
LECTURES  
DIUMENGE 24/07/2016 

DURANT L’ANY XVII. CICLE C. 

1ª LECTURA (Gènesi 18,20-32) 
En aquells dies, el Senyor digué: 
«Quin clam tan fort a Sodoma i a Gomorra! 
Que n’és de greu el seu pecat! 
Hi baixaré a veure si tota la ciutat es comporta 
com ho denota aquest clam que m’arriba. 
Si no és tota la ciutat, vull saber-ho». 
Els dos homes que acompanyaven el Senyor 
se n’anaren en direcció a Sodoma, 
però Abraham es quedà encara davant el Senyor. 
Llavors Abraham s’acostà i digué: 
«¿De debò que fareu desaparèixer tant el just com el culpable? 
Suposem que a la ciutat hi hagués cinquanta justos. 
¿Els faríeu desaparèixer? 
¿No perdonareu la població 
per amor dels cinquanta justos que hi hauria? 
Mai de la vida no podreu fer una cosa així! 
¿Fer morir el just amb el culpable? 
¿Que el just i el culpable siguin tractats igual? 
Mai de la vida! 
Vós que judiqueu tot el món, 
¿us podríeu desentendre de fer justícia?» 
El Senyor respongué: 
«Si trobava a la ciutat de Sodoma cinquanta justos, 
per amor d’ells perdonaré tota la població». 
Abraham insistí: 
«Encara goso parlar al Senyor, jo que sóc pols i cendra. 
Suposem que per arribar als cinquanta justos 
en faltessin cinc. 
Per aquests cinc que falten, ¿destruiríeu tota la ciutat?» 
Ell contestà: 
«No la destruiria si hi trobava quaranta–cinc justos». 
Abraham li tornà a parlar: 
«Suposem que només n’hi hagués quaranta». 
Li respongué: 
«No ho faria per consideració a aquests quaranta». 
Abraham continuà: 
«Que el meu Senyor no s’enfadi si insisteixo: 
Suposem que només n’hi hagués trenta». 

 Ell respongué: 
«No ho faria per consideració a aquests trenta». 
Abraham insistí: 
«Encara goso parlar al meu Senyor. 
Suposem que només n’hi hagués vint». 

 Ell contestà: 
«No la destruiria per consideració a aquests vint». 
Abraham insistí de nou: 
«Que el meu Senyor no s’enfadi 
si insisteixo per darrera vegada: 
Suposem que només n’hi hagués deu». 
Ell respongué: 
«No la destruiria per consideració a aquests deu». 

2ª LECTURA (Colossencs 2, 12-14) 
Germans, 
pel baptisme fóreu sepultats amb Crist, 
i amb ell també vau ressuscitar, 
perquè heu cregut en el poder de Déu 
que el va ressuscitar d’entre els morts. 
Vosaltres éreu morts per les vostres culpes 
i perquè vivíeu com incircumcisos, 
però Déu us donà la vida juntament amb el Crist, 
després de perdonar-vos generosament totes les culpes 
i de cancel·lar el compte desfavorable 
on constava el nostre deute amb les prescripcions de la Llei; 
Déu retirà aquest document 
i el clavà a la creu. 

EVANGELI (Lluc 11,1-13) 
Un dia Jesús pregava en un indret. 
Quan hagué acabat, un dels deixebles li demanà: 
«Senyor, ensenyeu-nos una pregària 
com la que Joan ensenyà als seus deixebles». 
Jesús els digué: 
«Quan pregueu digueu: 
Pare, que sigui honorat el vostre nom, 
que vingui el vostre Regne, 
doneu-nos cada dia el nostre pa, 
i perdoneu-nos els pecats, 
que nosaltres mateixos també perdonem 
tots els qui ens han ofès, 
i no permeteu que caiguem en la temptació». 
  
