
LECTURES  
DIUMENGE 17/01/2016 

DIUMENGE II DE DURANT L’ANY. C.  

1ª LECTURA (Isaïes 52,7-10) 
Per amor de Sió no vull callar, 
no vull reposar per Jerusalem 
fins que aparegui com un raig de llum el seu bé, 
i la seva salvació com una torxa encesa. 
Els altres pobles veuran el teu bé, 
tots els reis veuran la teva glòria 
i et donaran un nom nou 
que els llavis del Senyor designaran. 
Seràs una corona magnífica a les mans del Senyor, 
i una diadema reial a les mans del teu Déu. 
No et podran dir més «L’Abandonada»; 
no podran dir «La Desolada» a la teva terra: 
a tu et diran «Jo-me-l’estimo», 
i a la teva terra, «Té-marit», 
perquè el Senyor t’estimarà, 
i tindrà marit la teva terra. 
El qui t’haurà reconstruït 
et prendrà per esposa 
com un jove esposa una donzella; 
el teu Déu estarà content de tenir-te 
com el nuvi està content de tenir la núvia. 

2ª LECTURA (Corintis 12,5-11) 
Germans, 
els dons que rebem són dons diversos, 
però l’Esperit que els distribueix és un de sol. 
Són diversos els serveis, 
però és un de sol el Senyor a qui servim. 
Són diversos els miracles, 
però tots són obra d’un sol Déu, 
que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. 
Les manifestacions de l’Esperit 
distribuïdes a cadascú 
són en bé de tots. 
Un, gràcies a l’Esperit, 
rep el do d’una paraula profunda; 
un altre, per obra del mateix Esperit, 
rep el do de desglossar les veritats; 
un altre, en virtut del mateix Esperit, 
rep el do de la fe; 
un altre, el do de donar la salut als malalts; 
en virtut de l’únic Esperit, un altre, rep el do de fer miracles; 
un altre el do de profecia; 
un altre, el de distingir si un esperit és fals o autèntic; 
un altre, el do de parlar llenguatges misteriosos; 
un altre, el do d’interpretar-los. 
Tots aquests dons són obra de l’únic Esperit, 
que els distribueix en particular a cadascú com li sembla bé. 

EVANGELI (Joan 2,1-12) 
En aquell temps se celebrà un casament a Canà de Galilea. 
Hi havia la mare de Jesús. 
També Jesús i els seus deixebles hi foren convidats. 

Veient que s’acabava el vi, la mare de Jesús li diu: 
«No tenen vi.» 
Jesús li respon: «Mare, per què m’ho dius a mi? 
Encara no ha arribat la meva hora.» 
  
Llavors la seva mare diu als qui servien: 
«Feu tot el que ell us digui.» 
Hi havia allí sis piques de pedra 
destinades a les pràctiques de purificació 
usuals entre els jueus. 
Cada una d’elles tenia una cabuda 
de quatre a sis galledes. 
Els diu Jesús: 
«Ompliu d’aigua aquestes piques.» 
Ells les ompliren fins dalt. 
Llavors els digué: 
«Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei.» 
Ells n’hi portaren. 
El cap de servei tastà aquella aigua, que s’havia tornat vi. 
Ell no sabia d’on era, 
però ho sabien molt bé els qui servien, 
perquè ells mateixos havien tret l’aigua. 
  
El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu: 
«Tothom serveix primer els millors vins i, 
quan els convidats ja han begut molt, 
els vins més ordinaris; 
però tu has guardat fins ara el vi millor.» 

Així començà Jesús els seus miracles a Canà de Galilea. 
Així manifestà la seva glòria, 
i els seus deixebles cregueren en ell. 

  



LECTURES  
DIUMENGE 24/01/2016 

DIUMENGE III DE DURANT L’ANY. C.  

1ª LECTURA (Nehemies 8,1-4a.5-6,8-10) 
En aquells dies, 
el sacerdot Esdres portà el llibre de la Llei 
en presència del poble reunit a la plaça 
de davant la porta de les Aigües, 
i des del matí fins al migdia el llegí davant de tothom: 
homes, dones i criatures capaces d’entendre-la. 
Tot el poble escoltava atentament 
la lectura del llibre de la Llei. 

Esdres, mestre de la Llei, 
estava dret dalt una tarima de fusta preparada expressament. 
Obrí el llibre a la vista de tot el poble, 
ja que des del lloc on era dominava tothom, 
i així que l’obrí, tot el poble es posà dret. 
  
