
LECTURES  
DIUMENGE 09/10/2016 

DURANT L’ANY XXVIII. CICLE C. 
1ª LECTURA (2 REIS 5,14-17) 

En aquells dies, 
Naaman de Síria baixà al Jordà i s’hi banyà set vegades, 
com li havia dit Eliseu, l’home de Déu. 
La pell se li tornà com la d’una criatura 
i quedà pur de lepra. 
Llavors se’n tornà amb tot el seu seguici 
cap a l’home de Déu, 
entrà a casa d’ell i, dret al seu davant, li digué: 
«Ara sé ben bé que, fora d’Israel, 
no hi ha cap altre Déu enlloc més de la terra. 
Per favor, accepta un present del teu servidor.» 
Eliseu li digué: 
«No acceptaré res. 
T’ho juro per la vida del Senyor, 
davant del qual estic sempre, a punt per servir-lo.» 
Naaman insistia que admetés el present, 
però Eliseu s’hi negà. 
Llavors Naaman digué: 
«¿Permets que el teu servidor 
carregui dues mules de terra d’aquest país? 
És que d’ara endavant el teu servidor 
no oferirà cap holocaust ni cap altra víctima a altres déus, 
sinó només al Senyor.» 

2ª LECTURA (2ª de Timoteu 2,8-13) 
Estimat, 
pensa que Jesucrist, del llinatge de David, 
ha ressuscitat d’entre els morts. 
Aquesta és la bona nova que jo predico, 
i per això he de sofrir fins trobar-me empresonat 
com si fos un malfactor. 
Però les presons no poden encadenar la paraula de Déu. 
Jo ho suporto tot per amor dels elegits, 
perquè ells també aconsegueixin la salvació 
i la glòria eterna que Déu ens dóna en Jesucrist. 

Això que diem és ben cert: 
Si morim amb ell, també viurem amb ell; 
si som constants en les proves, 
també regnarem amb ell; 
si el neguem, 
ell també ens negarà; 
però, com que no pot negar-se ell mateix, 
ell continua fidel si nosaltres no li som fidels. 

EVANGELI (Lluc 17,11-19) 
Un dia, Jesús, tot anant a Jerusalem, 
passava entre Samaria i Galilea. 
Al moment que entrava en un poblet 
li sortiren deu leprosos, 
que s’aturaren un tros lluny i cridaren: 
«Jesús, mestre, apiadeu-vos de nosaltres!» 
En veure’ls Jesús els digué: 
«Aneu a presentar-vos als sacerdots.» 
Mentre hi anaven, quedaren purs de la lepra. 
Un d’ells, quan s’adonà que estava bo, 
tornà enrere donant glòria a Déu amb grans crits, 
es prosternà als peus de Jesús amb el front fins a terra 
i li donava gràcies. 
Era un samarità. 
Jesús digué: «No eren deu els qui han estat purificats? 
On són els altres nou? 
Només aquest estranger ha tornat per donar glòria a Déu?» 
Llavors li digué: 
«Aixeca’t i vés-te’n. La teva fe t’ha salvat.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 16/10/2016 

DURANT L’ANY XXIX. CICLE C. 
1ª LECTURA (Ex 17,8-13) 

En aquells dies, 
els amalequites anaren a Rafidim 
per atacar el poble d’Israel. 
Moisès digué a Josuè: 
«Recluta homes de guerra 
i demà al matí surt a combatre contra els amalequites. 
Jo m’estaré dret dalt el turó  
amb la vara de Déu a la mà.» 
Josuè complí les ordres de Moisès 
i començà la batalla contra els amalequites. 
Moisès, Aaron i Hur pujaren dalt el turó. 
Mentre Moisès mantenia les mans alçades, 
guanyava Israel, 
però quan abaixava les mans per reposar, 
guanyaven els amalequites. 
A la fi les mans ja li pesaven massa 
per poder mantenir-les alçades.  
Llavors li acostaren una pedra, s’hi assegué, 
i Aaron i Hur, un a cada banda, 
li aguantaven les mans. 
Així pogué mantenir les mans immòbils 
fins a la posta del sol, 
i Josuè derrotà els amalequites 
i abaté els seus homes amb l’espasa. 

2ª LECTURA (2ª de Timoteu 3,14-4,2) 
Estimat, 
persevera en la doctrina que has après 
i has acceptat amb tota confiança, 
recordant qui són els qui te l’han ensenyada; 
des de menut coneixes les sagrades Escriptures 
que tenen el poder de donar-te la saviesa 
que duu a la salvació a través de la fe en Jesucrist. 
Tota l’Escriptura és inspirada per Déu 
i és útil per ensenyar, convèncer, corregir 
i educar en el bé, 
perquè l’home de Déu sigui madur, 
sempre a punt per a tota obra bona. 

