
LECTURES  
DIUMENGE 25/09/2016 

DURANT L’ANY XXVI. CICLE C. 
1ª LECTURA (Am 6,1a.4-7) 

Això diu el Senyor, Déu de l’univers: 
«Ai dels qui viuen tranquils a Sió, 
dels qui es creuen segurs al turó de Samaria! 
S’estiren en llits de marfil, 
s’aclofen en els seus sofàs, 
mengen els anyells més tendres 
i els vedells engreixats a les estables, 
improvisen al so de l’arpa, 
creen com David les seves melodies, 
beuen el vi en grans copes, 
i s’ungeixen amb els perfums més fins, 
però no els fa cap pena el desastre de les tribus de Josep. 
Per això ara seran els primers en les files dels deportats; 
així s’acabarà l’orgia dels vividors.» 

2ª LECTURA (I Timoteu 6,11-16) 
Home de Déu, 
busca de practicar sempre la justícia, 
la pietat, la fe, l’amor, la paciència, la mansuetud. 
Lluita en el noble combat de la fe 
i guanya’t la vida eterna. 
És per a obtenir-la que vas ser cridat 
i vas confessar noblement la fe 
en presència de molts testimonis. 
Davant Déu, font de tota vida, 
i davant Jesucrist, 
que sota Ponç Pilat donà testimoni amb la seva noble confessió, 
et recomano que guardis irreprensible i sense falta 
el manament rebut, 
fins que es manifestarà Jesucrist, el nostre Senyor. 

Quan serà l’hora, 
farà aparèixer la seva manifestació 
aquell qui és de debò feliç i l’únic Sobirà, 
el Rei dels reis i el Senyor dels senyors, 
l’únic que té com a pròpia la immortalitat 
i habita en una llum inaccessible: 
cap home no l’ha vist mai, ni és capaç de veure’l. 
A ell l’honor i el poder per sempre. 
Amén. 

EVANGELI (Lluc 16,19-31) 
En aquell temps, Jesús digué als fariseus: 
«Hi havia un home ric 
que anava vestit de porpra i de lli finíssim, 
i cada dia celebrava festes esplèndides. 
Un pobre que es deia Llàtzer 
s’estava estirat vora el seu portal 
amb tot el cos nafrat, 
esperant satisfer la seva fam 
amb les engrunes que queien de la taula del ric. 
Fins i tot venien els gossos a llepar les seves úlceres. 
El pobre morí, 
i els àngels el portaren a la falda d’Abraham. 
El ric també morí 
i el van sepultar. 

»Arribat al país dels morts 
i estant en un lloc de turments, 
alçà els ulls, veié de lluny Abraham, amb Llàtzer a la falda, 
el cridà i li digué: 
“Abraham, pare meu, apiada’t de mi 
i envia Llàtzer que mulli amb aigua la punta del seu dit 
i em refresqui la llengua, 
perquè sofreixo molt enmig d’aquestes flames.” 
Abraham li respongué: 
“Fill meu, recorda’t que en vida 
et van tocar béns de tota mena, 
i a Llàtzer mals, 
però ara ell ha trobat consol 
i tu, sofriments. 
Pensa també que entre nosaltres i vosaltres 
hi ha una fossa immensa, 
tant que si algú volgués passar 
del lloc on sóc jo cap on sou vosaltres, no podria, 
ni tampoc del vostre lloc al nostre.” 

»El ric digué: 
“Llavors, pare, et prego que l’enviïs a casa meva. 
Hi tinc encara cinc germans. 
Que Llàtzer els adverteixi, 
perquè no acabin també en aquest lloc de turments.” 
Abraham li respongué: 
“Ja tenen Moisès i els profetes: que els escoltin.” 
El ric contestà: 
“No, pare meu Abraham, no els escoltaran. 
Però si anava a trobar-los 
algú que torna d’entre els morts, sí que es convertiran.” 
Li diu Abraham: 
“Si no fan cas de Moisès i dels profetes, 
ni que ressuscités algú d’entre els morts no es deixarien convèncer”.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 02/10/2016 

DURANT L’ANY XXVII. CICLE C. 
1ª LECTURA (Habacuc 1,2-3.2,2-4) 

Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m’escoltareu, 
cridaré: «Violència», i no em salvareu? 
Per què deixeu que vegi aquestes calamitats 
i contempli tantes penes? 
Tinc davant els ulls devastacions i violències; 
hi ha baralles i s’aixequen discòrdies. 

