
LECTURES  
DIUMENGE 05/06/2016 

DURANT L’ANY X. CICLE C. 

1ª LECTURA (1R 17,17-24) 
En aquells dies, el fill d'una dona, mestressa de casa,  
es posà malalt,  
i la malaltia s'agreujà tant que el noi expirà.  
La dona digué a Elies:  
«Per què et ficaves amb mi, home de Déu?  
Veig que has vingut a casa meva per fer presents a Déu 
les meves culpes  
i fer morir el meu fill».  
Ell li digué:  
«Dóna-me'l».  
Elies el prengué dels braços de la mare,  
el pujà a l'habitació de dalt, on ell vivia,  
el posà al seu llit i cridà al Senyor:  
«Senyor, Déu meu, fins a la viuda que m'acull,  
li feu aquest mal de fer morir el seu fill?».  
Després s'estirà tres vegades sobre el noi i cridà al Senyor:  
«Senyor, Déu meu:  
feu, si us plau, que l'ànima d'aquest noi torni dintre 
d'ell».  
El Senyor escoltà el crit d'Elies:  
l'ànima del noi tornà dintre d'ell, i recobrà la vida.  
Elies el prengué,  
el dugué de l'habitació de dalt a la planta baixa de la casa,  
el donà a la seva mare i li digué:  
«Mira, el teu fill és viu».  
La dona digué a Elies:  
«Ara sé de cert que ets un home de Déu  
i que són del Senyor les paraules que anuncies». 

2ª LECTURA (Ga 1,11-19) 
Germans, vull que ho sapigueu:  
la Bona Nova que us vaig anunciar no ve dels homes,  
perquè no l'he rebuda de cap home ni l'he apresa de ningú:  
l'he rebuda per una revelació de Jesucrist.  
Ja heu sentit parlar del meu comportament en el judaisme:  
amb quina fúria jo perseguia l'Església de Déu  
i l'atropellava;  
sobrepassava dins el judaisme molts compatricis  
de la meva edat,  
ja que era molt més zelós de les tradicions dels meus pares.  
Però Déu m'havia escollit des de les entranyes de la mare  
i m'havia cridat per la seva gràcia.  
Quan a ell, doncs, li semblà bé,  
em revelà el seu Fill,  
perquè jo l'anunciés als qui no són jueus.  
Tot seguit, sense haver consultat cap home de carn i sang,  
sense haver pujat a Jerusalem,  
a trobar els qui ja eren apòstols abans que jo,  
me'n vaig anar a Aràbia,  
i d'allà vaig tornar a Damasc.  
Només tres anys més tard  
vaig pujar a Jerusalem per conèixer Quefes,  
i vaig passar quinze dies amb ell.  
Dels altres apòstols no en vaig veure cap,  
fora de Jaume, el germà del Senyor. 

EVANGELI (Lluc 7,11-17) 
En aquell temps Jesús se n'anà a un poblet anomenat Naïm.  
L'acompanyaven els deixebles i molta gent.  
Quan s'acostaven a l'entrada del poble  
es trobà que duien a enterrar un mort,  
fill únic d'una mare viuda.  
Molta gent del poble acompanyava la mare. 
Així que el Senyor la veié, se'n compadí i li digué:  
«No ploris».  
El Senyor s'acostà al fèretre i li posà la mà al damunt.  
Els qui el portaven s'aturaren,  
i ell digué:  
«Jove, aixeca't».  
El mort es posà assegut i començà a parlar.  
I el Senyor el donà a la seva mare.  
Tots quedaren esglaiats i glorificaven Déu. 
La gent deia:  
«Ha aparegut entre nosaltres un gran profeta».  
Deien també:  
«Déu ha visitat el seu poble».  

Per tot el país dels jueus i per tota la rodalia  
s'escampà aquesta anomenada de Jesús. 
  



LECTURES  
DIUMENGE 12/06/2016 

DURANT L’ANY XI. CICLE C. 