Davant de Déu i de Jesucrist, 
que ha de judicar els vius i els morts, 
i pensant en la seva manifestació i en el seu Regne,  
t’adverteixo formalment 
que proclamis la paraula de l’evangeli: 
insisteix en tot moment, 
tant si és oportú com si no ho és, 
mira de convèncer la gent, 
reprèn, anima’ls, esperant amb tota paciència,  
com un mestre que sap ensenyar. 

EVANGELI (Lluc 18,1-8) 
En aquell temps, 
Jesús deia als deixebles aquesta paràbola, 
per ensenyar que hem de pregar sempre, 
sense perdre mai l’esperança:  
«En una ciutat hi havia un jutge 
que desconeixia tot temor de Déu 
i tota consideració als homes. 
A la mateixa ciutat hi havia una viuda 
que l’anava a trobar sovint i li deia:  
“Feu-me justícia 
contra aquest home que pledeja contra mi.” 
El jutge durant molts dies no li’n feia cas, 
però a la fi pensà: 
“A mi no em diu res el temor de Déu 
ni la consideració als homes, 
però aquesta viuda és tan pesada 
que li hauré de fer justícia; 
si no, anirà venint aquí fins que no podré aguantar més”.» 

I el Senyor digué: 
«Fixeu-vos què diu aquest jutge sense entranyes. 
¿I vosaltres creieu que Déu, 
ni que esperi pacientment, 
no farà justícia als seus elegits 
que li reclamen de nit i de dia? 
Us asseguro que els farà justícia molt aviat. 
Però quan el Fill de l’home vindrà, 
creieu que trobarà fe a la terra?» 

  



PROJECTE D’HOMILIA
… cap a Jerusalem per entre Samaria i Galilea… 

Això és impossible. Passant entre Samaria i Galilea 
no es va a Jerusalem sinó al riu Jordà per l’est, i a la 
Mediterrània per l’oest. Jerusalem queda al sud. És 
com si algú digués que va a Barcelona passant entre 
Espanya i França. 

Algun comentarista ha deduït d’això que Lluc no 
coneixia gaire bé la geografia de Palestina. No obstant, 
amb tot el que portem llegit del Tercer Evangeli 
(estem al capítol 17 d’un total de 24), Lluc ens ha 
demostrat, i de sobres, que és un gran coneixedor de 
la realitat jueva. 

I també ens ha demostrat que és un escriptor 
extraordinari que domina tan bé l’ART DE LA NARRACIÓ 
que és capaç de moure’s constantment en un doble 
nivell: un nivell anecdòtic, superficial, exterior… i un 
nivell profund, íntim, transformador. Evidentment, allò 
que ens vol comunicar està expressat en el nivell 
profund. En canvi, el nivell superficial té només la 
funció de reclam. Per això aquest nivell superficial 
normalment és sorprenent i, fins i tot, contradictori, a 
fi d’obligar el lector a no quedar-se en la simple 
anècdota sinó descobrir-hi el missatge profund que 
conté. 

En el relat d’avui, la incongruència d’anar a 
Jerusalem passant per entre Samaria i Galilea vol 
indicar que hem de buscar-hi un sentit més profund. 

Aquest sentit profund apareix clarament quan se’ns 
parla de la gent amb qui es troba Jesús: 10 leprosos 
que surten a trobar-lo quan entrava en un poblet. ¿Un 
poblet entre Samaria i Galilea? Doncs sí: un poblet 
format pels leprosos, els quals, declarats impurs per la 
seva religió, no podien viure al seus pobles. 

Lluc imagina un “espai” entre Samaria i Galilea on 
han de viure els marginats o exclosos d’un poble i de 
l’altre. A pesar de pertànyer a dos pobles enemics 
(Samaria i Galilea eren enemics), els marginats o 
exclosos coincideixen en una “terra de ningú”, i formen 
un “poblet entre Samaria i Galilea”. 

El camí de Jesús cap a Jerusalem “passa” 
precisament per l’espai on estan els marginats. 
D’aquesta manera se’ns indica clarament que el camí 
de Jesús cap a Jerusalem es fa en funció dels 
marginats. No és un itinerari geogràfic sinó social. Va a 
Jerusalem per denunciar i corregir allò que és la 
principal causa de marginació: la religió oficial, amb 
les seves lleis sobre qui és pur i qui és impur. 
“Aneu a trobar els sacerdots…” (!) 

És ben estrany això que diu Jesús als leprosos. El 
nivell superficial del relat continua essent contradictori. 
Els sacerdots no curaven; però ells tenien la facultat 
de declarar pur o impur. Eren ells qui havien declarat 
impurs als leprosos. Els leprosos no podien anar a 
trobar els sacerdots si abans no s’havien curat, i en el 
relat no s’hi diu pas que Jesús els hagi curat. 