El Senyor em respongué: 
«Escriu una visió, grava-la sobre tauletes d’argila, 
que es puguin llegir corrents. 
És una visió per a un moment determinat, 
que aspira al seu terme, i no fallarà. 
Espera-la, si es retardava; 
segur que vindrà, no serà ajornada. 

»L’home d’esperit orgullós se sentirà insegur,  
però el just viurà perquè ha cregut.» 

2ª LECTURA (2ª de Timoteu 1,6-8.13-14) 
Estimat, 
et recomano que procuris revifar la flama del do de Déu 
que portes en virtut de la imposició de les meves mans. 
L’Esperit que Déu ens ha donat no és de covardia, 
sinó de fermesa, d’amor i de seny.  
Per tant, 
no t’avergonyeixis ni del testimoni 
que donà el nostre Senyor 
ni de mi, que estic empresonat per ell; 
tot el que has de sofrir juntament amb l’obra de l’evangeli, 
suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dóna. 
Tingues com a norma la doctrina sana  
que has escoltat dels meus llavis, 
i viu en la fe i en l’amor de Jesucrist. 
El tresor que t’ha estat confiat és valuós. 
Guarda’l amb la força de l’Esperit Sant que viu en nosaltres. 

EVANGELI (Lluc 17,5-10) 
NOTA. 
Copio en blau les paraules de Jesús que, en el text evangèlic, 
precedeixen immediatament la lectura d’avui, i que el Missal no ens 
ofereix. Penso que poden ajudar a entendre millor la “petició” dels 
apòstols i la resposta de Jesús. 

Jesús digué als seus deixebles: 
-Sempre hi haurà algú que en faci caure d’altres en pecat, 
però ai del qui els fa caure! 
Més li valdria que li lliguessin al coll una roda de molí 
i el llancessin al mar, 
abans que fes caure un d’aquests petits. 
Estigueu alerta! 
»Si el teu germà et fa una ofensa, reprèn-lo, 
i si se’n penedeix, perdona’l. 
I si t’ofèn set vegades al dia 
i set vegades torna per dir-te: “Me’n penedeixo”, 
tu l’has de perdonar. 
Llavors 
(En aquell temps,) 
els apòstols digueren al Senyor: 
«Doneu-nos més fe.» 
El Senyor els contestà: 
«Només que tinguéssiu una fe menuda 
com un gra de mostassa,  
si dèieu a aquesta morera: 
“Arrenca’t de soca-rel i planta’t al mar”,  
us obeiria. 

»Suposem que algú de vosaltres té un esclau 
llaurant o pasturant el ramat. 
Quan ell torna del camp, 
li dieu mai que entri de seguida i segui a taula? 
No li dieu, més aviat, que prepari el sopar, 
que estigui a punt de servir-vos mentre mengeu i beveu, 
i que ell menjarà i beurà després? 
I quan l’esclau ha complert aquestes ordres, 
qui ho agraeix? 
Igualment vosaltres, 
quan haureu complert tot allò que Déu us mana, digueu: 
“Som servents sense cap mèrit:  
no hem fet altra cosa que complir el nostre deure”.» 

  



PROJECTE D’HOMILIA
La paràbola d’avui té dues parts ben diferenciades. 
En la primera se’ns descriu la parella ric i pobre. 

Espontàniament sentim simpatia per Llàtzer, un pobre tan pobre 
que no té altra companyia que els gossos que corren pel carrer, 
tan pobres com ell. 

Per contra, sentim ràbia envers aquest ricatxo que exhibeix la 
seva riquesa sense compadir-se gens ni mica del pobre, estirat 
vora el seu portal. Quina galta, aquest ricatxo, pensem! 

 Però a la segona part, el ric, ja difunt, ens apareix com un 
pobre ric, i desperta en nosaltres una certa compassió, sobretot 
enfront de la duresa que vers ell mostra pare–Abraham negant-li 
el més mínim consol. Diríem que a la segona part es repeteix la 
situació de la primera, però invertida: el ric com a pobre, i 
Llàtzer, amb pare–Abraham, com a ric. 

Potser, davant les respostes de pare–Abraham, pensem: 
nosaltres no seríem tan durs… Més encara: d’alguna manera la 
duresa de pare–Abraham és la manifestació d’una duresa que ve 
de Déu. I això ens sorprèn perquè no lliga amb la imatge que de 
Déu ens dóna Jesús en els Evangelis. 