Esdres beneí el Senyor, Déu gran, 
i tot el poble alçà les mans i respongué: Amén, amén. 
Després es prosternaren amb el front a terra, 
i adoraren el Senyor. 
Ell llegia ben clar el llibre de la Llei de Déu, 
i alguns levites n’exposaven el sentit 
perquè la lectura fos entenedora. 

El governador Nehemies, el sacerdot Esdres, mestre de la Llei, 
i els levites que exposaven al poble el sentit de la Llei, 
digueren a tota la gent: 
«La diada d’avui és santa, dedicada al Senyor, el nostre Déu: 
no us entristiu ni ploreu», 
perquè tota la gent plorava mentre escoltava les paraules de la Llei. 
Els digué, doncs: «Aneu-vos-en ara. 
Mengeu i beveu de gust 
i repartiu-ne als qui no s’havien portat res, 
que la diada d’avui es santa, 
dedicada a Déu, nostre Senyor. 
No us entristiu, que el goig del Senyor serà la vostra força.» 

2ª LECTURA (1Corintis 12,12-30) 
Germans, 
el Crist és com el cos humà: 
és un, encara que tingui molts membres, 
ja que tots els membres, ni que siguin molts, 
formen un sol cos. 
Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, 
hem estat batejats en un sol Esperit 
per formar un sol cos, 
i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit. 
Ara bé, el cos no consta d’un sol membre, sinó de molts. 
[Si el peu deia: «Com que no sóc mà, no sóc del cos», 
no per això ja no seria del cos. 
Si l’orella deia: «Com que no sóc ull, no sóc del cos», 
no per això ja no seria del cos. 
Si tot el cos fos ull, com podria escoltar? 
Si tot el cos fos orella, com podria olorar? 
De fet, però, Déu ha distribuït en el cos 
cadascun dels membres com li sembla. 
Si tots els membres es reduïssin a un de sol, 
on seria el cos? 
Per això els membres són molts, 
però el cos és un de sol. 
L’ull no pot dir a la mà: «“No em fas cap falta.» 
Ni tampoc el cap als peus: «No em feu cap falta.» 
Ben al contrari: 
els membres del cos que semblen més delicats 
són els més indispensables, 
els que ens semblen menys nobles, 
els cobrim amb més honor, 
els que ens semblen menys decents, 
els tractem amb una decència 
que no necessiten els que ja són decents. 
Déu ha disposat el cos de tal manera 
que dóna més honor als membres que més en necessiten, 
perquè no hi hagi desacord en el cos, 

sinó que tots els membres tinguin la mateixa sol·licitud 
els uns pels altres. 
Per això, quan un membre sofreix, 
sofreixen amb ell tots els altres, 
i quan un membre és elogiat, 
tots els altres s’alegren amb ell.] 

Doncs bé, 
vosaltres sou cos de Crist 
i cadascun formeu els seus membres. 
[Dins l’Església, Déu ha posat en primer lloc apòstols, 
en segon lloc profetes, 
en tercer lloc mestres, 
després els qui tenen poder d’obrar miracles, 
després els qui tenen la gràcia de donar la salut als 
malalts, 
d’ajudar els altres, 
de guiar-los, 
de parlar llenguatges misteriosos. 
No tothom ha de ser apòstol o profeta o mestre. 
No tothom ha d’obrar miracles, 
ha de tenir la gràcia de donar la salut als malalts, 
ha de ser capaç de parlar llenguatges misteriosos 
o ha de ser capaç d’interpretar-los.] 

EVANGELI (Lluc 1,1-4.4,14-21) 
Són molts els qui han emprès la tasca 
d’escriure una narració dels fets ocorreguts entre 
nosaltres, 
guiant-se per l’ensenyament que hem rebut 
d’aquells que des del principi 
en foren testimonis de vista 
i després ho transmeteren de paraula. 
Havent pogut informar-me minuciosament 
de tot des dels orígens, 
jo també, il·lustre Teòfil, he decidit escriure-t’ho 
en una narració seguida, 
perquè coneguis la solidesa de l’ensenyament que has 
rebut. 

En aquell temps, 
Jesús se’n tornà a Galilea ple del poder de l’Esperit. 
La seva anomenada s’estengué per tota la regió. 
Ensenyava a les sinagogues d’ells i tothom el lloava. 
I se n’anà a Natzaret, on s’havia criat. 
  
