
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”.» 
  



LECTURES  
DIUMENGE 07/08/2016 

DURANT L’ANY XIX. CICLE C. 

1ª LECTURA (Saviesa 18,6-9) 
Aquella nit de la sortida d’Egipte havia estat anunciada 
per endavant als nostres pares 
perquè se sentissin encoratjats en veure acomplerts 
els juraments en què havien cregut. 
El vostre poble esperava la salvació dels justos 
i la perdició dels enemics. 
Amb un mateix fet castigàveu els adversaris 
i ens cobríeu de glòria a nosaltres, que vós havíeu cridat. 
Els fills sants d’un poble bo oferiren víctimes invisibles, 
es comprometeren a observar aquesta llei divina: 
tot el poble sant havia de participar igualment dels béns, 
com havia participat dels perills. 
Després entonaren per primera vegada els cants de 
lloança dels pares. 

2ª LECTURA (Hebreus 11,1-2.8-19) 
Germans, 
creure és posseir anticipadament els béns que esperem, 
és conèixer per endavant allò que encara no veiem. 
L’Escriptura ha guardat la bona memòria dels antics, 
perquè havien cregut. 
Gràcies a la fe, 
Abraham, quan Déu el cridà, 
obeí a la invitació d’anar-se’n a la terra 
que havia de posseir en herència. 
Sortí del seu país sense saber on aniria. 
Gràcies a la fe, 
residí en el país que Déu li havia promès 
com si fos un foraster, 
vivint sota tendes igual que Isaac i Jacob, 
hereus com ell de la mateixa promesa. 
És que esperava aquella ciutat ben fonamentada 
que té Déu mateix com a arquitecte i constructor. 
Gràcies a la fe, 
igual que Sara, que era estèril, 
Abraham obtingué la capacitat de fundar un llinatge, 
tot i la seva edat avançada; 
i és que va creure en la fidelitat de Déu, que li ho havia promès. 
Per això d’un sol home, ja caduc, 
en nasqué una descendència tan nombrosa 
com les estrelles del cel 
i com els grans de sorra de les platges de la mar. 
Tots aquests moriren en la fe, 
sense haver posseït allò que Déu els prometia, 
sinó contemplant-ho de lluny i saludant-ho, 
i confessant que eren estrangers i forasters en el país. 
[Els qui parlen així indiquen clarament que busquen una pàtria. 
I si s’haguessin referit a la pàtria que ells havien abandonat, 
no els mancava pas l’avinentesa de tornar-hi. 
És clar, per tant, que aspiraven a trobar-ne una de millor, 
una pàtria celestial. 
Per això Déu no s’avergonyia d’anomenar-se el seu Déu, 
ja que els tenia preparada una ciutat. 
Gràcies a la fe, Abraham, posat a prova, oferí el seu fill Isaac. 
I era el seu fill únic que oferia, 
el que havia rebut les promeses. 
Déu havia dit d’ell: 
Per Isaac tindràs la descendència que portarà el teu nom. 
Però Abraham confiava que Déu seria prou poderós 
per a ressuscitar un mort. 
Per això recobrà el seu fill, 
com una prefiguració d’aquesta veritat.]  

EVANGELI (Lluc 12,32-48) 
En aquell temps, 
Jesús digué als seus deixebles: 
«No tingueu por, petit ramat: 
el vostre Pare es complau a donar-vos el Regne. 
Veneu els vostres béns i distribuïu els diners als qui ho necessiten. 
Feu-vos bosses que no s’envelleixin, 
aplegueu-vos al cel un tresor que no s’esgotarà; 
allà els lladres no s’hi acosten 
ni les arnes no fan malbé res. 
On teniu el vostre tresor hi tindreu el vostre cor. 

»Estigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums encesos. 
Feu com els criats, 
que esperen quan tornarà el seu amo de la festa de noces 
per poder obrir la porta tan bon punt trucarà. 
Feliços els criats 
que l’amo trobarà vetllant al moment de la seva arribada. 
Amb tota veritat us dic que se cenyirà, 
els farà seure a taula, 
i ell mateix passarà a servir-los d’un a un. 
Feliços si els trobava sempre vetllant, 
ni que vingués a mitjanit o a la matinada. 
Estigueu-ne segurs: 
si el cap de casa hagués previst l’hora que el lladre vindria, 
no hauria permès que li entressin a casa. 
Estigueu a punt també vosaltres, 
que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada.» 