Fins i tot sembla que aquesta segona part hagi estat escrita 
per presentar-nos el ric com a bona persona (Recordem que 
aquesta paràbola va dirigida als fariseus, considerats per tothom 
com a bones persones), ja que, en mig dels propis mals, ell es 
preocupa dels seus cinc germans per la situació perillosa en què 
es troben. I aquesta bondat del ric contrasta amb la duresa de la 
resposta que rep: “Ja tenen Moisès i els profetes: que els 
escoltin”. El contrast  bondat–duresa  sembla expressament 
buscat. 

Certament costa d’entendre aquesta duresa envers algú que 
suplica humilment l’ajut del seu pare. 

És ben cert que els Evangelis ens presenten Jesús com la 
manifestació de la bondat de Déu; però aquesta bondat té una 
excepció: quan un ésser humà és dur amb altres éssers humans. 

Repetidament i de diverses maneres se’ns diu que Déu farà 
amb nosaltres la mateixa mesura que nosaltres haurem fet amb 
els altres. (Lluc 6,37s; Mateu 6,15; 7,1; 25,41). 

Sobre aquest punt els textos dels evangelis són implacables, i, 
a més, van acompanyats d’una terrible declaració: “Us ho 
asseguro: tot allò que lligueu a la terra quedarà lligat al cel, i tot 
allò que deslligueu a la terra quedarà deslligat al cel” (Mateu 18, 
18). És a dir: la vida del més enllà queda decidida en la manera 
de viure aquí. La mort no introdueix una altra vida. Hi ha una 
sola vida, amb un primer temps per “decidir-la”, i amb una 
continuació d’allò que hàgim decidit. Passa com en la ceràmica: 
cada objecte, abans de ser posat al forn, es pot modelar i 
canviar; però, un cop posat al forn, ja res pot canviar. 
Semblantment els humans: (vist des de la situació actual) tenim 
la vida d’ara per canviar i transformar-nos, però amb la mort 
s’acaba el temps de construcció i serem el que hàgim decidit ser. 

He de confessar que em resulta difícil entendre aquesta 
“fixació” a través de la mort. Encara que els evangelis ens ho 
presenten com a PLENITUD, em costa veure com aquesta PLENITUD 
es pot compaginar amb la LLIBERTAT. I en tot cas, una PLENITUD 
sense LLIBERTAT ja no seria PLENITUD. 

Segurament la LLIBERTAT pròpia de la situació de PLENITUD serà 
tan diferent i tan superior a la d’ara, que és impossible imaginar-
la. De fet, la llibertat d’ara és tan imperfecta que implica poder 
elegir entre amor i desamor; però no sembla gaire raonable que 
el desamor sigui fruit de llibertat. Certament, per a estimar 
necessitem llibertat; però per a no–estimar, basta la covardia o 
la indolència. 
… hi ha una fossa immensa… 

Abraham parla d’una fossa immensa que separa els llocs de 
cadascú: del ric i del pobre. Qui ha posat aquesta fossa aquí? 
Ningú. És la mateixa fossa que, en vida, ha establert el ric entre 
ell i el pobre. Tan a la vora i tan lluny! Tan fàcil de trobar-se i tan 
inaccessibles. Al pobre no li arriben ni les engrunes que cauen de 
la taula del ric! A partir d’aquí: “Allò que deslligueu a la terra 
quedarà deslligat al cel”! “Perquè tenia fam i no em donàreu de 
menjar;…” (Mateu 25,42). 

Potser ara comencem a entendre la duresa de Déu. 
S’assembla a la duresa del professor preocupat per l’alumne que 
no estudia, i al qual adverteix: Si continues així, tens el curs 
suspès. No és el professor qui provoca el suspens sinó la 
ganduleria de l’alumne. La feina del professor és ajudar l’alumne 
a superar les seves limitacions cognitives, però no pot fer res 
enfront de la seva ganduleria. Només pot advertir-lo 
seriosament. Cada camí té el seu destí. 
Moisès i els profetes… 

La paràbola és un advertiment, i un advertiment seriós, 
sobretot quan ens diu: “Ja tenen Moisès i els profetes: que els 
escoltin”. 

Moisès, aquí, representa allò que ens diu la Religió, l’Ètica o la 
Moral que tots, més o menys, hem pogut aprendre. 