El dissabte anà a la sinagoga, com tenia costum, 
i s’aixecà a llegir. 
Li donaren el volum del profeta Isaïes, 
el desplegà i trobà el passatge on hi ha escrit: 
«L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, 
ja que ell m’ha ungit 
per portar la bona nova als desvalguts, 
m’ha enviat a proclamar als captius la llibertat, 
i als cecs el retorn de la llum, 
a deixar en llibertat els oprimits 
i a proclamar l’any de gràcia del Senyor.» 
  
Després plegà el volum, 
el donà a l’ajudant de la sinagoga i s’assegué. 
Tots els qui eren a la sinagoga 
tenien els ulls posats en Jesús. 
Ell començà dient-los: 
«Això que avui sentiu contar de mi 
és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura.» 

  



PROJECTE D’HOMILIA
Convé, ja des del primer moment, no llegir 

aquest relat de les NOCES DE CANÀ com la narració 
d’un fet objectiu. Es tracta d’una AL·LEGORIA. La 
relació entre Jahvé (Déu) i la Comunitat d’Israel era 
expressada sovint amb el llenguatge propi de 
l’aliança matrimonial (1ª Lectura). Com la dona, 
quan és elegida per un home per a ser la seva 
esposa, també Israel se sap elegit per Déu. Aquí, 
però, cal notar que l’ALIANÇA MATRIMONIAL entre els 
jueus era molt diferent de com és ara entre 
nosaltres. Entre nosaltres, home i dona hi estan en 
un pla d’igualtat; no era així entre els jueus del 
temps de Jesús. Aquesta diferència és important 
per entendre el missatge de l’evangeli d’avui. 

L’evangeli de Joan fa començar l’OBRA DE JESÚS 
amb les NOCES DE CANÀ. Així es vol expressar la 
situació que comporta L’ALIANÇA entre Déu i Israel. 
En aquest relat, Maria, la mare de Jesús, representa 
la COMUNITAT FIDEL d’Israel. És ella qui, gràcies a la 
presència de Jesús (amb els seus deixebles), 
s’adona que L’ALIANÇA entre Déu i Israel ja ha arribat 
al seu terme. L’evangelista ho diu gràficament: 
“s’acabava el vi”, i Maria ho fa notar a Jesús: “No 
tenen vi”. De fet, el símbol més propi d’aquella 
ALIANÇA no era pas el BON VI sinó més aviat les PIQUES 
DE PEDRA destinades a les purificacions legals (és a 
dir: la Llei, escrita en taules de pedra). Maria 
descobreix que, en Jesús, ja està present el “BON VI”, 
i diu als qui servien: “Feu tot el que ell us digui”. 
“… encara no ha arribat la meva hora…” 

Jesús és cent per cent jueu, i com a membre del 
poble elegit és també present a les NOCES. Però 
L’ALIANÇA de Déu amb Israel no s’ha d’entendre com 
un privilegi en benefici d’Israel sinó com la missió 
de preparar la Humanitat per a rebre el DO DE DÉU. 
És tota la Humanitat la destinatària final de l’elecció 
d’Israel. 

És cert: com a fill d’Israel, Jesús portarà a terme 
aquesta missió; però, “no ha arribat encara l’hora”. 
L’ALIANÇA DEFINITIVA arribarà a les “NOCES” passant per 
l’arbre de la Creu, recuperació del mític ARBRE DE LA 
VIDA, “perdut” per la primera parella quan estaven al 
jardí inicial (Gènesi 2,9 i  Gènesi 3,24). 

Aquest relat de les NOCES DE CANÀ al començament 
de l’activitat de Jesús forma una inclusió amb el 
relat final de JESÚS A LA CREU: la trobada amb Maria 
Magdalena, la “esposa” que personifica la Nova 
Humanitat. Hi ha els mateixos personatges centrals: 
Jesús i Maria, però la situació és ben diferent. En els 
dos casos hi ha la “mare de Jesús”; en els dos casos 
Jesús parla a la seva mare dient-li “dona” (que, en 
un context d’aliança matrimonial, pot significar 
també “esposa”); en els dos casos hi ha els 
deixebles, encara que, a la Creu, representats pel 
“deixeble que Jesús estimava”. 
Però hi ha també diferències radicals. 

A Canà, per a Jesús “encara no ha arribat la seva 
hora”; però, a la Creu, és el moment àlgid de la 
seva hora. 