Després els deia: 
«Si algú té un amic, 
i aquest el va a trobar a mitjanit i li diu: 
Amic, deixa’m tres pans, 
que acaba d’arribar de viatge un amic meu 
i no tinc res per donar-li. 
¿Qui de vosaltres li respondria de dins estant: 
No m’amoïnis; 
la porta ja és tancada i jo i els meus fills ja som al llit; 
no em puc aixecar a donar-te’ls? 
Us asseguro que, 
si no us aixecàveu per fer un favor a l’amic, 
la mateixa impertinència us obligaria a aixecar-vos 
per donar-li tots els pans que necessita. 
I jo us dic: demaneu, i Déu us donarà, 
cerqueu, i trobareu, 
truqueu, i Déu us obrirà, 
perquè tothom qui demana obté, 
tothom qui cerca troba, 
a tothom qui truca, li obren. 
Si un fill demana un peix al seu pare, 
¿qui de vosaltres li donaria una serp en lloc del peix? 
O bé, si li demana un ou, 
¿qui de vosaltres li donaria un escorpí? 
Penseu, doncs, que si vosaltres que sou dolents 
sabeu donar coses bones als vostres fills, 
molt més el Pare del cel donarà l’Esperit Sant als qui l’hi demanen.» 
  



LECTURES  
DIUMENGE 31/07/2016 

DURANT L’ANY XVIII. CICLE C. 

1ª LECTURA (Eclesiastès 1,2.2,21-23) 

Vanitat i més vanitat, 
deia el Portaveu-del-poble, 
vanitat i més vanitat, 
tot és en va. 
Després que un home s’ha esforçat a treballar 
amb coneixement, traça i eficàcia, 
ho ha de deixar tot a un altre 
que no s’hi ha esforçat per res. 
També això és en va, 
i és una gran dissort. 
Perquè, de fet, 
què en treu l’home de tot esforç 
i de tot el neguit amb què treballa sota el sol? 
Passa els dies en el desfici 
i en les penes de la seva servitud, 
i de nit el seu cor no descansa. 
També això és en va. 

2ª LECTURA (Colossencs 3,1-5.9-11) 

Germans, 
ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, 
cerqueu allò que és de dalt, 
on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; 
estimeu allò que és de dalt, 
no allò que és de la terra. 
Vosaltres vau morir, 
i la vostra vida està amagada en Déu 
juntament amb el Crist. 
Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, 
també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria. 
Per tant, 
feu morir allò que us lliga a la terra: 
fornicació, impuresa, passions, mals desigs 
i l’amor al diner, que és una idolatria; 
no us enganyeu els uns als altres, 
vosaltres que us heu despullat 
de l’home antic i del seu estil d’obrar, 
i us heu revestit del nou, 
que es renova a imatge del seu Creador 
i avança cap al ple coneixement. 
Aquí ja no compta ser grec o jueu, 
circumcís o incircumcís, 
bàrbar o escita, 
esclau o lliure, 
sinó que Crist ho és tot, i és de tots. 

EVANGELI (Lluc 12,13-21) 

En aquell temps, 
un de la gent digué a Jesús: 
«Mestre, convenceu el meu germà 
que es parteixi amb mi l’herència.» 
Jesús li contestà: 
«Bon home, qui m’ha encomanat a mi 
que fes de jutge o de mediador entre vosaltres?» 
Llavors digué a tothom: 
«Vigileu! 
Guardeu-vos de tota ambició de posseir riqueses, 
perquè ni que algú tingués diners de sobres, 
els seus béns no li podrien assegurar la vida.» 
I els ho explicà amb una paràbola: 
«Un home ric va treure de les seves terres 
unes collites tan abundants que no tenia on guardar-les. 
Tot rumiant es va dir: 
ja sé què faré: tiraré a terra els meus graners, 
en construiré de més grans, 
hi guardaré tot el meu gra i les altres mercaderies meves 
i em diré a mi mateix: 
“Tens reserves per a molts anys: 
reposa, menja, beu, diverteix-te.” 
Però Déu li digué: 
“Vas errat! 
Aquesta mateixa nit et reclamen el deute de la teva vida 
i tot això que volies guardar-te, de qui serà? 
Així passa amb tothom qui reuneix tresors per a ell mateix 
i no es fa ric als ulls de Déu”.» 
  



PROJECTE D’HOMILIA
Resulta sorprenent l’actitud del deixeble que, després 

d’haver vist com Jesús pregava, demana, precisament a 
Jesús, que els ensenyi a pregar com Joan Baptista. Una 
vegada més, amb aquest relat, Lluc vol posar de manifest 
la dificultat dels deixebles per connectar amb l’estil de 
Jesús. Tot i que segueixen Jesús, ells sintonitzen més amb 
l’espiritualitat “pre–cristiana” de Joan Baptista. No han 
assumit encara la novetat de Jesús. 