[Pere li preguntà: 
«Senyor, aquesta paràbola, 
la dieu només per a nosaltres o per a tothom?» 
El Senyor li respongué: 
«Qui és l’administrador fidel i prudent, 
a qui l’amo confia el personal de servei 
perquè els doni a temps l’aliment que els pertoca? 
Feliç aquell servent si l’amo, quan arriba, troba que ho fa així: 
us asseguro que li confiarà tots els seus béns. 
Però si aquell servidor pensava: 
«El meu amo triga a venir», 
i començava a pegar els criats i les criades, 
a menjar, a beure i a embriagar-se, 
el seu amo tornarà el dia que ell no sospita 
i a una hora que ell no sap, 
i el condemnarà a la pena dels traïdors. 
L’esclau que, coneixent la voluntat del seu amo, 
no ha preparat o no ha executat allò que l’amo volia, 
rebrà de valent. 
Però el qui, sense saber què volia l’amo, 
ha fet coses que mereixien assots, 
rebrà més poc. 
Tothom exigeix molt d’aquells a qui ha donat molt, 
tothom reclama més d’aquells a qui ha prestat més.»] 
  



PROJECTE D’HOMILIA
A primer cop d’ull podria semblar que el relat 

d’avui es refereix a una casuística familiar, molt 
freqüent quan hi ha una herència pel mig. Però 
seria molt estrany que l’evangelista perdés el temps 
presentant-nos un Jesús ocupat en solucionar 
qüestions jurídiques sobre herències. 

Però, de fet, els “problemes d’herència” eren i són 
tan freqüents que tothom els coneix molt bé; per 
això poden servir de llenguatge per descriure una 
de les PROBLEMÀTIQUES més importants entre els 
membres (“germans”) de la comunitat cristiana. 

El relat d’avui guarda una certa semblança amb el 
de fa dos diumenges sobre les “dues germanes”. 
Entre elles, el problema, individualitzat en Marta i 
Maria, es referia a l’ACTITUD DE SERVEI. Aquí, el 
problema, en versió masculina i sense noms perquè 
pot afectar tothom, es refereix a l’AMOR AL DINER I A 
LES RIQUESES. “Vigileu! Guardeu-vos de tota ambició 
de posseir riqueses”. 

L’actitud de servei és el nucli de la vida de 
comunitat. L’amor al diner n’és el virus més perillós 
i destructiu. 
…digueu-li que parteixi amb mi l’herència… 

Recordem que el marc d’aquest relat és el 
seguiment a Jesús. També aquí, la clau per 
entendre aquest relat és la paraula germà. “Un de 
la gent digué a Jesús: Convenceu el meu germà que 
es parteixi amb mi l’herència”. No es tracta de dos 
germans que s’han de repartir una herència. Això, 
en tot cas, seria cosa del pare, o del jutge si algun 
no complia la voluntat del pare. Aquí es tracta 
d’evitar un perill molt real: la utilització del 
sentiment de ser  “germans”, pròpia dels membres 
de la Comunitat, com una manera d’adquirir 
riqueses. 

Convenceu el meu germà que es parteixi amb mi 
l’herència. És possible que membres d’una 
comunitat cristiana tinguin diferents béns, inclosos 
béns materials. Si hi ha una autèntica comunió 
entre ells, aquests béns seran compartits, també els 
materials. I aquí apareix el perill; el perill de formar 
part d’una comunitat no pas per compartir sinó per 
aprofitar-se’n. 

És una qüestió d’actitud, que cadascú ha de tenir 
en compte. Vigileu!, se’ns diu. Perquè és cert que 
els béns, també els materials, són per ser 
compartits i, per tant, són profitosos a tots. Però, 
una cosa és l’actitud de qui compateix i es beneficia 
dels bens posats en comú, i una altra ben diferent 
és l’actitud dels “aprofitats” que exigeixen com un 
dret allò que només pot ser fruit de generositat. 
Una actitud així acabaria destruint la comunió que 
dóna origen a la comunitat, d’una manera semblant 
a com els problemes d’herència destrueixen les 
famílies. 

El relat ens adverteix que aquesta equivocació és 
greu, perquè ni que algú tingués diners de sobres, 
els seus béns no li podrien assegurar la vida. 

La seguretat de la vida no es pot posar en els 
BENS POSSEÏTS sinó en els BENS COMPARTITS; és a dir: 
la seguretat de la vida està en la COMUNIÓ, únic camí 
que ens introdueix en el CORRENT VITAL de la Vida 
mateixa de Déu. 

MISSATGE 
El missatge està resumit en les mateixes paraules 

de Jesús: “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”. 