A Canà “no tenen vi”; però a la Creu, del costat 
obert de Jesús en surt “sang i aigua”, símbol de 
L’ALIANÇA EN PLENITUD. (També Eva, segons el mite del 
Gènesi, va ser “treta” del costat d’Adam. Gènesi 
2:21) 

A Canà, Maria és la “mare de Jesús”. A la Creu, 
esdevé “mare del deixeble que Jesús estimava”, 

personificació de tots els deixebles que vindran, i és 
“acollida” a casa d’ells (Joan 19,26). 

A Canà, l’espòs és Déu només implícitament 
present en forma de Llei, evocada per les sis piques 
de pedra destinades a les purificacions legals. A la 
Creu, l’espòs  és Déu explícitament present en 
l’Home–Jesús, el “Fill Únic que està al si del 
Pare” (Joan 1,18 i 34); i la “esposa” és ja tota la 
Humanitat, representada en les “Tres Maries” (Joan 
19,25), d’entre les quals destaca Maria Magdalena 
en el relat de l’hort (jardí)(Joan 20,13). 

Nota. És habitual parlar de les tres Maries. Però hi 
ha comentaristes que tradueixen aquest relat 
posant-t’hi nomes dues Maries: la mare de Jesús i 
Maria Magdalena. (→ Paraules i parauletes. “Maria”). 
“Així començà Jesús els seus miracles (signes)…” 

Les NOCES DE CANÀ són una al·legoria de la HISTÒRIA 
passada. I la història és el primer signe. 

En l’evangeli de Joan, l’adhesió a Jesús (la fe) es 
va fent progressivament, per passos. El veritable 
deixeble va veient els diferents signes i va creixent 
en la seva fe–adhesió. Al final, la CREU–RESURRECCIÓ: 
com a  gran signe, i definitiu. Entre les NOCES DE 
CANÀ (la història de cadascú) i la CREU–RESURRECCIÓ 
hi ha tot allò de què ens parla l’evangeli de Joan: el 
camí que va des de la “vida que ha de ser 
alimentada” fins a la “VIDA convertida en aliment, i 
donada”. 

MISSATGE 
Ens ha estat feta una oferta: esdevenir “fills” en 

el Fill Primogènit, que fa present i continua l’OBRA DE 
DÉU. Ser “fills en el Fill” ens fa també participants en 
el protagonisme del Primogènit. 

RESPOSTA 
Acceptar l’oferta. 
Això comporta sentir-se col·laboradors en l’OBRA 

DE DÉU. “Els seus deixebles cregueren en ell”. 
L’OBRA DE DÉU som nosaltres mateixos; és a dir: la 

HUMANITAT. Per això, com a col·laboradors de Déu, la 
nostra resposta consisteix en “ser HUMANITAT i fer 
HUMANITAT”. 

PREGUNTES per al diàleg 
1.“Col·laboradors de Déu”. Hi ha infinites maneres 

de fer-ho, però cada moment té les seves 
pròpies. Com ha anat variant la vostra manera 
personal de “fer Humanitat”? Com hauria de ser 
per a l’Església, o per a la vostra comunitat, 
aquesta acció humanitzadora en la societat 
actual? 

2.L’Església considera el matrimoni cristià com un 
sagrament. És que té alguna cosa d’especial el 
matrimoni cristià? En què consisteix, això 
especial? Prové del fet de celebrar-se “per 
l’Església” o de la manera de viure l’amor 
matrimonial?  

http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=3&select=2
http://www.parroquiesguixols.org/paraules-i-paraulestes-pasqua-b/


Paraules i Parauletes 
BAPTISME DEL SENYOR. CICLE C.  

“CASAMENT”. 

78. Casament. (En aquell temps se celebrà un casament a Canà de Galilea). 
En la Bíblia, la relació home – dona serveix de llenguatge per expressar la relació Déu – Humanitat. En 

el marc del Poble elegit, Déu s’hi fa present per mitjà de la Llei, i el Poble hi correspon amb la seva 
obediència. Però els profetes sovint se servien del llenguatge matrimonial per descriure l’Aliança de 
Déu amb el seu Poble. Déu seria l’espòs, i el Poble seria l’esposa. Per això les infidelitats del Poble són 
denunciades com adulteri. Amb tot, les repetides infidelitats, que a vegades provoquen càstigs de part de 
Déu, no esgoten mai la fidelitat de Déu a les promeses fetes al seu Poble. Els càstigs han de ser 
considerats avisos de l’Espòs destinats a la correcció de l’esposa. (Aquí cal notar la diferència en la 
manera actual d’entendre la relació home–dona i la manera com s’entenia en temps de Jesús).  