1ª LECTURA (2Samuel 12,7-10.13) 
En aquells dies, Natan digué a David: 
«Això diu el Senyor, Déu d’Israel: 
Jo t’he ungit rei d’Israel, i t’he salvat de les mans de Saül. 
He posat als teus braços la filla del teu senyor i les seves dones, 
t’he donat el poble d’Israel i de Judà i, 
si tot això fos poc, 
encara estava disposat a afegir-hi altres favors. 
¿Per què, doncs, has menyspreat el Senyor 
cometent això que és malvist per ell? 
Has fet matar Uries, l’hitita; 
has pres per esposa la seva dona, 
i a ell l’has fet matar amb l’espasa dels ammonites. 
Per això, ja que tu m’has menyspreat 
prenent per esposa la dona d’Uries, l’hitita, 
l’espasa no s’apartarà mai més de casa teva.» 
David digué a Natan: 
«He pecat contra el Senyor.» 
Natan li respongué: 
«Està bé: el Senyor passa per alt el teu pecat; no moriràs.» 

2ª LECTURA (Gàlates 2,16.19-21) 
Germans, 
sabeu que ningú no pot ser just 
perquè hagi complert les obres que mana la Llei, 
sinó només perquè ha cregut en Jesucrist. 
Per això nosaltres, jueus, hem cregut en Jesucrist, 
perquè ens faci justos, 
no el compliment de les obres de la Llei, 
sinó el fet d’haver cregut en Crist, 
ja que Déu no hauria pogut absoldre ni un sol home, 
si calia haver complert les obres que mana la Llei. 

Jo, per obra de la Llei, vaig morir pel que fa a la Llei, 
a fi de viure per a Déu. 
Estic clavat a la creu juntament amb Crist. 
La vida que ara visc, ja no és la meva; 
és Crist que viu en mi. 
La vida que ara visc en aquesta carn, 
la visc gràcies a la fe en el Fill de Déu, 
que m’ha estimat i s’ha entregat ell mateix per mi. 
No vull refusar la gràcia de Déu: 
Si algú pogués ser just per obra de la Llei, 
Crist hauria mort inútilment. 

EVANGELI (Lluc 7,36-8,3) 
En aquell temps, 
un fariseu invità Jesús a menjar amb ell. 
Jesús, doncs, anà a casa del fariseu i es posà a taula. 
Hi havia al poble una dona que portava una vida pecadora. 
Quan sabé que Jesús era a taula a casa del fariseu, 
hi anà amb un gerret d’alabastre ple de perfum, 
i es quedà enrere plorant als peus de Jesús. 
Amb les llàgrimes començà de mullar-li els peus, 
i els hi eixugava amb els cabells; 
després li besava els peus i els hi ungia amb perfum. 

El fariseu que havia convidat Jesús, en veure això, pensà: 
«Aquesta dona que el toca és una pecadora. 
Si ell fos profeta, sabria qui és i quina vida porta.» 
Jesús li digué: 
«Simó, t’he de dir una cosa.» 
Ell li contestà: «Mestre, digueu.» 
Jesús continuà: 
«Dos homes devien diners a un prestador: 
l’un li devia cinc-centes monedes de plata, i l’altre, cinquanta. 
Cap d’ells no tenia res per pagar, 
i el prestador els perdonà el deute. 
¿Quin d’aquests et sembla que l’estimarà més?» 
Simó li respongué: 
«Jo diria que aquell a qui ha perdonat el deute més 
gran.» 
Jesús li diu: «És així mateix.» 
Llavors Jesús es girà cap a la dona i digué a Simó: 
«¿Veus aquesta dona? 
Quan he entrat a casa teva, 
tu no m’has donat aigua per rentar-me els peus, 
però ella me’ls ha rentat amb les llàgrimes 
i me’ls ha eixugat amb els cabells; 
tu no m’has rebut amb un bes, 
però ella, d’ençà que he entrat, no para de besar-me els peus; 
tu no m’has ungit el cap, 
però ella m’ha ungit els peus amb perfum. 
Per això et dic: 
Has vist que aquesta dona estima molt 
i és que eren molts els pecats que li han estat perdonats, 
però quan no hi ha tant a perdonar, no hi ha tant amor.» 
Després digué a la dona: 
«Els teus pecats et són perdonats.» 
  