Els profetes són tots i cada un dels pobres que ens trobem 
en el camí de la vida. Tant se val que ens considerem cristians, 
creients, ateus, agnòstics o indiferents. Cada pobre és un profeta 
que ens parla directament amb un llenguatge sempre entenedor. 
I només hi ha dues possibilitats: “tenia gana i em donàreu 
menjar” o “tenia gana i no em donàreu menjar”. És aquí que ens 
ho juguem TOT. La resta són trons. 

La referència als cinc germans possiblement vulgui ser una 
referència directa a la comunitat cristiana, els membres de la 
qual s’anomenaven entre ells germans. A pesar de dir-se 
germans, entre ells s’hi establia també a vegades la “gran fossa” 
entre rics i pobres (1ª Corintis 11,20ss). 

El número cinc potser vol suggerir la idea d’universalitat. Amb 
Moisès o sense, tothom disposa d’uns profetes que li parlen 
directament a ell. 

El pobre no ho sap pas que és profeta per a algú. Ell només 
sap que està “estirat vora el seu portal amb tot el cos nafrat, 
esperant satisfer la seva fam”. Però la seva simple presència a 
la porta del ric el converteix en un “profeta” per a aquest: una 
invitació directa i personal a la solidaritat. No és pobre perquè és 
profeta sinó que és profeta perquè és pobre davant d’un ric. 

No és dolent ser ric… si no hi ha pobres! 
MISSATGE 

Només hi ha una vida, en la qual ens ho juguem tot: la 
capacitat o la incapacitat de COMUNIÓ. La resta segueix per si 
mateixa. 

Què és aquesta resta? Els evangelis ens pinten amb colors 
vius allò que significa la COMUNIÓ; però la NO–COMUNIÓ ens és 
descrita només en forma de possibilitat amenaçadora. No forma 
part del “projecte de Déu”; només pot ser conseqüència de la 
mala decisió de cadascú. 

Què comporta la NO–COMUNIÓ? No ho sé. Segurament no ho 
sap ningú; ni falta que fa. Com no fa cap falta a un estudiant 
saber què comporta el suspens. Per a un “estudiant”, l’únic 
horitzó, per a ell i per al professor, és aprendre. Igualment, per 
als éssers humans l’únic horitzó és la COMUNIÓ. Menysprear-lo, és 
quedar-se sense horitzó. 

RESPOSTA 
Fer cas de Moisès i dels profetes. 
“Moisès” (qui sigui per a cadascú) quasi sempre  predica un 

cert HUMANISME, amb elements ben positius. 
Però allò definiu són els profetes. Els profetes són els pobres 

que cadascú troba pel camí. Ells ens parlen directament a cada 
un de nosaltres. Sovint sense paraules; i si fan servir paraules, 
poden ser no–vertaderes. Ells parlen amb la seva presència. 
Estan (estem) aquí; i és aquesta presència concreta allò que ens 
demana una resposta concreta. Podem atendre-la o defugir-la, 
però és impossible ignorar-la. 

El ric de la paràbola sabia que hi havia Llàtzer al seu portal. El 
relat fa notar expressament el seu nom. “Llàtzer” significa “Déu 
ajuda”. Segons el relat, no es pot pas dir que sigui el mateix 
Llàtzer l’ajudat per Déu, sinó que Llàtzer és el profeta particular 
que Déu ha enviat per ajudar el ric. Què més podia fer? 

A la segona part del relat, el ric demana a Abraham que enviï 
Llàtzer als seus cinc germans, però no com a “pobre” sinó com a 
“mort”, perquè sigui com un “miracle”. Així li faran cas, pensa. 
No ha entès res de res. La conversió no es decideix per la força 
amenaçadora d’un “mort” que parla de l’infern. No és la por allò 
que salva. Només salva la solidaritat. Llàtzer va ser profeta per 
al ric precisament perquè era pobre: la seva sola presència de 
pobre era una invitació inexcusable a la solidaritat. Els altres cinc 
germans també tenen els seus pobres–profetes. Poden escoltar-
los o no. I aquí s’ho juguen tot. 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1. El canvi que Jesús provoca en el món religiós, seguint la línia dels 

profetes, és tan important que en la Carta de St. Jaume podem 
llegir: “La religió pura i sense taca als ulls de Déu Pare consisteix 
en això: ajudar els orfes i les viudes en les seves necessitats i 
guardar-se net de la malícia del món” (Jaume 1,27). Què en 
penseu, tenint en compte l’església actual? 

