
LECTURES  
DIUMENGE 10/04/2016 

DIUMENGE III DE PASQUA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Actes 5,27b–32.40b–41) 
En aquells dies 
els apòstols comparegueren davant el sanedrí, 
i el gran sacerdot començà així el seu interrogatori: 
«Us vam prohibir severament 
d’ensenyar res més en el nom de Jesús, 
però vosaltres heu omplert Jerusalem de les vostres doctrines 
i voleu fer–nos culpables de la sang d’aquest home.» 
Pere i els apòstols contestaren: 
«Obeir Déu és primer que obeir els homes. 
El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, 
que vosaltres havíeu mort penjant–lo en un patíbul. 
La dreta de Déu l’ha enaltit com a Capdavanter i Salvador, 
per concedir al poble d’Israel la conversió i el perdó dels pecats. 
Nosaltres en som testimonis, 
i n’és també testimoni l’Esperit Sant 
que Déu ha donat a tots els qui l’obeeixen.» 
Ells prohibiren als apòstols de parlar més en nom de Jesús, 
i els deixaren anar. 
Els apòstols es retiraren del tribunal del sanedrí, 
contents que Déu els considerés dignes 
de ser maltractats pel nom de Jesús. 

2ª LECTURA (Apocalipsi 5,11–14) 
Jo, Joan, tot mirant la visió 
vaig sentir les veus d’una multitud d’àngels 
que rodejava el tron de Déu, junt amb els vivents i els 
ancians. 
Eren milers i miríades de miríades que cridaven: 
«L’Anyell que ha estat degollat 
és digne de rebre tot poder, 
riquesa, saviesa, força, honor, glòria i lloança.» 
Després vaig sentir totes les criatures 
que hi ha al cel, a la terra, sota la terra i al mar, 
totes les que hi ha en aquests llocs, que deien: 
«Al qui seu al tron i a l’Anyell sigui donada 
la lloança, l’honor, la glòria i el poder pels segles dels 
segles.» 
Els quatre vivents responien: 
«Amén.» 
I els ancians es prosternaren adorant. 

EVANGELI (Joan 21,1–19) 
En aquell temps, 
Jesús encara s’aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades. 
L’aparició fou així. 
Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, 
Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. 
Simó Pere els digué; «Me’n vaig a pescar.» 
Els altres li respongueren: «Nosaltres també hi venim.» 
Sortiren tots i pujaren a la barca, 
però aquella nit no pescaren res. 

Quan ja clarejava, 

Jesús s’aturà vora l’aigua, 
però els deixebles no el reconegueren. 
Ell els digué: «Nois, no teniu res per a menjar?» 
Li contestaren: «No.» 
Els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu.» 
Ho feren així i ja no la podien treure 
de tant de peix com hi havia. 
Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: 
«És el Senyor.» 
Així que Simó Pere sentí aquestes paraules, 
es posà la roba que s’havia tret i es llançà a l’aigua. 
Els altres deixebles, 
que eren només a uns noranta metres de terra, 
vingueren amb la barca, estirant la xarxa plena de peix. 

Quan baixaren a terra veieren un foc, 
amb peix i pa coent–se sobre les brases. 
Jesús els diu: 
«Porteu peixos dels que acabeu de pescar.» 
Simó Pere pujà a la barca i estirà cap a terra la xarxa: 
hi havia cent cinquanta–tres peixos grossos. 
Tot i haver–hi tant de peix, la xarxa no s’esquinçà. 
Jesús els digué: «Veniu a esmorzar.» 
Cap dels deixebles no gosava preguntar–li qui era; 
ja ho sabien, que era el Senyor. 
Jesús s’acostà, prengué el pa i els el donava. 
Igual va fer amb el peix. 
  
Era la tercera vegada que Jesús s’apareixia als deixebles 
després de ressuscitar d’entre els morts. 