Però l’Aliança de Déu amb el Poble elegit (Israel) té com horitzó l’Aliança de Déu amb tota la 
Humanitat. La 1ª Aliança amb el Poble elegit és, de per si, temporal: serveix per anar preparant l’Aliança 
definitiva amb tota la Humanitat (2ª Aliança). 

El relat del Casament o de les Noces de Canà no s’ha de llegir com la crònica d’un casament determinat 
sinó com una al·legoria de l’Aliança de Déu amb la Humanitat. Però n’és només una primera part 
preparatòria, posada al començament dels signes que farà Jesús. La segona part, l’evangelista l’escriurà 
al final dels signes de Jesús: la seva mort resurrecciosa. Aleshores seran “pronunciats” els noms dels dos 
protagonistes d’aquesta Aliança definitiva: Jesús, que fa present i visible a Déu–espòs, i Maria 
Magdalena, que personalitza la Nova Humanitat–esposa. En aquesta nova parella queda corregit el pecat 
de la primera parella (Adam i Eva), en el nou jardí–hort (Joan 20:16). 

La 1ª parella (Adam i Eva) va caure en la temptació–mare de totes les temptacions: independitzar-se 
de Déu. Així provocaven l’entrada de la mort en l’àmbit dels humans. La 2ª parella (Jesús i Maria), amb la 
seva obediència total fins a donar la vida, recupera el jardí–hort on hi ha (l’Arbre de) la Vida (Gènesi 2:9). 

El relat del Casament de Canà juga amb tots aquest simbolismes. 
Comença situant-nos “al tercer dia” (Aquesta expressió no està recollida en la Lectura que ens ofereix 

el Missal): una referència clara i directa a la resurrecció de Jesús al tercer dia. 
Aquest tercer dia, sumat als dies ja assenyalats anteriorment, correspon al “dia sisè”, que és també una 

referència clara i directa a la Creació de l’Home i a la Mort–resurrecciosa de Jesús, al dia sisè. És en 
aquest dia sisè que Jesús declara: Tot s’ha acomplert (Joan 19:30). És a dir: s’ha acomplert del tot el 
procés de Creació de l’Home. L’home ha arribat a l’adultesa (edat núbil). 

En el Casament de Canà, l’únic nom propi que hi apareix és el de Jesús. Els “nubis” de la 1ª Aliança hi 
són presentats només d’una manera velada i indirecta. En la resposta que dóna Jesús a la seva mare, 
l’anomena “dona”, una paraula que es pot entendre també amb el significat d’esposa. El relat diu que la 
mare de Jesús estava allí (forma part del casament. Jesús hi és només com a convidat). També estaven 
allí sis piques de pedra, destinades a les purificacions. Aquestes piques de pedra representen la Llei, 
escrita també en taules de pedra. Són piques immenses que presideixen la sala del casament. 
Representen la “presència” de l’Espòs, Déu en forma de Llei.  

La mare de Jesús, esposa de la 1ª aliança, però també mare de Jesús, s’adona que la 2ª Aliança ja està 
present. Això comporta l’acabament de la 1ª. “No tenen vi”. 

El “vi” de Jesús, el nou Espòs, no serveix per mantenir l’aliança basada en la Llei (que exigia 
purificacions permanents) sinó que genera una Nova i definitiva Aliança basada en l’Amor. “Tal com el 
Pare m’ha estimat, estimeu-vos també vosaltres”. “Us dono un manament nou: que us estimeu com jo us 
he estimat”. 

El relat de les Noces de Canà no pretén mostrar-nos cap miracle, sinó el pas d’una aliança provisional 
basada en la Llei, a una nova Aliança definitiva, oberta a tota la Humanitat, i basada en l’Amor. 

La humanització a què som convidats no s’atura en la Llei sinó que arriba fins a la Comunió plena amb 
Déu, ja iniciada en Jesús.   

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1200&select=20
http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=3&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1199&select=19


Tertúlia en espiral
DIUMENGE II DE DURANT L’ANY. CICLE C. 