2. Ser ric és una bona cosa, excepte si hi ha pobres. Però, segons 
sembla, sempre hi haurà pobres. Més encara: avui, entre 
nosaltres, hi ha qui ha decidit guanyar-se la vida fent l’ofici de 
“pobre” (que pot ser molt rendible!). Quins interrogants us posa 
tot això? Com compartir correctament les riqueses? 

3. La majoria de nosaltres som rics si ens comparem amb els més 
pobres, i som pobres si ens comparem amb els més rics. Com ho 
viviu, això? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXVI. CICLE C.  

“LLÀTZER”. 

117. Llàtzer. (Un pobre que es deia Llàtzer s’estava estirat vora el seu portal). 
En la Bíblia, el nom “Llàtzer” apareix només en aquest episodi de l’evangeli de Lluc i en l’evangeli de 

Joan, aquí com a germà de Marta i Maria (Joan 11:1ss i Joan 12:1ss). 
“Llàtzer” és la forma grega (latzaros) del nom hebreu “Eleazar” que significa “Deu ha ajudat”. La 

insistència en el nom (l’evangeli de Lluc, 4 vegades, i el de Joan, 12) és perquè ens fixem en el seu 
significat. Per altra part, l’ús de la forma grega per comptes de l’hebrea, que era habitual, indica que cal 
anar més enllà del significat habitual que es donava a aquesta expressió. 

Segons la manera habitual d’entendre les coses, en la paràbola de Lluc, aquell a qui realment “Déu ha 
ajudat” seria el ric. El pobre seria més aviat un “abandonat de Déu”. Però Lluc, donant el nom de Llàtzer 
precisament al pobre, inverteix la nostra manera habitual de valorar les persones. Amb la figura de 
Llàtzer se’ns invita a anar més enllà d’allò que apareix en la vida present. 

En els evangelis de Lluc i Joan (els únics que fan servir aquest nom, i d’una manera insistent) Llàtzer 
personifica l’experiència de la resurrecció en el si de la Comunitat. 

La referència a la Comunitat és explícita en l’evangeli de Joan: Llàtzer és germà de les germanes Marta 
i Maria (Joan 11:1ss). En ell, la Comunitat fa l’experiència de la mort; però és invitada a descobrir-hi la 
continuació de la vida més enllà de la mort (resurrecció). “Ho creus, això?” pregunta Jesús a Marta. “Jo 
sóc la resurrecció i la vida”. La resurrecció no és una cosa d’un futur llunyà sinó ja present. 

En el relat de Lluc, cal notar que Jesús es dirigeix als Fariseus (Lluc 16:14). Els Fariseus creien en la 
resurrecció; i feien bandera d’aquesta creença enfront dels Saduceus que feien bandera de no creure-hi. 
Jesús es dirigeix al Fariseus amb el mateix llenguatge amb què ells “explicaven” la seva creença en la 
resurrecció, però inverteix els termes. Per als (rics) Fariseus, el si d’Abraham era un lloc de vida reservat 
als complidors de la Llei (que eren ells); la resta d’humans anava a l’Hades, lloc dels morts. Jesús ho diu 
al revés.  

Aquí, la referència a la Comunitat es fa evocant els germans del ric, i es converteix en un advertiment 
sever als membres (germans) de les comunitats cristianes. Els cinc germans, a pesar de ser “germans”, 
han establert una separació total entre ells i Llàtzer. A pesar de la proximitat física, el ric ha generat 
una fossa immensa entre ell i el pobre. 

L’Evangeli “aprofita” aquesta idea de dos móns totalment separats, però en canvia els termes. No són 
el món dels vius i el món dels morts sinó el món dels humans i el món dels inhumans o insolidaris. La 
gran fossa que ha creat el ric i els seus germans “subsisteix” després de la mort. “Us ho asseguro: tot 
allò que lligueu a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslligueu a la terra quedarà deslligat al 
cel” (Mateu 18:18).   

L’escena del ric preocupat pels seus germans que continuen amb vestits solemnes i banquetejant sense 
convidar-hi el pobre Llàtzer ajagut al seu portal, suggereix un paral·lelisme amb els pobres que sovint 
estan als portals de les nostres esglésies.  