[Després d’esmorzar, Jesús diu a Simó Pere: 
«Simó, fill de Joan, m’estimes més que aquests?» 
Ell li contesta: «Sí, Senyor; ja ho sabeu que us estimo.» 
Jesús li diu: «Pastura els meus anyells.» 
Per segona vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m’estimes?» 
Ell li contesta: «Sí, Senyor, ja ho sabeu que us estimo.» 
Jesús li diu: «Pastura les meves ovelles.» 
Per tercera vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m’estimes?» 
Pere s’entristí que Jesús li preguntés 
per tercera vegada si l’estimava, i li contestà: 
«Senyor, vós ho sabeu tot, ja ho sabeu que us estimo.» 
Li diu Jesús: «Pastura les meves ovelles. 
T’ho dic amb tota veritat: 
Quan eres jove, et cenyies tu mateix i anaves on volies, 
però a les teves velleses, obriràs les mans 
i un altre et cenyirà per portar–te allà on no vols.» 
Jesús li deia això per indicar com seria la mort 
amb què Pere havia de donar glòria a Déu. 
Després d’aquestes paraules, Jesús afegí: 
«Vine amb mi.»] 



LECTURES  
DIUMENGE 17/04/2016 

DIUMENGE IV DE PASQUA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Actes 13,14.43–52) 
En aquells dies, 
Pau i Bernabé continuaren el seu viatge des de Perga 
i arribaren a Antioquia de Pisídia. 
El dissabte entraren a la sinagoga i s’assegueren. 
Quan ja es dispersava la gent reunida a la sinagoga, 
molts dels jueus i dels prosèlits seguiren Pau i Bernabé. 
Ells els parlaven, mirant de persuadir–los 
que es mantinguessin fidels a la gràcia de Déu. 
  
El dissabte vinent gairebé tota la ciutat 
es reuní per escoltar la paraula del Senyor. 
Quan els jueus veieren aquella multitud, 
s’engelosiren tant 
que es posaren a impugnar amb paraules injurioses 
tot el que deia Pau. 
Però Pau i Bernabé els respongueren amb valentia: 
«Era el nostre deure 
anunciar–vos primer a vosaltres la paraula de Déu. 
Però ja que vosaltres no la voleu rebre 
i us feu vosaltres mateixos indignes de la vida eterna, 
ara ens adreçarem als qui no són jueus. 
Així ens ho té ordenat el Senyor: 
“T’he fet llum de les nacions perquè portis la salvació 
fins als límits de la terra”.» 

Quan sentiren això els qui no eren jueus, 
se n’alegraren, i lloaven la paraula del Senyor. 
Tots aquells que Déu havia destinat a la vida eterna 
es convertiren a la fe. 
La paraula del Senyor s’escampava per tota la regió. 

Però els jueus instigaren les dones devotes més 
distingides 
i els principals de la ciutat 
a promoure una persecució contra Pau i Bernabé, 
fins que els expulsaren del seu territori. 
Ells, en senyal de protesta, 
s’espolsaren els peus sobre els qui els feien marxar, 
i se n’anaren a Iconi. 
Els convertits de nou vivien feliços, 
plens d’alegria i de l’Esperit Sant. 

2ª LECTURA (Apocalipsi 7,9.14b–17) 
Jo, Joan, vaig veure una multitud tan gran 
que ningú no hauria pogut comptar. 
Eren gent de tota nacionalitat, 
de totes les races i de tots els pobles i llengües. 
S’estaven drets davant el tron i davant l’Anyell, 
vestits de blanc i amb palmes a les mans. 
  
Un dels ancians em digué: 
«Aquests són els qui vénen de la gran tribulació. 
Han rentat els seus vestits amb la sang de l’Anyell, 
i els han quedat blancs. 
Per això estan davant el tron de Déu, 
donant–li culte nit i dia dins el seu santuari. 
El qui seu en el tron els protegirà amb la seva presència, 
mai més no passaran fam, 
mai més no passaran set, 
ni estaran exposats al sol ni a la calor, 
perquè l’Anyell que està en el tron els guiarà 
i els conduirà a les fonts on brolla l’aigua de la vida. 
Déu els eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls.» 

EVANGELI (Joan 10,27–30) 
En aquell temps, digué Jesús: 
«Les meves ovelles reconeixen la meva veu. 
També jo les reconec i elles em segueixen. 
Jo els dono la vida eterna: 
no es perdran mai 
ni me les prendrà ningú de les mans. 
Allò que el Pare m’ha donat val més que tot, 
i ningú no ho podrà arrencar de les mans del Pare. 
Jo i el Pare som u.» 