Els altres que eren a taula començaren a pensar: 
«¿Qui és aquest, que fins i tot perdona els pecats?» 
Digué encara a la dona: 
«La teva fe t’ha salvat. Ves-te’n en pau.» 

[Després d’això 
Jesús passava per cada vila i per cada poble, 
predicant i anunciant la bona nova del regne de Déu. 
Anaven amb ell els dotze 
i algunes dones que havien tingut malalties i esperits malignes 
i s’havien posat bé. 
Maria, coneguda amb el nom de Magdalena, 
de la qual havien sortit set dimonis; 
Joana, la dona de Cuzà, administrador d’Herodes; 
Susanna i moltes altres, que el mantenien amb els seus 
béns.] 
  



PROJECTE D’HOMILIA
Una vegada vaig pujar al Pedraforca des de Gósol. 

Arribat a la carena vaig veure un cim davant meu. Em 
vaig animar pensant que aviat arribaria. Però, un cop 
sobre aquell cim, vaig veure davant meu un altre cim 
més alt. Era evident que encara no havia arribat. Vaig 
haver de travessar la vall que em separava del puig de 
davant, que havia de ser, per força, el Palleró Gros del 
Pedraforca. Però no: enfilat al nou puig, vaig descobrir 
que s’alçava davant meu un altre pic encara més alt: 
l’autèntic Pedraforca que jo buscava. No vaig tenir més 
remei que tornar a baixar i pujar, cansat com estava, 
si volia aconseguir la meva fita. Per la seva proximitat, 
cada puig m’havia tapat la visió del que estava al 
darrere, tot i ser més alt. 

En el procés d’Humanització passa una cosa 
semblant. En certs moments podem tenir la sensació 
d’haver arribat ja a la pica del nostre creixement. Però, 
just aleshores, descobrim que “som cridats” a seguir 
creixent. 

Els Evangelis ens presenten Jesús de Natzaret com 
el fill de l’home, o simplement com l’Home. És en ell 
que els humans descobrim l’últim pic a què estem 
cridats. La descoberta de Jesucrist ens fa adonar que 
els cims conquerits abans no eren els definitius. Més 
encara: la trobada amb la VIDA de Jesús ens fa 
entendre que la situació anterior no era pròpiament 
“vida” sinó que estàvem encara en els dominis de la 
mort (entesa no pas com el contrari de la vida, sinó 
com encara no vida). 

En l’evangeli de Lluc, el relat que hem llegit forma 
parella amb el relat anterior, que hauríem llegit 
diumenge passat si no hagués sigut la festa del 
Corpus. Aquests dos relats ens presenten la realitat 
humana, però vista ja des de l’experiència vital 
cristiana; des de l’últim cim. El relat corresponent a 
diumenge passat ens hauria presentat el criat del 
centurió romà que estava a punt de morir. S’hi vol 
representar la situació del paganisme, el qual troba en 
Jesús la solució a la seva malaltia mortal. (Lluc 7:1) 

El relat d’avui ens presenta la situació del poble 
elegit, vist també des de la perspectiva cristiana. Té 
forma de cadàver. És tètrica la figura d’aquesta mare 
viuda acompanyant, amb tot el poble, el seu fill únic 
“mort”. Però el relat fa que es trobin les dues 
comitives: la comitiva al voltant del noi–cadàver i la 
comitiva al voltant de Jesús, el (nou) rebrot (“el 
natzarè“) de la vella soca. Jesús s’hi acosta, toca el 
fèretre i pronuncia la paraula vivificadora: “Jove, 
aixeca’t”. Nou nivell de vida per a la vella soca. (Pel 
significat de “natzarè”, mireu “Natzaret”, a Paraules i 
parauletes) 