Què significa que els pobres estiguin a la porta, i no a dintre? És una pregunta que ens hem de fer, i 
que suggereix dues altres preguntes:  

- És autèntica la germanor que celebrem dintre?  
- Hi ha “pobres” que no volen germanor sinó només diners? 
En tot cas, la paràbola de Lluc ens assegura que fora de la germanor solidària, no hi ha resurrecció. Per 

molt “germans” que se sigui, si no hi ha solidaritat no hi ha vida. “El ric també morí, i el van sepultar”. 
Segons l’evangeli de Joan, la llosa sepulcral que posem entre el món dels vius i el món dels morts és 

una equivocació. No està aquí allò que “separa” de debò dos móns. “Traieu la llosa”, diu Jesús. (Joan 
11:39). 

Els relats de Lluc i de Joan són totalment independents. Però, en els dos, la figura de Llàtzer representa 
la vida dels qui han mort; “viuen” perquè “Déu ha ajudat”. En l’evangeli de Joan, el difunt Llàtzer 
participa en el sopar de la comunitat dels germans (Joan 12:2). En l’evangeli de Lluc, el difunt Llàtzer és 
portat al si d’Abraham: una manera gràfica d’indicar que gaudeix de la vida del Poble elegit o Comunitat 
viva. “Déu no és un Déu de morts sinó de vius” (Lluc 20:37s).  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1191&select=11
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Tertúlia en espiral
DURANT L’ANY XXVI. CICLE C.  

Juli 
Realment aquest vostre Jesús −o potser Lluc, que 

és qui ho escriu− tenia una imaginació exuberant! 
Mai no havia llegit un relat tan estrany on els morts 
fan tractes després d’enterrats… 

Bet 
Jo havia sentit a parlar d’aquest Llàtzer que era 

molt pobre; però aquest relat d’avui és totalment 
nou per a mi. He mirat d’aplicar-hi allò del 
paral·lelisme… però ni així. Hi veig paral·lelismes, 
però continuo sense entendre-hi res. 

Víctor 
Jo sí que l’havia sentit algunes vegades, però mai 

m’havia parat a pensar què volia dir. El sentia, 
esperava que el mossèn l’expliqués, i ja en tenia 
prou. Però avui, llegint-lo pel meu compte, m’he 
adonat que tampoc no hi entenc res. 

Magda 
Apa, nois! Em tireu per terra tota la meva teoria! 

Jo crec que Lluc té les dues virtuts dels grans 
escriptors: tenir una cosa important a dir, i saber 
dir-la de manera que tothom l’entengui. ¿Segur que 
no us diu res, aquest relat? 

Juli 
Home: una cosa sembla clara: parla d’un pobre i 

d’un ric a qui, després de morts, se’ls inverteix la 
situació: el ric passa a ser un desgraciat, i el pobre 
es troba perfectament. 

Magda 
Doncs, deu ser això el que vol dir. Una altra cosa 

és estar-hi d’acord o no. 

Víctor 
I, per què hi fica tot això de la fossa que no es 

pot traspassar? D’on surt, aquesta misteriosa fossa? 

Magda 
Molt bona pregunta! D’on surt, aquesta fossa? 

¿Se la inventa l’escriptor, o representa alguna cosa 
real? 

Bet 
D’alguna manera, el ricatxo aquest que no té nom 

havia posat una fossa entre ell i el pobre que tenia 
ajagut davant la porta… 

Víctor 
Ah! És veritat. La fossa de la segona situació deu 

fer referència a la fossa de la primera part entre el 

ric i el pobre. Encara que no es veu, és ben real… 
Em sembla que començo a entendre… 

Magda 
I, us heu fixat en el detall dels gossos? 

Juli 
Reconec que, literàriament, aquesta escena dels 

gossos llepant les ferides del pobre, té un 
dramatisme extraordinari. Com a contrapunt del ric, 
l’acció dels gossos és molt eloqüent. 

Bet 
En el fons, ens ve a dir que els gossos poden ser 

més humans que segons quines persones… 

Magda 
Quines persones, en concret? 

Bet 
Bé: aquí parla d’un ric… 

Juli 
Recony! Ara veig que aquest evangeli resulta més 

radical que els més radicals del meu partit!!! Al 
Partit n’hi ha que sembla que tinguin mania a tots 
els rics sense distinció… A mi em sembla que hi ha 
rics nobles i bones persones. 