RESPOSTA 
Diuen d’un home molt pobre que, un dia, li van 

donar 20€. Li feia tanta il·lusió aquell bitllet, que va 
decidir comprar-se una cartera per guardar-lo. La 
cartera li va costar 12€. Quan va comprovar que 
només li quedaven 8€, va trobar ridícul guardar-los 
en una cartera. I, veient que de fet ja no la 
necessitava, la va llençar. 

Pot semblar una historieta estúpida, però reflexa 
la realitat actual de l’Església entre nosaltres: viu 
arruïnada a causa de les pròpies propietats. 

El pobre no va ser estúpid quan va llençar la 
cartera sinó quan la va comprar; però després va 
compensar la seva estupidesa llençant aquella 
cartera que no necessitava. 

“Vas errat”, li diu Déu al propietari de les collites 
abundants que construïa grans graners per a 
guardar-les. Repetim-ho una vegada més: les 
riqueses no són per GUARDAR sinó per COMPARTIR. 

En temps de Cristiandat, l’Església va assumir 
moltes funcions de la Societat: religió, moral, 
cultura, llenguatge, art, educació… i era rica en 
patrimoni. Però avui, sortosament, ja no estem en 
situació de cristiandat, i l’Església no necessita de 
res més que llibertat per enunciar el Missatge. Tota 
la resta ha esdevingut una nosa. Sabrem desfer-
nos-en? 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1.Les PROPIETATS de les vostra parròquia, començant 

pel mateix temple, us ajuden a viure la Bona 
Nova de Jesús, i a donar-ne testimoni? 

2.Com reaccionaríeu si els responsables legals de 
l’Església, en un acte de realisme, passessin a la 
Societat Civil els béns administrats en altres 
temps per l’Església? 

3.A nivell personal, quina funció tenen les riqueses 
en la vostra vida i en la vostra relació amb els 
altres? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XVIII. CICLE C.  

“HERÈNCIA”. 

108. Herència. (Mestre, convenceu el meu germà que es parteixi amb mi l’herència). 
Per entendre aquest relat és convenient fer atenció a la paraula “germà” i tenir en compte que el 

missatge de Jesús es viu formant  comunitats de germans. Aquí es parla d’un germà que reclama 
participar en una herència. 

En les comunitats de germans és essencial (hauria de ser essencial) la comunicació de béns (Actes 
2:44. També 4:32). Però això pot moure algú a participar en una comunitat només per reclamar part de 
“l’herència”. Si Lluc ens ofereix aquest relat, deu ser perquè existien problemes ja en les primeres 
comunitats cristianes (Actes 6:1).  

Però, en tot cas, avui i en els nostres àmbits, aquest relat té una gran i dramàtica actualitat, encara que 
de forma diferent. 

Mestre, convenceu el meu germà que es parteixi amb mi l’herència. Avui aquestes paraules són 
dirigides a l’Església. Les diuen els econòmicament pobres; les diuen els pobres de professió; i les diran 
sobretot els poderosos de torn, que sempre busquen la manera de controlar els béns dels altres. 

Venim d’una situació de cristiandat en què l’Església, com a organització paral·lela a la civil, participava 
directament en la vida de la societat. Una de les feines que, de fet, li eren delegades era l’atenció als 
pobres. En la gran majoria de pobles existia (i existeix encara) Càritas, i altres formes eclesials de 
beneficència més o menys organitzada. 

Però avui ens trobem en una nova situació. La societat disposa dels seus propis Serveis Socials. A més, 
la majoria vivim en una societat urbana. Això comporta un cert desconeixement de la situació real de les 
persones concretes i de les seves possibles necessitats. A l’hora d’ajudar, poden ser convenients certs 
mecanismes de control, que l’Església no ha d’exercir ni tenir. 

Què fer? En els països d’antiga Cristiandat, l’Església es troba amb una immensa herència patrimonial 
històrica. ¿És aquesta “l’herència” a compartir?  

Donada la nova situació ¿no caldria qüestionar uns serveis per als quals, cada vegada més, les 
comunitats cristianes no tindran ni mitjans eficaços ni legitimitat? 

La permanència de residus de cristiandat provoca un creixent refús social. I amb raó: perquè el 
paral·lelisme d’estructures civils i religioses no és viable en una societat laica, ni tampoc és coherent amb 
el missatge evangèlic.  

Progressivament l’Economia de l’Església anirà esdevenint “escandalosa” en una societat que funciona 
amb altres criteris (a menys que es convertís en una empresa com totes les altres empreses, la qual cosa 
la faria escandalosa evangèlicament). 