PROJECTE D’HOMILIA
“Simó de Joan”… 

Els Evangelis ens presenten l’OBRA DE JESÚS: els signes que ell va 
realitzar per revelar–nos el PROJECTE de Déu sobre la Humanitat, i la 
seva realització en la Història. L’OBRA DE JESÚS, en el Quart Evangeli, 
s’encasta en la història humana. Per això té un inici on se’ns 
resumeix el temps anterior a Crist, i té un final des d’on es continua 
l’OBRA DE CRIST en la humanitat. L’etapa anterior està personalitzada 
en Joan Baptista, el Precursor. L’etapa final està personalitzada en 
Simó, anomenat fill de Joan. Així, doncs, la Història humana no es 
trenca, si bé, entre Joan i el fill de Joan, l’OBRA DE JESÚS assenyala el 
pas des de la PREPARACIÓ a la PLENITUD. “Us ho asseguro: entre els 
nascuts de dona no n’hi ha hagut cap de més gran que Joan 
Baptista; però el més petit en el Regne del cel és més gran que 
ell” (Mateu 11,11). 

El relat que hem llegit avui té dues parts estretament vinculades 
per la figura de Simó, fill de Joan. És un relat riquíssim en 
simbolismes. Aquí, per no allargar–me excessivament, només en 
comentaré alguns punts. 

“A la tercera va la vençuda”, solem dir. L’evangeli ens fa notar 
explícitament que aquesta és la tercera i definitiva vegada que Jesús 
s’apareixia als deixebles. 

L’escenari ha canviat del tot en relació a les dues primeres. 
Aquestes van ser a Jerusalem, al vespre del primer dia de la setmana 
(diumenge), en el marc de la trobada setmanal (missa). Allà, Jesús 
s’hi feia visible en mig d’ells. 

Ara és un dia qualsevol, al matí, vora el llac de Tiberíades (símbol 
d’obertura al món enter). I Jesús s’hi fa present en forma d’un 
desconegut. L’evangelista fa notar que els deixebles, precisament 
aquesta tercera vegada, no el reconeixen, i, a més, Jesús en cap 
moment s’hi identifica explícitament. Serà la intuïció del deixeble que 
Jesús estimava que portarà a la identificació del foraster en 
comprovar els “efectes” de la seva presència en la gran “pesca” feta. 
Fent notar que els deixebles no el reconegueren, l’evangelista ens fa 
adonar que l’obediència d’aquests a allò que els diu el Desconegut no 
és “perquè és Jesús” sinó “perquè és un ésser humà”. Així ens indica 
que han començat a convertir–se, com ja s’havia promès 
anteriorment a Pere: “Jo he pregat per tu, perquè no defalleixi la 
teva fe. I tu, quan t’hauràs convertit, enforteix els teus 
germans” (Lluc, 22,31). 

També és important el simbolisme dels números. Ja no es parla 
dels dotze (xifra d’Israel) sinó de cinc més dos, que fan set. Cinc i 
set, són símbols de plenitud intensiva i extensiva. 

També el número de “peixos grans”: 153. A mi se’m fa difícil 
veure’n el significat, però hi ha comentaristes que el desglossen així: 
(50 x 3) + 3. El cinquanta seria el número que identifica una 
comunitat adulta nascuda de la plenitud de l’Esperit (Recordem 
“Pentecosta”, que vol dir cinquanta); i el tres és el número de la 
perfecció o de la divinitat. 

En el relat es fa notar que cap dels deixebles no gosava 
preguntar–li qui era; ja ho sabien que era el Senyor. El pa i el peix 
que hi ha sobre les brases, d’on han sortit? Evidentment, són una 
visualització del que Jesús ja els havia dit abans en aquest mateix 
indret: “La meva carn és veritable menjar i la meva sang és veritable 
beguda” (Joan 6,55). I els deixebles són invitats a associar–se a 
aquest “aliment” aportant–hi també peixos dels que han adquirit 
amb la seva activitat (vida). 

Aquest esmorzar centra tot el relat, i marca el clima necessari per 
interpretar el que segueix. 

La segona part del relat comença amb les tres preguntes de Jesús 
a Simó, fill de Joan (literalment, Simó de Joan). Jesús posa en relleu 
el lligam de Simó amb Joan, el precursor. És a dir: el seu lligam amb 
el passat, i que el va portar a negar–lo rotundament (“tres 
vegades”). 

La primera pregunta pot ser entesa de dues maneres diferents, 
totes dues ben coherents amb el context. És molt possible que aquí 
l’evangelista usi conscientment l’ambivalència de l’expressió per dir–
nos les dues coses del seu doble significat. 
Significat A. 