Aquí, com tantes vegades, l’evangelista es mostra molt 
pedagògic: té en compte que tot deixeble, en el seu 
seguiment a Jesús, comença entenent-lo com si fos una 
reencarnació de Joan, o d’algun altre dels profetes (Lluc 
9,19). No s’esdevé deixeble total de bones a primeres sinó 
que, tot i viure cronològicament després de Crist, 
espiritualment sempre comencem abans de Crist. 

Accedint a la petició que li han fet, Jesús ensenya als 
deixebles una ORACIÓ; és a dir: un conjunt de paraules per 
recitar com a pregària. “Quan pregueu, digueu”. Però Jesús 
no es queda en les paraules sinó que immediatament parla 
de quina ha de ser l’actitud interior davant Déu. 

Aquesta actitud està formada de confiança i 
d’insistència. 

Que la pregària hagi de ser confiada, s’entén fàcilment. 
Però, per què ha de ser insistent? Per què el Pare vol que 
hàgim d’insistir per donar-nos allò que demanem? Si sap 
de sobres allò que li demanem, per què no ens ho dóna de 
seguida? (Primera dificultat). 

Quan es llegeix el final d’aquest relat, hom té la 
impressió de ser una mica enganyats per Jesús. Durant tot 
el relat se suposa que el Pare ens donarà allò que li 
demanem insistentment; però al final resulta que no ens 
donarà allò que li demanem sinó que ens donarà l’Esperit 
Sant. Venen ganes de replicar: “I què en podem fer de 
l’Esperit Sant, si allò que necessitem són coses molt més 
senzilles i concretes? 

Allò que els humans necessitem, i per això ho demanem 
amb insistència, és bona salut quan estem malalts, treball 
quan estem a l’atur, un cop de sort quan passem extrema 
penúria,… O bé: que el nostre fill guanyi unes oposicions, 
passi un examen, pugui treure’s el carnet de conduir, no 
caigui en la droga… Aquestes són les coses que 
necessitem! Rebre l’Esperit Sant estaria molt bé si fos 
juntament amb això altre; però si no, sembla més aviat 
una broma de mal gust. (Segona dificultat). 
Però tornem a la insistència (Primera dificultat). 

Diu Jesús: Qui de vosaltres, si el seu fill demana un 
peix, li donarà un escorpí? o si li demana pa, li donarà una 
pedra? Ben cert: els pares donen coses bones als seus fills, 
fins i tot quan aquests demanen coses dolentes. Tots el 
pares ho saben perfectament: pot passar que el fill que 
necessita un peix, de fet demani un escorpí; igualment és 
possible que quan té gana no demani pa sinó una cosa 
dolenta per a ell (una pedra). Quins pares no s’han trobat 
en que els seus fills els demanen coses que ells, els pares, 
saben que els poden fer mal? Els les donaran? 
Evidentment que no. I això no significa que no escoltin la 
seva petició sinó que coneixen prou bé el seu fill per saber 
què li convé i què no. 

Ara comencem a intuir la necessitat de la insistència de 
què parla Jesús. A través de la no obtenció immediata 
d’allò que demanem, podem anar descobrint que 
precisament allò que demanem no és una bona cosa per a 
nosaltres en aquella ocasió. La no obtenció immediata de 
les coses ens obliga a insistir-hi; i aquesta insistència ens 
permet anar descobrint que satisfer les necessitats no 
sempre és tan bo com ens pensàvem. La “insistència” no la 
busca Déu, sinó que és necessària per a nosaltres. És un 
“mecanisme de maduració” que ens porta a conèixer millor 
el paper que les necessitats juguen en nosaltres. Perquè 
resulta que les necessitats esclavitzen; i satisfer-les, és la 
millor manera de mantenir-les, i que ens facin mal. 
Els humans tenim necessitats i capacitats. 

Les necessitats ens esclavitzen. Les capacitats ens 
fan creatius, imatges del Creador. 

De necessitats, com menys millor. De capacitats 
desenvolupades, com més millor. 

Rebre l’Esperit Sant vol dir posar en acció les nostres 
capacitats. “Vingui a nosaltres el vostre Regne”. Poder 
col·laborar en l’adveniment del Regne és la gran capacitat 
amb què hem estat obsequiats. Un Regne que és per a 
nosaltres; on les necessitats vagin quedant superades. 
Aquest és el projecte de Déu sobre la Humanitat. “Pare, 
que sigui honorat el vostre nom”. 