Però, “mentre hi anaven (a trobar els sacerdots), 
quedaren purs de la lepra”. Com s’han curat? Hom 
diria que allò que els ha curat ha estat el fet de posar-
se en camí. No han estat curats per Jesús; ell només 
els ha dit que es posessin en camí cap als sacerdots, 
contravenint així la norma religiosa de viure apartats 
de tothom. 

Però aquí el relat fa un gir insospitat: es desentén 
dels que van a trobar els sacerdots i ens fa fixar en el 
samarità que, en adonar-se que està curat, torna cap 
a Jesús. 

Hom diria que s’ha parlat dels 10, només per donar 
relleu a aquesta trobada de Jesús amb el samarità. 

Jesús mateix ho fa notar: “No eren deu els qui han 
estat purificats? On són els altres nou? Només aquest 
estranger ha tornat per donar glòria a Déu?”. 

Els samaritans creuen en la mateixa religió que els 
jueus, (amb algunes variants) però són tinguts per 
heretges i impurs. El samarità curat no pot esperar 
dels sacerdots res més que la declaració de que 
continua impur. 

Aquesta manca de confiança en la religió li permet 
descobrir el significat de la presència de Jesús. I torna, 
i lloa Déu amb gran entusiasme, i es postra als peus 
de Jesús perquè sap reconèixer la novetat que ell 
representa. Amb tot, Jesús no el vol prosternat als 
seus peus. “Aixeca’t i vés-te’n. La teva fe t’ha salvat”. 
No es tracta de substituir la subjecció a la Religió 
oficial per la subjecció a Jesús. La presència de Jesús 
no és abassegadora sinó alliberadora. 

MISSATGE 
El missatge ve donat per les paraules de Jesús al 

samarità: “Aixeca’t i vés-te’n. La teva fe t’ha salvat”. 
La presència de Jesús marca el final de la religió–

control amb les seves lleis sobre qui és pur o impur. 
“Vés-te’n”. A on ha d’anar? Això ho ha de decidir ell 

mateix ja que es tracta d’una persona adulta salvada 
(alliberada) per la seva fe. 

RESPOSTA 
Una vegada vaig sentir una dona que deia: “Jo 

abans era religiosa i practicant. Però vaig tenir una 
crisi de fe, i ho vaig deixar tot. Ara, sense religió, visc 
més bé”. 

L’experiència d’aquesta dona és important i 
reveladora. La f inalitat de la rel igió, i més 
concretament del missatge de Jesús de Natzaret, és 
viure més bé. “El dissabte ha estat fet per a l’home, i 
no l’home per al dissabte” (Marc 2,27) Això vol dir 
que, si la religió és font de preocupacions o d’angoixes 
innecessàries, val més anar-se’n. Si la religió no 
serveix per a ser i sentir-nos més lliures, significa que 
hem de deixar la religió, o canviar-la. 

Això no s’ha d’entendre per despreocupar-se dels 
compromisos que neixen de la solidaritat. “La 
solidaritat és la tendresa dels pobles”. Sense tendresa, 
la vida és tan dura que es fa insuportable. Les 
preocupacions que neixen de la tendresa són 
alliberadores. Sense elles, no viuríem pas més bé. 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1.Hi ha autors que contraposen fe i religió. La fe seria 

alliberadora; la religió ens aclapararia d’obligacions 
innecessàries. Què en penseu? Com ho viviu? 

2. La “solució religiosa” ha fet que la majoria dels 
leprosos del relat d’avui no descobrissin la novetat 
que representa Jesús. Repassant la vostra vida, hi 
ha algun moment en què vau “descobrir” la novetat 
de Jesús? Sabríeu explicar-la? 

3. ¿Globalment, entre nosaltres, l’Església apareix més 
com a “gestora de serveis religiosos” o com a “àmbit 
on ressona i es visualitza el missatge de Jesús”? Dit 
d’una altra manera: ¿Considereu la parròquia com 
un lloc on un mossèn fa els “oficis religiosos” o com 
una “comunitat que acull, visualitza i celebra el 
missatge de Jesús”? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXVIII. CICLE C.  

“LEPROSOS”. 

119. Leprosos. (li sortiren deu leprosos, que s’aturaren un tros lluny...). 
En els Evangelis, els leprosos constitueixen un col·lectiu carregat de significat. No es tracta 

necessàriament de lepra estricta. Pot incloure casos de simple alteració de la pell.  
Del leprós no es diu mai que sigui “curat” sinó “purificat”. “Pur” o “impur” no eren conceptes mèdics 

sinó religiosos. Per això tenien relació directa amb els sacerdots, el Temple i el culte. Els sacerdots 
gestionaven les situacions de pur o impur en referència a objectes, animals i persones. Els animals 
impurs no servien per al culte. Els objectes, abans havien de ser purificats. Igualment les persones. 