Juli 
Ostres, quina sorpresa! Jo tenia entès que les 

obres i paraules de Crist més aviat eren sempre 
serioses i tristes:… pecat, sofriment, mortificació, 
salvació, prohibicions, obligacions,… Però, segons 
això que hem llegit, resulta que també es dedicava 
a oferir bon vi perquè la gent s’emborratxés… 
Víctor 

Home, Juli! Exageres una mica, no? Aquella gent 
havien acabat el vi, i Jesús els proporciona més vi 
per poder continuar les festa. No parla de 
borratxeres! 
Juli 

Directament, no. Però, ja em diràs: si ja s’havien 
acabat tot el vi… què passava allà?… 
Víctor 

S’acabaria perquè… perquè en tenien poc… 
Juli 

Ja! Poc i dolent, eh?… Potser hauria estat millor 
no començar la festa… 
Bet 

Quan jo era petita, la mestra ens explicava 
aquesta història perquè tinguéssim devoció a la 
marededéu. Recordo que ens parlava de Maria com 
la “omnipotència suplicant”, perquè obtenia tot allò 
que demanava a Jesús, com en aquest casament, 
que va “forçar” Jesús a fer un miracle abans d’hora. 
Ja llavores em semblava una tonteria… 
Magda 

Estic d’acord amb tu, Bet: sobre aquest evangeli 
s’han dit moltes tonteries. I també trobo molt 
interessant el que deies tu, Juli, sobre l’alegria. Com 
va dir algú: Una religió trista és una trista religió. I 
segurament això passa a molts cristians. T’ho he 
comentat moltes vegades, eh! Víctor? Però, en 
algun punt del que has dit, Juli, no hi estaria ben bé 
d’acord. 
Juli 

Però, estaràs d’acord amb mi que tot això del “vi” 
sorprèn molt. I que si falla el vi, falla allò que alegra 
el cor de l’home (i de la dona)… 
Víctor 

Hi ha moltes coses que alegren el cor de l’home… 
Juli 

Però ara parlem del vi… 
Magda 

Parlem del vi, però el relat també posa en boca 
de Jesús unes paraules curioses: “Encara no ha 
arribat la meva hora“. Penso que aquestes paraules 
són fonamentals per entendre bé aquest relat. Estic 
d’acord que el punt central és l’alegria, i l’alegria 
que ve del “vi”. Però aquí es parla de dues classes 
de “vi”. Hi ha el “vi que s’acaba“. Aquest vi serveix 
per alegrar-nos, és cert; però Jesús promet una 
altra classe de “vi”: un “vi nou” que, quan s’ha 
tastat, fa adonar-te que el primer “vi” era molt 
deficient; i, a sobre, aquest altre no s’acaba! 
Bet 

De totes maneres, costa molt de creure que un vi 
que ve de l’aigua sigui millor que el vi autèntic. 
Aquí, alguna cosa no quadra… 

Víctor 
En aquest cas, el vi que ve de l’aigua és millor 

perquè és un miracle de Jesús! 
Magda 

Jo no crec que hi hagi cap miracle. La paraula 
original no significa “miracle” sinó “signe”. Es tracta 
d’una historieta que s’inventa l’evangelista per 
explicar això que us deia dels dos “vins”. 
Bet 

O sigui que… res de miracles. 
Magda 

Ni miracles ni poders màgics de Jesús, ni “jocs de 
mans” com els que podria fer qualsevol “taverner 
espavilat”. La cosa és molt més profunda, i permet 
als humans estar realment alegres. 
Víctor 

Però, a veure, Magda, si puc aclarir-m’hi: de què 
estàs parlant?! Ni miracles, ni jocs de mans,… Què 
vols dir amb aquests teus “vins”? 
Magda 

Una cosa tan senzilla que tinc por que em dieu: 
tanta història només per a això!?  Intentaré dir-ho 
amb paraules d’avui. Si les alegries venen del vi, 
podríem dir que la majoria de les nostres alegries 
venen d’un “vi” que se’n diu “tenir”. Tenir coses ens 
alegra perquè ens fa sentir segurs. Tenir coses, 
tenir diners, tenir prestigi, tenir persones, tenir 
influències, tenir… tenir… tenir. És un “vi” que ens 
“alegra” força. Però hi ha també el “vi” del “donar”. 
L’evangeli de Joan fa començar la vida de Jesús 
amb un banquet on tenen un vi que s’acaba, però la 
fa finalitzar amb un altre banquet on Jesús mateix 
és l’aliment que es dóna per a “ser menjat” (o per 
ser begut), i que és un “vi” que no s’acaba. 
Bet 