Els dos gestos són ben significatius. Es tracte d’un 
jove, però cadàver perquè la “soca” a què està unit ja 
no li pot donar la qualitat de vida que un jove 
necessita. Jesús el “toca” per comunicar-li la nova 
vida. La Llei judaica prohibia tocar un cadàver. Qui ho 
feia, quedava impur. En el judaisme–llei aquest jove 
no té solució possible; és cadàver. Però Jesús, rebrot 
“primogènit” de l’antiga soca, obre per al judaisme 
nous horitzons. Jesús toca el cadàver; i ja no és la 
impuresa del cadàver que contamina Jesús, sinó que 
és la vida de Jesús que vivifica la vella soca i el seu fill. 

Als evangelis es parla sovint d’aquesta acció de 
Jesús. El tacte és el més íntim del sentits; el més 
pròxim; el més apte per a transvasar força, vitalitat, 
salut. “Jove, aixeca’t”. La comitiva funerària descobreix 
els nous horitzons, més enllà de la Llei. “Ha aparegut 
entre nosaltres un gran profeta”. “Déu ha visitat el seu 
poble”. Jesús apareix com el nou cimal. 
Nota: Per a Lluc, aquest missatge és tan important 
que l’expressa també en versió femenina en el relat de 

la Filla de Jaire. El Missal no recull aquest relat en la 
versió de Lluc sinó en la versió de Marc, i podeu llegir-
lo, amb el comentari corresponent, al diumenge 13 de 
l’Any B. 

MISSATGE 
En el creixement vers la plena humanització, es van 

obrint progressivament nous horitzons. A la situació 
inicial, la Llei aporta una certa llum. Però, per perfecta 
que fos (tot i ser entesa com a Llei de Déu), la Llei no 
era la plenitud. En Jesús descobrim que som cridats a 
participar de la VIDA mateixa de Déu en qualitat de 
fills. Fills en el Fill. Tampoc la tan celebrada “Pau 
Romana” del Paganisme era una situació definitiva ja 
que les relacions humanes no poden quedar-se en una 
bona entesa entre criats i senyors. Som invitats a 
assolir la germanor. 

RESPOSTA 
Quasi de cop i volta ens hem adonat que la 

democràcia que, amb gran optimisme, vam instituir fa 
uns anys, no és de cap manera la situació definitiva. 
La Constitució que una certa majoria de votants va 
aprovar com a solució a molts problemes, ara ha 
esdevingut una important font de problemes. 
Igualment, l’Economia que a molts havia enriquit, ara 
n’empobreix molts més. També la vella Europa, tan 
cofoia d’ella mateixa, ha deixat de ser un model a 
imitar. És que han aparegut nous horitzons, des dels 
quals veiem la situació precedent carregada 
d’esclavituds. 

És per això que ara cal repensar les velles 
categories de Democràcia, Legalitat, Economia, 
Justícia, Llibertat, Poble… i cal construir un nou ordre 
social mundial. 

També com Església hem de repensar el nostre 
encaix en el món. L’Església no existeix per a si 
mateixa sinó per al món. Cal “tocar el cadàver i donar-
lo a la seva mare”. Ha passat l’època de la Cristiandat. 
Ja no hi ha dues societats, la civil i la religiosa, sinó 
una única societat que entre tots hem de construir: 
plural, lliure, justa, humana, amb horitzons oberts. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Quins són, en la vostra opinió, els horitzons que la 

fe en Jesús obre a les comunitats cristianes d’avui? 
2. Què poden aportar, aquests horitzons, a la 

construcció de la Societat Humana? 
3. Com ha de ser la presència de les comunitats 

cristianes en la Societat actual: 
– explícita, i socialment reconeguda? 
– efectiva des de les mateixes institucions socials? 
– submergida i encoberta per no generar refús? 
– …  

http://www.parroquiesguixols.org/diumenge-13-de-durant-lany-b/


Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY X. CICLE C.  