La pregunta de Jesús a Pere pot entendre’s així: Simó de Joan, 
m’estimes tu més del que m’estimen aquests? 

Els evangelis ens presenten un Pere força presumptuós. “Encara 
que tots fallin, jo no fallaré pas” (Mateu 26,33. Mireu també: Joan 
13,37; Lluc 22,34; Marc 14,27). 

Donat el caràcter representatiu dels personatges de l’evangeli, és 
possible que aquí l’evangelista volgués corregir la pretensió d’algunes 
comunitats que es tenien per “més cristianes” que les altres. Aquest 
va ser un defecte que va néixer molt aviat dintre l’Església, i que 
encara hi és ben present. 
Significat B. 

La pregunta de Jesús a Pere també pot entendre’s així: “Simó de 
Joan, m’estimes a mi més que a aquests?”. 

D’entrada, aquest significat pot semblar estrany en boca de Jesús; 
com si expressés gelosia de Jesús per l’amor de Pere als seus 
companys. No obstant, hem de recordar que ens els evangelis, i 
sobretot en el Quart Evangeli, Jesús és l’HOME. Per tant, el significat 

real de la pregunta seria: “Estimes l’HOME més que als teus 
companys?”. És com si a un polític li preguntéssiu: “Vols el bé del 
Poble abans que el profit del teu Partit?”. O com si a un mossèn li 
preguntéssiu: “Estimes la Humanitat més que a la teva Església?”. 

Aquest era precisament el punt que impedia a Pere d’entendre i 
seguir realment Jesús. Ell se sentia, abans que res, israelita (“de 
Joan”), i seguia Jesús perquè veia en ell al messies d’Israel que havia 
d’instaurar el regne d’Israel sobre el món. 

Simó (anomenat Pere, és a dir:  “pedra”, “roc dur”), juntament 
amb els Dotze, representa aquella manera d’entendre l’elecció 
d’Israel com un privilegi per comptes d’entendre–la com una missió a 
favor de tota la Humanitat. Pere volia seguir Jesús. Però quan, 
acompanyant al deixeble que Jesús estimava, la portera li pregunta 
si ell és també deixeble d’aquell Home, respon que no. No ho sóc, diu 
clarament. Pere ha dit la veritat. Es considerava “deixeble de 
Jesús” (de qui se n’havia fet una idea equivocada) però no “deixeble 
de l’Home”. Pere ha negat l’Home, i per això, a l’hora de la veritat, 
s’ha trobat en que havia negat també Jesús (Joan 18,16s). 

Les preguntes de Jesús a Pere, ara que ja no és possible repetir 
l’error a causa de la mort del “rei dels Jueus”, provoquen que Pere es 
converteixi. “M’estimes més que a aquests?” 

L’evangeli de Mateu expressa això mateix, amb una radicalitat 
quasi escandalosa, quan Jesús diu: “Qui estima el pare o la mare 
més que a mi, no és digne de mi. Qui estima el fill o la filla més que 
a mi, no és digne de mi” (Mateu 10,37). 
“Pastura les meves ovelles”. 

Només després d’haver optat per l’amor a l’Home per sobre de 
l’amor als seus, Pere rep l’encàrrec de Jesús: “Pastura les meves 
ovelles”. Aquestes paraules evoquen aquelles altres que l’evangelista 
ha posat abans en boca de Jesús: “Us ho ben asseguro: jo sóc la 
porta de les ovelles. Tots els qui han vingut abans de mi eren lladres 
i bandolers” (Joan 10, 8). 

Només després d’optar preferentment per l’Home, Pere està 
preparat per “seguir realment” Jesús. Ara Jesús ja pot dir–li 
“Segueix–me”, i indicar–li que això comporta allò mateix que ha 
comportat per a ell: donar la vida com aliment per als altres. És el 
significat que aquí té la paraula “pasturar”, i que es pot traduir també 
per apeixar. Per això l’esmorzar de l’escena anterior. 

Deduir d’aquestes paraules allò que posteriorment se n’ha dit “el 
Primat de Pere”, contradiu el missatge de tot l’Evangeli de Joan i de 
la resta dels Evangelis. 

