap 
rang. I, des d'aquí, ser com Jesús: «servidor de tots». 

La segona actitud és tan important que Jesús la il·lustra amb un gest simbòlic 
entranyable. Posa a un nen enmig dels Dotze, al centre del grup, perquè aquells 
homes ambiciosos s'oblidin d'honors i grandeses, i posin els seus ulls en els 
petits, els febles, els més necessitats de defensa i cura. 

Després, l'abraça i els diu: «Qui acull un d’aquests nois, m’acull a mi,». Qui 
acull un "petit" està acollint el més "gran", Jesús. I qui acull Jesús està acollint el 
Pare que l'ha enviat. Un Església que acull els petits i indefensos està ensenyant 
a acollir Déu. Una Església que mira cap als grans i s'associa amb els poderosos 
de la terra està pervertint la Bona Nova de Déu anunciada per Jesús. 

José Antonio Pagola 