“NAÏM”. 

100. Naïm. (Jesús se n'anà a un poblet anomenat Naïm.). 
A part de “Jesús”, “Naïm” és l’únic nom propi que surt en l’evangeli d’avui. Naïm significa amable; és a 

dir: capaç de ser estimat. Jesús s’hi acosta. L’escena amb què es troba reclama la seva amabilitat. A 
l’entrada del poble (literalment a la porta del poble) es troba amb molta gent que acompanyen una dona 
viuda que duu a enterrar el seu fill únic. Aquesta dona sense nom, visualitza la situa en què es troba 
aquell poble, que aquí representa tants i tants pobles on es podria veure una escena semblant.  

Naïm, a pesar del seu nom, viu sotmès a Poderosos (la “porta” significa que es tracta d’una població 
“controlada”). Com a poble, pot engendrar, però no pot portar els seus fills a la maduresa . Una dona 
viuda, en les societats masclistes, és la imatge viva de la impotència i de la vulnerabilitat. La dona plora la 
mort del seu únic fill, que era també la seva única esperança. Molta gent l’acompanya. El seu plor és el 
plor del poble; i d’una infinitat de pobles. 

Jesús la veu, se’n compadeix i li diu: no ploris. 
¡Com pot dir, Jesús, a una pobre dona viuda que acaba de perdre el seu únic fill, que no plori! 
Si la dona representa la impotència i la vulnerabilitat de tants “Naïm” (pobles capaços de ser estimats), 

Jesús representa l’Home. La trobada de Jesús i la dona és la trobada de l’Home i la Humanitat que plora. I 
aquesta trobada fa canviar radicalment el desenllaç de l’escena. “Jove, aixeca’t”. Literalment: Noi: a tu 
t’ho dic: aixeca’t. 

La tendència a veure Jesús com un miracler, ens fa perdre el significat de la presència del Fill de 
l’home. Lluc ja l’havia destacat en un relat anterior. “Ara sabreu que el Fill de l'home té poder aquí a la 
terra de perdonar els pecats”. (Lluc 5:24). No es tracta d’un poder personal i exclusiu d’un Jesús miracler, 
sinó de la capacitat de l’Home per fer Humanitat. Per això, és quan hom surt de l’àmbit dels Poderosos 
(“porta”) que pot dir i escoltar: Aixeca’t. 

“Tota la gent intentava tocar Jesús perquè sortia d’ell una força que guaria tothom” (Lluc 6:19). No es 
tracta de miracles deguts als poders especials d’una persona extra, sinó de l’acció de “tocar”, com 
expressió de la solidaritat humana. Jesús toca el fèretre, i els portadors a enterrar es paren. És a dir: el 
camí deshumanitzador s’interromp. 

Per altra part, tocar un mort (en aquest cas tocar el fèretre) comportava quedar legalment impur. Amb 
aquesta acció, Jesús es posa (es manté) fora la Llei. Cal saber prescindir de la Llei per poder fer 
Humanitat (� Tocar). 

Naïm encarna la situació de tants i tants pobles del món amb capacitat d’engendrar però no de créixer, 
com a poble, fins a la maduresa (Llibertat), ofegats per la “muralla” o “frontera” que els Poderosos de torn 
els han imposat, sovint amb l’excusa de “protegir el poble”. Les portes els serveixen per sortir a enterrar, 
no pas per sortir a la Llibertat (Èxode). No obstant, tot ésser humà, en el seu procés de fer-se adult, en 
un moment o altre sent el crit de l’Home: Aixeca’t! 

El relat que hem llegit acaba mostrant l’ambivalència de la reacció de la gent:  
 - uns hi veuen (només) l’acció personal d’un gran profeta;  

 - altres hi descobreixen la presència de Déu, que crida a la Vida.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1160&select=5
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1161&select=6
http://torrasblog.blogspot.com.es/2015/02/6e-diumenge-de-durant-lany-b.html


Tertúlia en espiral
DURANT L’ANY X. CICLE C.  