“Pasturar i apeixar les ovelles” no indica una ESTRUCTURA 
JERÀRQUICA de l’Església sinó una manera de dedicar–se als altres 
donant–los la pròpia vida. Aquestes paraules s’han d’entendre en 
relació a tota la Humanitat. Tothom és “ovella” de Jesús en el sentit 
de que per a tothom Jesús ha donat la seva vida. Ara es diu també a 
Pere allò que és propi de tot deixeble de Jesús: que VIURE comporta 
anar donant la pròpia vida pels altres. Tota altra forma d’acostar–se 
als altres és il·legítima. “Tots els qui han vingut abans de mi eren 
lladres i bandolers”. 

MISSATGE 
La vida–que–es–dóna (comunió) crea COMUNITATS. Però aquestes 

comunitats no són un fi en si mateixes sinó que tenen per objectiu 
ajudar a que tots els humans ens sentim en comunió els uns amb els 
altres formant així la gran, variada i única COMUNITAT humana. 

També és missió de les Comunitats cristianes previsualitzar, en la 
seva manera de ser i de funcionar, la COMUNITAT UNIVERSAL. És a dir: 
ser “sagrament d’Humanitat”. 

RESPOSTA 
És a cada un de nosaltres, a cada parròquia, a cada comunitat, a 

cada Església que l’Home ens pregunta “M’estimes a mi més que als 
teus?”. I la resposta que se’ns demana és la mateixa que dóna Simó 
Pere: Tu saps que t’estimo. A pesar de les múltiples negacions 
passades, a pesar de tantes equivocacions i infidelitats… tu saps que 
jo t’estimo. 

Sense presumpció; ni més ni millor que els altres; però estimem 
l’Home, estimem el nostre Món (Joan 3,16). 

Com per a Israel no és un privilegi ser el Poble Elegit sinó una 
missió al servei de tota la Humanitat, així també l’Església, filla i 
continuadora d’Israel, no ha d’entendre com a privilegi la seva missió 
de ser “Sagrament d’Humanitat” a favor de tots els homes. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Avui sovint molts cristians es pregunten si la societat actual 

estima prou l’Església; però la pregunta que ens hem de fer i que 
ens hem de respondre és si l’Església (nosaltres) estimem prou la 
societat. Què significa avui estimar la societat? 

2. Sembla que actualment, per a força cristians, futur de l’Església 
ha passat a ser el primer problema de l’Església. Com ho veieu, 
vosaltres? 

3. La forma històrica com ha aparegut i s’ha desenvolupat 
l’anomenat  “Primat de Pere” sembla força incoherent amb el 
missatge evangèlic. Com ho veieu, vosaltres? 



DIUMENGE III DE PASQUA. CICLE C.  

“DRETA”. 

92. Dreta. («Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu.»). 
Resulta sorprenent que, essent Pere i els seus companys uns pescadors experimentats, acceptin tan 

fàcilment les indicacions d’un Desconegut que els diu que, si volen pescar, han de tirar les xarxes a la 
dreta de la barca. ¿I què més té la dreta que l’esquerra?! 

No obstant, ja sabem que els relats evangèlics, i sobretot l’Evangeli de Joan, solen donar un doble 
sentit a les paraules més senzilles. Són relats per a suggerir actituds profundes, més que per a descriure 
situacions objectives. 

¿Què vol significar tirar les xarxes a la dreta de la barca? 
Si mirem el conjunt del relat, hi veiem una figura central: Pere. Ja sabem que aquest apòstol es diu 

Simó, però quan en l’Evangeli de Joan se li afegeix el sobrenom de Pere, és per indicar que li cal corregir 
alguna forma de duresa (Pere = Pedra) que l’impedeix sintonitzar amb Jesús. 

El Desconegut de la platja (Jesús, que ells no reconeixen) els pregunta si tenen res per a menjar. 
Literalment els demana si tenen res “per acompanyar el pa”. Quin pa? 

Tota aquesta escena, situada a la riba del mar de Tiberíades, i que parla de pans i peixos, vol evocar 
aquella altra escena, central en l’Evangeli de Joan, on la multitud va compartir set pans i dos peixos (Joan 
6:1ss). Aquella escena va provocar la més gran crisi entre Jesús i els seus seguidors, descrita en el famós 
discurs sobre el pa de vida (Joan 6:32. 41. 60. 71). 

En l’esmorzar del relat d’avui el Desconegut hi aporta el pa; però ells no hi aporten res, perquè no han 
pescat res. Per pescar hauran de tirar les xarxes a la dreta de la barca. 