Perdoneu-nos els pecats… 
Les necessitats ens enfronten els uns amb els altres. I 

l’enfrontament porta a baralles, ofenses i guerres. Tot això 
va en sentit contrari al projecte de Déu. “Perdoneu-nos els 
pecats, que nosaltres mateixos també perdonem tots els 
qui ens han ofès…” No es tracta de que Déu prengui model 
de nosaltres: que Ell ens perdoni com perdonem nosaltres, 
sinó de adonar-se que no és possible que l’acció de Déu 
ens transformi (perdoni) si nosaltres no ens posem en 
situació de ser transformats. “Perdonar els qui ens han 
ofès” (literalment: perdonar els qui estan en deute amb 
nosaltres) no és un acte de “perdó” sinó de realisme. Entre 
nosaltres ningú és realment “deutor” de ningú. Tot ho hem 
rebut. Tot ho hem rebut per compartir-ho. Tot ho hem 
rebut per posar-ho al servei de l’objectiu comú: 
l’adveniment d’un Regne per a nosaltres. No es tracta de 
“perdonar” sinó de “no sentir-nos ofesos”, la qual cosa ens 
impediria col·laborar tots junts en la única tasca que ens és 
realment beneficiosa: la construcció del Regne. 

MISSATGE 
La pregària insistent ens va preparant per rebre el do 

verdaderament humanitzador: l’Esperit Sant. L’Home, i per 
tant la Humanitat, no està encara plenament realitzat. 
L’ESPERIT en nosaltres continua des de nosaltres mateixos 
l’obra creadora de Déu. Déu ens ha projectat com a 
PERSONES. Però, per ser PERSONES, hem de ser “creadors de 
nosaltres mateixos”. Ens “autocreem” alliberant-nos de les 
nostres necessitats i desenvolupant les nostres capacitats. 
“No permeteu que caiguem en la temptació”. 

RESPOSTA 
Com els arbres poden impedir-nos de veure el bosc, 

també les necessitats poden no deixar-nos veure les 
capacitats rebudes. És la inèrcia del NO-RES. La crida del 
BUIT. La pregària desatesa i insistent ens ofereix temps per 
veure-hi clar, i anar descobrint que no existim per 
convertir-nos en un sac de necessitats satisfetes sinó per 
participar en la Vida de Déu i en la seva acció creadora. 

Podem prendre exemple d’allò semblant que passa en la 
paternitat humana: els pares no engendren el seu fill 
perquè es quedi en la manera de ser de quan té vuit anys, 
l’edat més agradable en què s’hi ajunten la intel·ligència i 
la docilitat. No; els pares engendren un nen que es pugui 
fer adult, independent i lliure, encara que això comporti 
per a ells un cert trencament dolorós. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Teniu alguna experiència d’haver demanat en la 

pregària alguna cosa concreta, i haver-ne rebut una 
altra de millor? 

2. Les pregàries desateses us han portat a perdre la 
confiança en el Pare o més aviat han millorat les 
vostres peticions? 

3. Si sou pares, atreviu-vos per un moment a “comparar” 
la vostra paternitat amb la PATERNITAT de Déu envers 
vosaltres. En què s’assemblen o es diferencien? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XVII. CICLE C.  

“PREGAR”. 

107. Pregar. (Un dia Jesús pregava en un indret.). 
Als Evangelis trobem dues classes de pregària.  
Una seria la pregària contínua. El creient viu sentint-se sustentat per una Presència benèvola i amorosa. 

No necessita expressar-se amb fórmules apreses ni amb paraules explícites. És un sentiment. 
L’altra seria la pregària ocasional. Són moments en què la persona es fa explícitament conscient de la 

presencia de Déu, i busca la connexió amb Ell parlant-li i, sobretot, escoltant-lo. En aquest cas poden ser 
útils fórmules i oracions apreses, especialment les que ens han deixat els mestres de pregària (que en 
realitat vol dir: mestres en humanitat). En les pregàries apreses parlem i escoltem a la vegada. 

Els evangelis ens ofereixen moments explícits de Jesús pregant. Solen indicar situacions intenses en la 
missió Jesús. 

El relat llegit fa notar que els deixebles, veient Jesús pregar, quan hagué acabat, li demanen que els 
ensenyi una pregària. 