Magda 
A mi també m’ho sembla. Però he de reconèixer 

que Lluc és molt més radical que jo. 
Segons Lluc, Jesús va dir aquesta paràbola 

parlant als fariseus. Aquest detall és important, 
perquè els fariseus pensaven, i predicaven, que les 
riqueses són una benedicció de Déu per als bons 
complidors de la Llei. I al contrari: la misèria seria 
un càstig per algun pecat propi o dels avantpassats. 
Però, amb aquesta i amb altres paràboles, Lluc ens 
diu clarament que el missatge de Jesús va en una 
altra direcció. No seria dolent ser ric si no hi 
haguessin pobres; perquè efectivament les riqueses 
són un do de Déu a la Humanitat. Això vol dir que 
les riqueses són per compartir. El mal del ric no és 
que sigui ric sinó la “fossa” que ha posat entre ell i 
el pobre que té ajagut a la porta. 

Bet 
Aquesta fossa terrible, és tan real!… 
I l’Abraham aquest, qui és i què hi pinta aquí? 

Víctor 
Abraham és l’avantpassat dels jueus. “Abraham” 

significa “amic de Déu”, i tots els jueus es 
consideren descendents seus. 

Juli 
En el relat sorprèn molt que el ric es dirigeixi a ell 

dient-li “pare”, i que Abraham respongui dient-li “fill 
meu”. En realitat, segons aquest relat estrany, el 
vertader “fill” és el pobre que és acollit a la seva 
falda: una expressió ben estranya, però molt 
gràfica. 

Víctor 
Ai, carai! De cop i volta aquest relat em sembla 

claríssim. Però és molt exigent! Potser per això no 
l’entenia… 

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.



NO IGNORAR AL QUE PATEIX 

Estava estirat vora el seu portal 
El contrast entre els dos protagonistes de la paràbola és tràgic. El ric es vesteix 

de porpra i de lli. Tota la seva vida és luxe i ostentació. Només pensa en 
«celebrar festes esplèndides». Aquest ric no té nom ja que no té identitat. No és 
ningú. La seva vida buida de compassió és un fracàs. No es pot viure només per 
fer festes. 

Tirat al portal de la seva mansió jeu un captaire famolenc, cobert de nafres. 
Ningú l’ajuda. Només uns gossos se li acosten a llepar les seves ferides. No 
posseeix res, però té un nom portador d'esperança. Es diu «Llàtzer» o «Eleàzar», 
que significa «Deu ha ajudat». 

La seva sort canvia radicalment en el moment de la mort. El ric és enterrat, 
segurament amb tota solemnitat, però és portat al «Hades» o «regne dels 
morts». També mor Llàtzer. No es diu res de cap ritu funerari, però «els àngels el 
portaren a la falda d’Abraham». Amb imatges populars del seu temps, Jesús 
recorda que Déu té l'última paraula sobre rics i pobres. 

Al ric no se'l jutja per explotador. No es diu que és un impiu allunyat de 
l'Aliança. Simplement, ha gaudit de la seva riquesa ignorant el pobre. El tenia allà 
mateix, però no ho l’ha vist. S’estava al portal de la seva mansió, però no s'ha 
acostat a ell. L’ha exclòs de la seva vida. El seu pecat és la indiferència. 

Segons els observadors, està creixent en la nostra societat l'apatia o falta de 
sensibilitat davant el patiment dels altres. Evitem de mil maneres el contacte 
directe amb les persones que pateixen. A poc a poc, ens anem fent cada cop més 
incapaços per percebre la seva aflicció. 

La presència d'un nen captaire en el nostre camí ens molesta. La trobada amb 
un amic, malalt terminal, ens torba. No sabem què fer ni què dir. És millor 
prendre distància. Tornar com més aviat a les nostres ocupacions. No deixar-nos 
afectar. 

Si el sofriment es produeix lluny és més fàcil. Hem après a reduir la fam, la 
misèria o la malaltia a dades, números i estadístiques que ens informen de la 
realitat gairebé sense tocar el nostre cor. També sabem contemplar patiments 
horribles al televisor, però, a través de la pantalla, el sofriment sempre és més 
irreal i menys terrible. Quan el patiment afecta algú més proper a nosaltres, ens 
esforcem de mil maneres per anestesiar el nostre cor. 

Qui segueix Jesús es va fent més sensible al patiment dels que troba en el seu 
camí. S'acosta al necessitat i, si és a les seves mans, tracta d'alleujar la seva 
situació. 

José Antonio Pagola