En aquests moments en què l’Església rep crítiques i rebuig de tots cantons, existeix la temptació 
d’arrapar-nos a Càritas per convèncer-nos i mostrar a tothom que encara som útils i necessaris.  

Però ¿estem segurs que el servei de Càritas (fet certament amb la major bona voluntat de tants 
Voluntaris) ajuda realment als pobres?  

Els pobres venen a les parròquies a demanar diners. I mentre l’Església sigui rica, ni que sigui amb 
béns patrimonials, cal compartir. “Veneu els vostres béns i distribuïu els diners als qui ho necessiten” (Lluc 
12:33).  

Però l’Església hauria de ser de tal manera que pogués repetir amb veritat aquelles paraules de Pere a 
l’invàlid que li demanava caritat: De plata i d’or no en tinc, però el que tinc, t’ho dono: en el nom de 
Jesucrist, el Natzarè, aixeca’t i camina! (Actes 3:6). 

Heus aquí la única herència vàlida que l’Església pot tenir, i ha de compartir amb tothom qui vulgui 
participar-hi.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=54&capitol=1204&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=54&capitol=1206&select=4
http://www.bci.cat/index.php?llibre=54&capitol=1208&select=6
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1167&select=12
http://www.bci.cat/index.php?llibre=54&capitol=1205&select=3


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

Bet 
Segons sembla, això de les herències ha provocat 

problemes sempre. Aquí veiem que també en temps 
de Jesús ja creava enfrontaments. Ditxoses 
herències!!! 

Víctor 
He de reconèixer que aquest evangeli em 

sorprèn. Que un individu li plantegi a Jesús 
problemes tan particulars i, a sobre, li demani que 
es posi a favor seu, em sembla un abús de 
confiança. I també trobo estrany que l’evangelista li 
doni tanta importància explicant-ho. En canvi Jesús 
se’n desentén. 

Magda 
Potser es tractava d’un problema important, que 

no havia de ser-ho. Com a problema important, Lluc 
el posa en el seu evangeli; com a problema que no 
havia de ser important, Jesús se’n desentén. 
Segurament no es tracta de cap problema entre dos 
germans particulars sinó d’un problema entre 
comuni tats . També és poss ib le que aquí 
l’evangelista ajunti dos problemes diferents però 
relacionats. Per un cantó, el sempre important 
problema de les riqueses; i per l’altre, la qüestió de 
les comunitats hereves de les promeses de Déu. 

Bet 
Si no t’expliques millor… Això de les “comunitats 

hereves”, no ho entenc. 

Magda 
Les primeres comunitats cristianes venien del 

Judaisme. Estaven formades per persones jueves 
que veien en Jesús l’acompliment de les Promeses 
que Déu havia fet al seu Poble d’Israel. Aquí ja va 
sorgir un primer problema: les autoritats religioses 
jueves expulsaven de les seves sinagogues tots 
aquells que es feien deixebles de Jesús. Per tant, 
segons les autoritats religioses jueves, els cristians 
quedaven exclosos del poble elegit; o sigui, no 
tenien part en l’herència que Déu havia promès a 
Abraham i als seus descendents. 

Aquest mateix problema es va viure dintre 
d’algunes comunitats cristianes. Molts cristians 
jueus deien que no es podia ser realment “cristià” 
sense fer-se també jueu i complir la Llei que Moisès 
havia donat. Se sap que aquesta discussió va 
provocar baralles importants. 

Bet 
Quina barra! Jo penso que cadascú viu la religió 

com vol! 

Víctor 
Dona: “com vol”, potser no tant! Hi ha d’haver 

algunes normes. Si un vol ser d’una religió 
determinada, ha de complir les normes d’aquella 
religió, no et sembla? Una altra cosa és que cadascú 
sigui lliure per tenir una religió o una altra, o cap. 

Bet 
Em penso, Víctor, que sobre aquest punt no ens 

posaríem pas d’acord. Tampoc no és necessari, 
perquè estem d’acord en la cosa més important: 
que ningú no ha de dir als altres com han de ser. 

Juli 
Aquest problema que dieu, si ho he entès bé, no 

passa només en la religió. Passa també, i sobretot, 
en la política. En la majoria d’Estats una mica 
grossos, sempre hi ha una part del país que es 
consideren els autèntics ciutadans, i consideren que 
la resta s’ha de fer com ells si volen tenir els 
mateixos “drets”. En el nostre cas, no hi ha tot un 
senyor ministre que diu que no s’és realment 
espanyol si no es parla castellà? La identitat que 
dóna un país es considera també una espècie 
d’herència, de la qual poden gaudir només segons 
quins ciutadans. I això passa en molts Estats! 