Jesús els ensenya el Parenostre. Ens ha arribat en una doble versió: la de l’evangeli de Mateu (Mateu 
6:9) i la de Lluc, que tenim aquí. 

Quan pregueu digueu: Pare.  
Aquesta introducció resulta fonamental per entendre les moltes coses que els evangelis ensenyen sobre 

la pregària.  
Pot sorprendre allò que diuen sobre la seva eficàcia: Demaneu, i Déu us donarà; cerqueu, i trobareu; 

truqueu, i Déu us obrirà... L’evangeli de Marc encara és més incisiu: Per això jo us dic: tot allò que 
demaneu en la pregària, creieu que ja ho teniu concedit, i ho rebreu. (Marc 11:24). 

Els psicoanalistes parlen de la força de l’autosuggestió, que a vegades funciona. Però Jesús no ens 
proposa cap exercici d’autosuggestió sinó de confiança filial.  

La seva pregària a Getsemaní n’és el paradigma: “...s’agenollà i pregava dient: Pare, si ho vols, aparta 
de mi aquesta copa. Però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva”. (Lluc 22:41).  

No és que hi hagi dues voluntats: la de Jesús i la del Pare. Hi ha només la voluntat del Pare que Jesús 
fa seva perquè confia que és la millor per a ell, sigui la que sigui; encara que sigui la seva passió i mort. 
Això no significa que la passió i mort siguin voluntat del Pare. Al contrari: la seva confiança filial porta 
Jesús a creure que la voluntat del Pare és el millor do que pot rebre: la plenitud de comunió amb Ell. 

La passió i mort no són voluntat de Déu sinó mala voluntat d’aquells que han optat pel Poder i no per la 
Comunió. Però la passió i mort de Jesús (i de tot home just) es converteix en una nova i definitiva crida a 
la conversió. És aquesta, la voluntat del Pare. De fet, el centurió que va dirigir la passió i mort de Jesús, 
va respondre a aquesta la crida (Lluc 23:47); també el Bon Lladre (Lluc 23:42). D’altres, potser, no hi 
responguin. Depèn de cadascú. 

L’acceptació, per part de Jesús, de la seva passió i mort significa la seva plena comunió amb el Pare 
(Resurrecció). 

Tothom qui demana, rep. Aquestes paraules que l’experiència sembla negar tan clarament, són 
acceptades com a vertaderes des d’una confiança filial en el Pare. Pregar no significa creure en la força de 
formules màgiques per canviar la successió dels fets. Tampoc no és invocar influències dels sants més 
sants perquè posin les coses a favor nostre. Tampoc no es tracta d’una manera d’aconseguir que Déu faci 
la nostra voluntat. 

Pregar és anar acreixent la confiança en l’amor del Pare que crida tots els homes a participar de la seva 
Vida-Comunió. Fins arribar a la plenitud de Jesús: Pare: a les teves mans confio el meu esperit (Lluc 
23:46).  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1115&select=6
http://www.bci.cat/index.php?llibre=51&capitol=1149&select=11
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1177&select=22
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1178&select=23
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1178&select=23
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1178&select=23


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

Bet 
El parenostre que em van ensenyar a mi és diferent 

d’aquest. Quin és l’autèntic? 
Víctor 

Tampoc no és tan diferent! En el fons, diuen el mateix. 
Magda 

El parenostre que hi ha als Catecismes −que és també 
el que dieu a la missa− és la versió que en dóna 
l’evangeli de Mateu. En canvi aquí hem llegit la versió de 
Lluc. I com dius tu, Víctor, en el fons les dues versions 
diuen el mateix. 
Bet 

Doncs, per què no ens ensenyaven la més curta? 
Tantes vegades que ens el van fer resar, ens hauríem 
estalviat moltes paraules! 
Magda 

Precisament en la versió de Mateu Jesús comença 
advertint que les paraules “no són importants” perquè 
Déu ja sap perfectament què necessitem abans que li 
demanem res. 
Bet 

Jo havia resat molts parenostres demanant coses a 
Déu, i mai no em va donar el que li demanava. No és 
veritat això que diu aquí, que rebrem el que demanem. A 
mi, Déu no m’ha escoltat mai. 
Víctor 