 

Juli 
Ja em perdonareu: però jo penso que, relats com 

aquest, poden fer més mal que bé. D’acord: és molt 
bonic això de ressuscitar morts;… però imagineu 
que llegeixen això uns pares que han perdut el seu 
fill o la seva filla. Com es sentiran? Quines 
preguntes es faran? 

En la meva professió, la cosa més dura és 
certificar la mort d’algú; però quan es tracta de 
joves, resulta realment terrible. 
Víctor 

Ben cert: ha de ser terrible per a uns pares la 
mort d’un fill. Però precisament aquest relat deu 
voler donar esperança en aquests casos. 
Bet 

Això no dóna esperança de res! Només pot “donar 
esperança” als qui no la necessiten! Jo estic d’acord 
amb en Juli: si algú es troba en aquestes 
circumstàncies, aquest relat li fa més mal que bé. 
Tenim uns amics que van passar per això… Tenia 16 
anys la seva filla! Es van enfonsar. I continuen 
enfonsats. No ho superen. 
Juli 

No ho superen ni ho volen superar. I jo ho 
entenc: estar enfonsats és per a ells una manera 
d’estar més a la vora de la seva filla. Mai ningú no 
mor tot sol! Quan mor algú jove, els seus pares 
moren també una mica −o molt− amb ell. Tenen 
dret a portar-se així. 
Bet 

Al principi nosaltres intentàvem animar-los; però 
després vam veure que havíem de respectar 
aquesta manera de reaccionar. Com ha dit en Juli, 
és la seva manera d’estar més a prop de la seva 
filla. 
Magda 

Tenen altres fills? 
Bet 

Una filla més gran, ja casada i amb un fill. Per a 
ells és diferent. Però els ha provocat molta por. 
Diuen que si els passés una cosa així, ells no se’n 
sortirien… 
Magda 

Tu, Juli, has dit una cosa que m’ha afectat molt: 
mai ningú no mort tot sol. Penso que això és 
exactament el que també ens vol dir l’evangeli 
d’avui. Encara que l’evangeli ho diu al revés: mai 

ningú no viu tot sol. Em sembla que els evangelis 
ens obren a una manera diferent de veure la vida i 
la mort. Per als evangelis, només està realment 
mort qui vol viure sol. Igualment només està 
realment viu qui decideix viure en comunió. La 
comunió és viure; la soledat és mort. 
Bet 

Jo penso, Magda, que, per desgràcia, les coses 
funcionen al revés de com tu dius. És la mort que 
ens enfonsa en la soledat més absoluta. La mort 
trenca i anul·la aquesta comunió de què tu parles. 
Magda 

No et vull pas contradir, Bet. No sé pas com ens 
ho agafaríem en Víctor i jo si ens passés com als 
vostres amics. El que jo deia, no ho dic pas jo: és el 
que em sembla que diu l’evangeli. Repeteixo: no sé 
pas com reaccionaria jo en una situació així. Però 
m’arrapo a aquesta idea de que allà on hi ha 
comunió hi ha vida, de manera que la mateixa mort 
física pot ser viscuda en un marc de vida. En el relat 
que hem llegit, en la meva opinió, el punt central és 
quan diu que Jesús va donar el jove a la seva mare. 
Jesús no parla al jove com a mort a qui vol 
ressuscitar sinó com a fill separat de la seva mare. 
Dóna la impressió que, separats, fill i mare són 
morts; en canvi, retrobats, els dos viuen, i són 
expressió de vida per a tothom. Déu ha visitat el 
seu poble, reconeixen tots. 
Bet 