Víctor 
Si és com dieu, estem davant d’un problema molt 

gran i molt greu. Aleshores, no entenc per què 
Jesús se’n desentén. 

Magda 
A mi em sembla clar: se’n desentén per dues 

raons. 1ª: per deixar ben clar que es tracta d’un 
fals problema, creat només per l’actitud intolerant 
d’alguns. Cadascú, cada grup, és com és; i ningú no 
té dret a excloure aquells que no són com ell vol. 
2ª: Se’n desentén perquè no vol donar la raó a cap 
de les dues posicions. Donar la raó voldria dir 
legitimar l’ús de la força. I aquí està l’autèntic 
problema. És quan es té força i es fa servir, que 
apareix la injustícia. Mentre no s’usa la força, tot 
queda només en una diversitat d’opinions. Això no 
fa mal. El mal i la injustícia venen quan una part té 
la capacitat d’imposar-se a l’altra per la força, sigui 
la força física, legal, moral, econòmica,… 

Juli 
Estic totalment d’acord amb tu. Allò que ho fa 

malbé tot és el Poder. Les diferències, dintre d’un 
Estat, no serien cap problema. Al revés: són una 
riquesa. Però quan s’hi fica el Poder, pot passar el 
pitjor. Des d’aquest punt de vista, la Història 
h u m a n a é s r e a l m e n t v e r g o nyo s a . I n o 
escarmentem!!! 

Bet 
No suporto aquells polítics que, elegits per 

solucionar problemes, es dediquen a crear-ne de 
nous imposant idees personals. 

Mossèn Pere Torras 

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.



DESEMMASCARAR LA INSENSATESA 

El protagonista de la petita paràbola del "ric insensat" és un terratinent com 
aquells que va conèixer Jesús a Galilea. Homes poderosos que explotaven sense 
pietat als camperols, pensant només en augmentar el seu benestar. La gent els 
tenia por i envejava: sens dubte eren els més afortunats. Per a Jesús, són els 
més insensats. 

Sorprès per una collita que desborda les seves expectatives, el ric propietari es 
veu obligat a reflexionar: «Què faré?». Parla amb si mateix. En el seu horitzó no 
apareix ningú més. No sembla tenir dona, fills, amics ni veïns. No pensa en els 
pagesos que treballen les seves terres. Només li preocupa el seu benestar i la 
seva riquesa: la meva collita, els meus graners, els meus béns, la meva vida… 

El ric no s'adona que viu tancat en si mateix, presoner d'una lògica que el 
deshumanitza buidant-lo de tota dignitat. Només viu per acumular, 
emmagatzemar i augmentar el seu benestar material: «Construiré graners 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.”». 

Tot d'una, de manera inesperada, Jesús hi fa intervenir al propi Déu. El seu crit 
interromp els somnis i il·lusions del ric: «Vas errat! Aquesta mateixa nit et 
reclamen el deute de la teva vida i tot això que volies guardar-te, de qui serà?». 
Aquesta és la sentència de Déu: la vida d'aquest ric és un fracàs i una 
equivocació. 

Engrandeix els seus graners, però no sap eixamplar l'horitzó de la seva vida. 
Augmenta la seva riquesa, però empetiteix i empobreix la seva vida. Acumula 
béns, però no coneix l'amistat, l'amor generós, l'alegria ni la solidaritat. No sap 
donar ni compartir, només acaparar. Què hi ha d'humà en la vida d’aquest home? 

La crisi econòmica que estem patint és una "crisi d'ambició": els països rics, els 
grans bancs, els poderosos de la terra … hem volgut viure per sobre de les 
nostres possibilitats, somiant amb acumular benestar sense cap límit i oblidant 
cada vegada més als que s'enfonsen en la pobresa i la fam. Però, de sobte la 
nostra seguretat s'ha ensorrat. 

Aquesta crisi no és una més. És un "signe dels temps" que hem de llegir a la 
llum de l'evangeli. No és difícil escoltar la veu de Déu en el fons de les nostres 
consciències: "Ja n'hi ha prou de tanta insensatesa i tanta insolidaritat cruel". Mai 
superarem les nostres crisis econòmiques sense lluitar per un canvi profund del 
nostre estil de vida: hem de viure de manera més austera; hem de compartir 
més el nostre benestar. 

José Antonio Pagola