Au, vinga, Bet! Que no et pots queixar! Què vols que 
no tinguis? 
Bet 

No; si ara ja no reso. Ara ja no demano res. Parlo de 
quan era petita. Recordo que resava demanant coses 
molts simples i concretes. I res. 
Juli 

Veus: jo no he tingut aquests problemes. No he resat 
mai, ni mai ningú m’ha fet resar. En canvi, sí que alguna 
vegada em van dir que, si volia una cosa, podia demanar-
la als Reis. Però molt aviat els pares ja em van advertir 
que no abusés, perquè els Reis eren ells mateixos… 
Magda 

Jo, de petita, tampoc no vaig resar mai; em sembla. En 
canvi de jove, recordo que a vegades buscava 
“connectar”. Connectar amb el que fos… No sé… amb la 
Terra, amb l’univers, amb l’energia que ho mou tot, amb 
la vida… Ho feia sense paraules. No deia cap oració… Eren 
sobretot gestos, o millor, posicions del cos. Era sobretot 
una cosa corporal; una mena de passivitat corporal; però 
una passivitat activa. Ai, no sé!… Eren moments de 
sintonia. 
Bet 

I ara que t’agraden tant els evangelis, com ho entens 
això de resar per demanar coses? Encara reses? Jo, si ho 
fes, tindria la sensació de fer comèdia. 
Juli 

Per fer comèdia hi ha d’haver espectadors… A mi em 
sembla que tu, Magda, parles d’una altra cosa, que no té 
res a veure amb el que fa la gent religiosa. No sé: per 
exemple vosaltres, Víctor: quan aneu a missa dieu moltes 
oracions. Paraules i més paraules! Com si algú se les 
escoltés, les vostres paraules… 
Víctor 

Jo suposo que hi ha moltes maneres de resar. És clar: 
quan ho fas amb altra gent, ha d’haver-hi alguna cosa 
externa, com les paraules. O el cant. El cant va molt bé. 
Les paraules i el cant no són tant perquè pensem que Déu 
està allà dalt escoltant. Són per a nosaltres. Són com per 
emplenar. Jo, sovint, no penso el que estic cantant. És 
simplement una manera de sentir la presència dels altres, 
i també de dir: sóc aquí; sóc de la colla,… 
Bet 

Però jo havia fet una pregunta a la Magda, i 
m’agradaria que li deixéssiu respondre, perquè 

m’interessa molt. 
Magda 

Ai; perdona, Bet! Em preguntaves… 
Bet 

La pregunta és molt concreta. Ara que estudies tant els 
evangelis, encara reses? 
Magda 

No sé si entenc què vols dir… No sé si tinc resposta… 
Em passa una cosa estranya: els evangelis no m’han fet 
canviar en res, però tot és diferent. Reso? No ho sé. És 
com si em preguntessis si respiro. En tot cas ho faig 
sense pensar. Ens n’adonem que respirem quan tenim 
problemes de respiració. No dic pregàries. Alguna vegada 
que he acompanyat en Víctor a missa, no hi connecto 
gens. Suposo que és qüestió de costum. Tampoc no reso 
parenostres, però, en canvi, avui, quan l’he llegit, m’hi 
sento del tot identificada. No em costaria res de resar-lo 
en una situació no ritualitzada. De fet, estic segura que 
tots nosaltres ens hi podríem identificar posats fora d’un 
marc religiós. 
Bet 

Suposo que a mi, allò que m’ha fet més mal és que em 
diguessin que resar servia per demanar coses. Ja ho veig: 
jo, en el fons, resava perquè Déu fes la meva voluntat! 
Però sempre, de petita, m’ho havien dit així. 
Víctor 

Sí. A mi també m’ho havien dit. I aviat vaig veure que 
allò no funcionava. Però, com que sempre he anat a 
missa, no tinc cap problema a dir les pregàries que fem 
tots plegats. Sí que demanem coses… −la pau, la salut, la 
germanor… Expressem els nostres desigs perquè això ens 
ajuda a concretar el nostre esforç. Potser, en el fons, és 
com un joc: demanem coses a Déu perquè això ens ajuda 
a nosaltres mateixos a fer-les. 
Juli 

En la meva feina, a vegades, o sovint, m’he trobat amb 
persones que em diuen que han resat molt. Una vegada 
que vaig replicar que jo no podia resar perquè no sóc 
creient, una dona em va contestar: No es preocupi, 
doctor: en tot això, Vtè. ja hi fa la seva feina, que és la 
mes important. Jo, com que no hi puc fer altra cosa, 
resaré; la meva part i la de Vtè. 
Bet 