Aquí, la dreta és la mà que representa el servei. Pere ha decidit anar a pescar. S’hi ajunten els 
companys. Com que, seguint Jesús, han estat cridats a ser pescadors d’homes (Mateu 4:19), se suposa 
que han sortit a pescar homes. És dir: intenten començar a construir la gran Comunitat (com en l’anterior 
àpat compartit: “Eren uns cinc mil homes”. Joan 6:10). Però no han pescat res, perquè els manca l’actitud 
de servei adequada.  

“A la dreta de la barca” no indica un lloc (contraposat a l’esquerra) sinó una actitud: la pesca com a 
servei a l’home; no com a conquesta. 

Aquesta era la qüestió pendent entre Jesús i Pere. 
Pere acceptava servir Jesús perquè el veia com a mestre i líder. Però ara el seu líder és mort. Pere 

reprèn la pròpia iniciativa, però fracassa estrepitosament. Aquest fracàs, juntament amb la presència del 
Desconegut, li permetran adonar-se d’allò que encara li manca: l’actitud de servei a l’home.  El servei al 
“desconegut”, a l’home perquè és home, permetrà al deixeble que Jesús estimava reconèixer-hi la nova 
presència que poden servir. Alliçonats per ell, Simó i els altres descobreixen Jesús en el desconegut. Es 
deixen servir i el serveixen. “Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era; ja ho sabien, que era el 
Senyor”. 

Finalment Pere està preparat per a superar l’examen: “Simó, fill de Joan, m’estimes més que aquests?”. 
Ara Jesús ja podrà dir-li: Segueix-me. 

En la Comunitat de Jesús no és tracta de fer clients, ni de pescar nous socis, ni d’augmentar el nombre 
dels adscrits. La Comunitat de Jesús neix de la mútua decisió de servir-se els uns als altres. Cada germà 
hi participa com a servit i servidor. Com passa en les famílies. 

Aquí, “dreta” no es contraposa a “esquerra” sinó que indica la mà del servei. El model està en Jesús, 
assegut a la dreta de Déu (Marc 16:19. Actes 2:33; 7:55). A través de Jesús i els seus seguidors, Déu 
continua servint (creant) l’Home, vessant sobre nosaltres el seu Esperit creador (Joan 20:22). 

L’Evangeli de Mateu expressarà això mateix amb un llenguatge diferent i incisiu: “El Rei dirà als de la 
seva dreta...  perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em 
vau acollir; anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a 
veure’m…" (Mateu 25:35).  

L’actitud de servei converteix el desconegut en germà.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1186&select=6
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1186&select=6
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1113&select=4
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1186&select=6
http://www.bci.cat/index.php?llibre=51&capitol=1154&select=16
http://www.bci.cat/index.php?llibre=54&capitol=1204&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=54&capitol=1209&select=7
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1200&select=20
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1134&select=25


DIUMENGE III DE PASQUA. CICLE C. 

 
Juli 

Trobo aquest relat molt complicat. Espero que tu, 
Magda, ens l’aclareixis una mica. Però, d’entrada he de 
dir que em sorprèn el llenguatge entre Jesús i el Simó–
Pere aquest. Sembla que siguin de la sèrie B… Jo 
sempre havia entès que l’homosexualitat era mal vista 
a l’església. Però les preguntes que Jesús fa a aquest 
tal Simó Pere no es poden entendre de cap altra 
manera. 
Bet 

A mi, això del llenguatge que tu dius, no m’havia 
cridat l’atenció, potser perquè és un relat que ja 
l’havia sentit altres vegades. En canvi, allò que em 
revolta per dintre és tot això de les “ovelles”. Se 
suposa que els capellans serien els “pastors” i els 
altres hauríem de ser les “ovelles”. No ho put acceptar 
de cap de les maneres! És humiliant i injust. Tots som 
iguals! 
Víctor 

Veig que avui tots tenim dificultats amb aquest 
evangeli, encara que sigui per motius diferents. Això 
que dius, tu Juli, del llenguatge entre Jesús i Pere… 
potser sí. Abans no hi havia pensat mai, potser perquè 
−com has dit també tu Bet− hi estava acostumat. De 
totes maneres, tot això està canviant molt dintre 
l’Església. No crec que avui, per a la majoria de 
cristians, l’homosexualitat sigui cap problema; és 
massa evident que es tracta d’una qüestió biològica. 