No sé. Continuo pensant que això només consola 
als qui no s’hi troben. 
Juli 

Jo no sé què pensar. En la meva feina m’he trobat 
de tot. És cert: també m’he trobat amb gent que, 
sembla, no creuen en la mort. No sé si és perquè 
són incapaces d’acceptar-la o perquè tenen aquesta 
fe que dius tu, Magda. Em resulten sorprenents; i a 
vegades fins i tot irritants. Quan es tracta de 
malalts que pateixen molt, em sembla normal que 
es parli de la mort com d’un alliberament. Però 
parlar així, quan podrien portar una vida normal… 
és incomprensible. Recordo un cas: la morta tenia 
trenta set anys! “El món era massa petit per a ella. 
Ara treballarà més còmoda” −repetia la seva mare. 
Quina bestiesa! Ara no farà res de res dels molts 
projectes que tenia! 
Víctor 

Potser depèn de quins fossin aquests projectes. Si 
eren projectes sobre el món, aquests els anem 
tirant endavant entre tots, inclosos els difunts. Així 
ho crec, jo. 
Juli 

De fet, alguns dels projectes que ella va 
començar ara continuen amb més gent. Però ella no 
ho pot veure. I estaria tan contenta de veure-ho…  

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.



EL PATIMENT HA DE SER PRES SERIOSAMENT 

Jesús arriba a Naïm quan al petit poble s'està vivint un fet molt trist. Jesús ve 
del camí, acompanyat dels seus deixebles i d'una gran gentada. Del llogaret surt 
un seguici fúnebre camí del cementiri. Una mare vídua, acompanyada pels seus 
veïns, porta a enterrar el seu únic fill. 

En poques paraules, Lluc ens ha descrit la tràgica situació de la dona. És una 
vídua, sense espòs que la cuidi i protegeixi en aquella societat controlada pels 
homes. Li quedava un fill, però també aquest acaba de morir. La dona no diu res. 
Només plora el seu dolor. Què serà d'ella? 

La trobada ha estat inesperada. Jesús venia a anunciar també en Naïm la Bona 
Notícia de Déu. Quina serà la seva reacció? Segons el relat,«Així que el Senyor la 
veié, se'n compadí i li digué: No ploris». És difícil descriure millor al Profeta de la 
compassió de Déu. 

No coneix a la dona, però la mira detingudament. Capta el seu dolor i soledat, i 
es compadeix. L'abatiment d'aquella dona li arriba fins a dins. La seva reacció és 
immediata: «No ploris». Jesús no pot resistir de veure ningú plorant. Necessita 
intervenir. 

No ho pensa dues vegades. S'acosta al fèretre, deté l'enterrament i diu al mort: 
«Jove, aixeca't». Quan el jove es reincorpora i comença a parlar, Jesús «el donà a 
la seva mare» perquè deixes de plorar. Novament estan junts. La mare ja no 
estarà sola. 

Tot sembla senzill. El relat no insisteix en l'aspecte prodigiós del que acaba de 
fer Jesús. Convida als seus lectors a que vegin en ell la revelació de Déu com 
Misteri de compassió i Força de vida, capaç de salvar fins i tot de la mort. És la 
compassió de Déu la que fa Jesús tan sensible al patiment de la gent. 

A l'Església hem de recuperar com més aviat la compassió com l'estil de vida 
propi dels seguidors de Jesús. L'hem de rescatar d'una concepció sentimental i 
moralitzant que l'ha desprestigiat. La compassió que exigeix justícia és el gran 
manament de Jesús: «Sigueu compassius com el Pare». 

Aquesta compassió és avui més necessària que mai. Des dels centres de poder, 
tot es té en compte abans que el patiment de les víctimes. Es funciona com si hi 
no haguessin dolguts ni perdedors. Des de les comunitats de Jesús s'ha d'escoltar 
un crit d'indignació absoluta: el sofriment dels innocents ha de ser pres 
seriosament; no pot ser acceptat socialment com una cosa normal ja que és 
inacceptable per a Déu. Ell no vol veure ningú plorant. 

José Antonio Pagola