I va funcionar? 
Juli 

No era cap cas especial. Un vailet que s’havia trencat el 
braç. Des del primer moment li vam dir que no hi havia 
cap problema. Però ella volia col·laborar-hi d’alguna 
manera. Al noi, les oracions no li van servir de res; 
tampoc no les necessitava. Però a ella… Li devien servir 
perquè li permetien ajudar d’alguna manera. Per a ella, 
era important. 
Bet 

Però l’evangeli que hem llegit diu: “demaneu, i Déu us 
donarà”. I això no és veritat! 
Magda 

També diu, quan ho explica, que quan demanem −el 
que sigui−, Déu concedirà l’Esperit Sant. Potser pensaràs: 
i per què el vull l’Esperit Sant, si el que necessito i 
demano és una altra cosa! No t’ho sabria explicar, però 
deu seu una cosa semblant a quan un fill demana una 
cosa als pares, i els pares li donem no pas allò que 
demana, sinó allò que li convé. De fet, els pares sabem 
millor que ells allò que els convé. 
Bet 

Així, de fet, “resar” no serveix de res… 
Víctor 

És allò que jo deia abans: serveix per a nosaltres 
mateixos: ens predisposa a rebre allò que ens convé. 

Mossèn Pere Torras 



TORNAR A APRENDRE LA CONFIANÇA 

Qui demana obté. 
Lluc i Mateu han recollit en els seus respectius evangelis unes paraules de Jesús 

que, sens dubte, van quedar molt gravades en els seus seguidors més propers. 
És fàcil que les hagi pronunciat mentre es movia amb els seus deixebles per les 
aldees de Galilea, demanant una mica de menjar, buscant acollida o trucant a la 
porta dels veïns. 

Probablement, no sempre reben la resposta desitjada, però Jesús no es 
desanima. La seva confiança en el Pare és absoluta. Els seus seguidors han 
d'aprendre a confiar com ell: «I jo us dic: demaneu, i Déu us donarà, cerqueu, i 
trobareu, truqueu, i Déu us obrirà». Jesús sap el que està dient ja que la seva 
experiència és aquesta: «qui demana obté, qui cerca troba i qui truca, li obren». 

Si alguna cosa hem de tornar a aprendre de Jesús en aquests temps de crisi i 
desconcert en la seva Església és la confiança. No com una actitud ingènua dels 
que es tranquil·litzen esperant temps millors. Menys encara com una postura 
passiva i irresponsable, sinó com el comportament més evangèlic i profètic de 
seguir avui Jesús, el Crist. De fet, tot i que les seves tres invitacions apunten cap 
a la mateixa actitud bàsica de confiança en Déu, el seu llenguatge suggereix 
diversos matisos. 

«Demanar» és l'actitud pròpia del pobre que necessita rebre d'un altre el que 
no pot aconseguir amb el seu propi esforç. Així imaginava Jesús als seus 
seguidors: com a homes i dones pobres, conscients de la seva fragilitat i 
indigència, sense cap rastre d'orgull o autosuficiència. No és una desgràcia viure 
en una Església pobra, feble i privada de poder. El deplorable és pretendre seguir 
avui Jesús demanant al món una protecció que només ens pot venir del Pare. 

«Cercar» no és només demanar. És, a més, moure’s, donar passos per 
aconseguir alguna cosa que se'ns oculta perquè està encoberta o amagada. Així 
veu Jesús als seus seguidors: com «cercadors del regne de Déu i la seva 
justícia». És normal viure avui en una Església desconcertada davant un futur 
incert. El cas estrany és no mobilitzar-nos per buscar junts camins nous per 
sembrar l'Evangeli en la cultura moderna. 

«Trucar» és cridar a algú a qui no sentim a prop, però creiem que ens pot 
escoltar i atendre. Així cridava Jesús al Pare en la solitud de la creu. És explicable 
que s’enfosqueixi avui la fe de no pocs cristians que van aprendre a dir-la, 
celebrar-la i viure-la en una cultura pre-moderna. El lamentable és que no ens 
esforcem més per aprendre a seguir avui Jesús cridant Déu des de les 
contradiccions, conflictes i interrogants del món actual. 

José Antonio Pagola