Sobre això de les “ovelles”… Potser tens raó, Bet: 
avui no sembla un llenguatge gaire adequat; encara 
que, a mi, la imatge de Jesús Bon Pastor em resulta 
simpàtica. També, potser, perquè hi estic acostumat. 
En canvi, allò que a mi em resulta del tot 
incomprensible és que els deixebles no reconeguin 
Jesús, sobretot tenint en compte que ja l’havien vist i 
reconegut abans, com llegíem diumenge passat. Com 
pot ser que ara el tornin a veure i no el reconeguin!? 
Magda 

… Sou uns tranquils!!! Exposeu els vostres 
problemes i ara m’esteu mirant com dient–me: tu, que 
estàs tan enamorada dels evangelis, a veure com te’n 
surts, avui! M’agradaria deixar–vos amb un pam de 
nas!… Però no puc, perquè la veritat és que aquest 
relat m’encanta, i em passaria hores assaborint–lo. 
Com més hi penso, més extraordinari el trobo! És un 
llenguatge  molt i molt elaborat, i difícil d’entendre des 
de fora (com tot l’Evangeli de Joan). Trobo estrany que 
també tu, Víctor, que estàs dintre, hi tinguis 
problemes. 

Si m’ho permeteu, voldria dir dues coses, que ens 
poden ajudar: 

1ª. Cal tenir en compte que Jesús va morir de debò, 
i que la seva resurrecció no va pas ser tornar enrere o 
tornar a la vida d’abans. Per tant, el Jesús d’abans de 

la mort ja no existeix, com no existeix l’infant que tots 
vam ser fa anys. Una espiga de blat és la mateixa vida 
del gra que havia estat, però no és el gra d’abans; 
aquest ha desaparegut absorbit per la terra. 

En la vida podem passar per dues situacions: “abans 
de la resurrecció” i la “resurrecció en si mateixa “. 

2ª. Jesús “alliçona” Simó Pere sobre aquestes dues 
situacions. Quan eres jove, et cenyies tu mateix i 
anaves on volies, però a les teves velleses, obriràs les 
mans i un altre et cenyirà per portar–te allà on no 
vols. Simó Pere era deixeble de Jesús, però no el 
seguia correctament perquè, mentre Jesús donava la 
vida, Pere intentava imposar–la. Pere va seguir Jesús 
fins a la casa d’Anàs; però, quan una criada l’identifica 
com a deixeble de l ’home aquest, el l nega 
rotundament (“tres vegades”) conèixer l’Home. En el 
relat d’avui, per tres vegades Jesús li pregunta si 
estima l’Home. A cada resposta de Pere, Jesús li 
exposa els seus efectes: pastura les meves ovelles. 
Aquí “pasturar” no significa dirigir les ovelles sinó 
“apeixar–les” amb la pròpia vida, “fer–se el seu 
aliment”. Pere accepta i Jesús, finalment, pot dir–li allò 
que ja havia dit als altres deixebles: “vine amb mi“; és 
a dir: sigues com jo: vida donada. Jesús fa a Pere un 
examen d’humanitat, i li fa notar que estimar l’Home 
significa dedicar–li la pròpia vida (“apeixar”). 
Bet 

Però, per què parla d’ovelles? 
Magda 

No ho sé, però ho trobo bé. Això de fer de la pròpia 
vida un aliment per als altres sonaria a canibalisme si 
es digués amb llenguatge directe. Decisions tan 
profundes s’expressen millor amb llenguatge simbòlic. 
La figura del pastor que dóna la vida per les ovelles 
era molt pròxima a la gent, sobretot perquè hi havia 
molts llops. Recordem que els evangelis van ser escrits 
en temps de persecució. 
Víctor 

I, per què el deixebles no reconeixen Jesús quan el 
veuen? 
Magda 

No es pot veure el Ressuscitat si no es veu l’Home. 
Ells havien seguit Jesús veient–hi un mestre, un líder, 
el messies,… Tot això “ha mort” en el Calvari. Ara 
Jesús (només) és l’HOME. Ells el veuen, però el 
consideren un foraster. Serà el deixeble que Jesús 
estimava, l’únic que havia estat al Calvari, qui 
s’adonarà que aquell foraster és l’Home. 
Juli 

O sigui: que sobre allò que deia jo del llenguatge 
homosexual… res de res? 
Magda 

En l’evangeli de Joan, molt explícitament, Jesús és 
l’Home en el sentit de ésser humà, tant home com 
dona. I la pregunta que Jesús fa a Pere la fa la 
Humanitat preguntés a cada un dels humans: 
“M’estimes més que a aquests?” És a dir: estimes fer 
humanitat més que fer sectarisme? (Penso que la 
traducció que fa el missal és poc clara quan diu: 
M’estimes més que aquests? per comptes de dir: 
M’estimes més que a aquests? “Aquests” aquí 
segurament es refereix als companys de Pere entesos 
com a seguidors d’un líder amb perspectives de 
domini. 