Tu dius que això és molt senzill, però la nostra 
experiència ens diu que és molt més complicat del 
que sembla. Tu, Juli: no et fa pensar en res, tot això 
que diu la Magda? 
Juli 

I tant! De cop i volta se m’ha aclarit tot. 
Ja us vam comentar que, fa un temps, el nostre 

matrimoni va estar a punt de trencar-se; i no 
sabíem per què. Era com si volguéssim donar-nos la 
mà, però les mans no encaixaven. Al final vaig 
descobrir exactament això mateix que tu, Magda, 
acabes de dir. Per a mi, estar casat era “tenir dona”. 
En canvi, per ella, estar casada era “ser la meva 
dona”. Sembla que to t hav ia d ’enca ixar 
perfectament… Doncs, no. No encaixàvem. Era com 
si jo li allargués la dreta i ella m’oferís l’esquerra. 
No hi havia manera d’entendre’ns en res. Fins que 
vaig descobrir que, per a mi, estar casat amb ella 
havia de ser també “ser el seu marit”. No sabeu el 
que em va costar! I tant senzill com sembla! 
Bet 

I ara estem realment feliços, molt més que vuit 
dies després de casar-nos. 



LLENGUATGE DE GESTOS 

Començà Jesús els seus gestos. 
L'evangelista Joan no diu que Jesús va fer "miracles"  o “prodigis". Ell els 1

anomena "signes" perquè són gestos que apunten cap a alguna cosa més 
profunda del que poden veure els nostres ulls. En concret, els signes que Jesús 
realitza, orienten cap a la seva persona i ens descobreixen la seva força 
salvadora. 

El que ha passat a Canà de Galilea és el començament de tots els signes. El 
prototip dels que Jesús anirà duent a terme al llarg de la seva vida. En aquesta 
"transformació de l'aigua en vi" se'ns proposa la clau per captar el tipus de 
transformació salvadora que opera Jesús i el que, en nom seu, han d'oferir els 
seus seguidors. 

Tot passa en el marc d'un casament, la festa humana per excel·lència, el símbol 
més expressiu de l'amor, la millor imatge de la tradició bíblica per evocar la 
comunió definitiva de Déu amb l'ésser humà. La salvació de Jesucrist ha de ser 
viscuda i oferta pels seus seguidors com una festa que dóna plenitud a les festes 
humanes quan aquestes queden buides, «sense vi» i sense capacitat d'omplir el 
nostre desig de felicitat total. 

El relat suggereix alguna cosa més. L'aigua només pot ser assaborida com a vi 
quan, seguint les paraules de Jesús, és «treta» de sis grans piques de pedra, 
utilitzades pels jueus per a les seves purificacions. La religió de la llei escrita en 
taules de pedra és exhaurida; no hi ha aigua capaç de purificar l'ésser humà. 
Aquesta religió ha de ser alliberada per l'amor i la vida que comunica Jesús. 

No es pot evangelitzar de qualsevol manera. Per comunicar la força 
transformadora de Jesús no basten les paraules, són necessaris els gestos. 
Evangelitzar no és només parlar, predicar o ensenyar; menys encara, jutjar, 
amenaçar o condemnar. Cal actualitzar, amb fidelitat creativa, els signes que 
Jesús feia per introduir l'alegria de Déu fent més feliç la vida dura d'aquells 
camperols. 

A molts contemporanis la paraula de l'Església els deixa indiferents. Les nostres 
celebracions els avorreixen. Necessiten conèixer més signes propers i amistosos 
per part de l'Església per descobrir en els cristians la capacitat de Jesús per 
alleujar el sofriment i la duresa de la vida. 

¿Qui voldrà escoltar avui el que ja no es presenta com a notícia joiosa, 
especialment si es fa invocant l'evangeli amb to autoritari i amenaçador? 
Jesucrist és esperat per molts com una força i un estímul per a existir, i un camí 
per viure de forma més sensata i joiosa. Si només coneixen una "religió 
aigualida" i no poden assaborir una xic de l'alegria festiva que Jesús contagiava, 
molts continuaran allunyant-se. 

José Antonio Pagola

 Nota del Traductor: La versió catalana parla de miracles, la castellana de signes, Pagola diu gestos i nega que 1

l’evangelista digui miracles. Es una “singularitat” del llenguatge a l’hora de fer una correcta traducció si volem mantenir-
nos fidels la versió catalana de la lectura. 