ELS TERTULIANS (Imaginaris, però basats en la vida real, representen 
diferents opcions i actituds): 

• Víctor. Des de sempre, cristià practicant. Per a ell, una festa 
sense missa no seria festa. Sense gaire problemes de fe, la seva 
pràctica és bàsicament ritual.  

• Magda. Mai ha estat practicant. D’estudiant, li van demanar un 
treball sobre Els Evangelis, i va quedar captivada. De gran, els 
investiga en profunditat. 

• Bet. Religiosament rebel. Va rebre una educació estricta. Ara és 
no-religiosa per poder sentir-se lliure. Li agrada discutir de religió. 
Es considera agnòstica. 

• Juli. Per a ell la religió és una malaltia. La gent hauria alliberar-
se'n. Però reconeix que, per a molts, és una "droga" que 
necessiten. 

Les dues parelles són amics de fa temps. En Víctor els va proposar 
que podrien "omplir" els caps de setmana fent tertúlia sobre l'evangeli 
del diumenge. Els quatre s’hi han engrescat.



SENSE JESÚS NO ÉS POSSIBLE 

Aquella nit no van agafar res. 
La trobada de Jesús ressuscitat amb els seus deixebles vora el llac de Galilea 

està descrit amb clara intenció catequètica. En el relat subjau el simbolisme 
central de la pesca enmig de la mar. El seu missatge no pot ser més actual per 
als cristians: només la presència de Jesús ressuscitat pot donar eficàcia al treball 
evangelitzador dels seus deixebles. 

El relat ens descriu, en primer lloc, el treball que els deixebles duen a terme en 
la foscor de la nit. Tot comença amb una decisió de Simó Pere: «Me'n vaig a 
pescar». Els altres deixebles s'adhereixen a ell: «Nosaltres també hi venim». 
Novament estan junts, però hi falta Jesús. Surten a pescar, però no s'embarquen 
escoltant la seva crida, sinó seguint l’iniciativa de Simó Pere. 

El narrador deixa clar que aquesta feina es realitza de nit i resulta infructuosa: 
«aquella nit no pescaren res». La «nit» significa en el llenguatge de l'evangelista 
l'absència de Jesús que és la Llum. Sense la presència de Jesús ressuscitat, sense 
el seu alè i la seva paraula orientadora, no hi ha evangelització fecunda. 

Amb l'arribada de l'alba, es fa present Jesús. Des de la riba, es comunica amb 
els seus per mitjà de la seva Paraula. Els deixebles no saben que és Jesús. 
Només el reconeixeran quan, seguint dòcilment les seves indicacions, 
aconsegueixin una captura sorprenent. Allò només es pot deure a Jesús, el 
Profeta que un dia els va cridar a ser "pescadors d'homes". 

La situació de no poques parròquies i comunitats cristianes és crítica. Les forces 
disminueixen. Els cristians més compromesos es multipliquen per abastar tota 
mena de tasques: sempre els mateixos i els mateixos per a tot. ¿Hem de seguir 
intensificant els nostres esforços i buscant el rendiment a qualsevol preu, o hem 
d'aturar-nos a cuidar millor la presència viva del Ressuscitat en el nostre treball? 

Per difondre la Bona Notícia de Jesús i col·laborar eficaçment en el seu projecte, 
el més important no és "fer moltes coses", sinó tenir més cura de la qualitat 
humana i evangèlica del que fem. El decisiu no és l'activisme sinó el testimoni de 
vida que puguem irradiar els cristians. 

No podem quedar-nos en la "epidermis de la fe". Són moments de cuidar, 
primer de tot, l'essencial. Omplim les nostres comunitats de paraules, textos i 
escrits, però el decisiu és que, entre nosaltres, s'escolti Jesús. Fem moltes 
reunions, però la més important és la que ens congrega cada diumenge per 
celebrar el Sopar del Senyor. Només en ell s'alimenta la nostra força 
evangelitzadora. 

José Antonio Pagola