El leprós era el paradigma de la persona impura. Es considerava que el seu mal era conseqüència de la 
presència de pecat en ella. També podia ser que algú carregués amb el pecat d’un altre, per amor o per 
herència. En tot cas, la lepra es veia com un càstig de Déu.  

El leprós havia de viure separat de la gent. Quan algú s’acostava a ell, havia de cridar, per advertir de la 
seva presència. Qui el tocava, encara que fos inadvertidament, es contaminava i quedava també impur. 

El relat que hem llegit parla de 10 leprosos. El número 10 no s’ha d’entendre en sentit aritmètic sinó 
que té un significat determinatiu. Significa “els leprosos” com a col·lectiu, com a categoria socio-religiosa. 
Constitueixen una espècie de poble virtual entre Galilea i Samaria. El relat parla de Jesús encaminant-se 
cap a “Jerusalem” (en sentit religiós) per enfrontar-se a la Institució que, en nom de Déu!, separava entre 
purs i impurs. També el camí de Jesús és un camí virtual. Geogràficament parlant, el camí entre Samaria i 
Galilea no porta a Jerusalem. Però aquí no es tracta de geografia sinó del camí que segueix l’Home 
(Jesús) per passar de l’Esclavitud (aquí representada per la situació dels leprosos) a la Llibertat 
(representada més tard pel Ressuscitat). 

Els leprosos, en veure Jesús, criden: Jesús, mestre: apiadeu-vos de nosaltres!  “Mestre”: la traducció 
del Missal queda un xic ambivalent. La paraula original pot significar mestre, però també cabdill, capitost, 
guia,... Ells veuen en Jesús un capitost que va a Jerusalem per canviar el Sistema que els ha declarat 
impurs. Es reconeixen víctimes del Sistema, i esperen de Jesús una reforma del Sistema. 

És sorprenent la resposta de Jesús: Aneu a presentar-vos als sacerdots. Més sorprenent encara: 
“Mentre hi anaven, quedaren purs”. No es tracta de cap miracle. És el resultat d’obeir Jesús (l’Home) més 
que al Sistema. 

Però la majoria, veient-se ja purs, torna al Sistema. Només un s’adona del que ha passat realment, i 
torna a Jesús. Era un samarità. Aquest, tant si tenia lepra com si no, estava exclòs per ser el que era. Per 
als sacerdots, ser samarità significava ser pecador i impur. Ell no podia anar als sacerdots. 

Això li facilita veure en Jesús l’alternativa al Sistema, i torna per postrar-se als seus peus. 
Però Jesús no representa un “Sistema alternatiu” sinó la superació de tot Sistema que s’imposi a 

l’Home. “Aixeca’t i vés-te’n. La teva fe t’ha salvat”. 
Els altres 9, reincorporats a Jerusalem (al Sistema), potser quan Jesús hi farà la seva entrada el dia del 

Ram, l’aclamaran com a rei (Lluc 19:35ss); i després el divendres de Passió, demanaran la seva mort 
(Lluc 23:18ss).          

En els evangelis de Mateu i Marc hi ha un relat curiós. Jesús és el Messies. “Messies” significa “ungit”. 
Però l’única unció de què ens parlen aquests evangelis és la unció de Betània, feta per una dona, a casa 
d’un tal Simó, el Leprós (Mateu 26:6ss. Marc 14:3ss).  

El mateix relat es troba també en l’evangeli de Joan, però amb els personatges més identificats (Joan 
12:1ss). La unció no té lloc a casa d’un leprós desconegut sinó a casa de Llàtzer, un mort ressuscitat, 
germà de les germanes de Marta i Maria. I qui ungeix Jesús és concretament Maria. (→Maria). 

Aquests tres relats ens presenten la mateixa escena, amb àpat inclòs, com es pot deduir per la reacció 
contrària que aquesta unció provoca, i per la interpretació que Jesús mateix en fa. En l’evangeli de Marc, 
els qui critiquen la unció són “alguns”; en el de Mateu, són “els deixebles”; en el de Joan, és “Judes, un 
dels seus deixebles”. La interpretació que en fa Jesús és que aquesta unció avança la seva sepultura.  

De la comparació dels tres relats fàcilment se’n pot deduir que la Comunitat dels germans (Comunitats 
cristianes) integra sobretot aquells que la Societat exclou com a impurs (leprosos, morts, samaritans, 
pagans...).  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1174&select=19
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1178&select=23
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1135&select=26
http://www.bci.cat/index.php?llibre=51&capitol=1152&select=14
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1192&select=12
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1192&select=12
http://www.parroquiesguixols.org/paraules-i-paraulestes-pasqua-b/


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

Juli 
Aquí em sembla que Jesús es queixa sense raó: es 

queixa dels nou leprosos que van a trobar els 
sacerdots −exactament com ell els havia indicat− i en 
canvi felicita l’únic que no hi va, i que torna enrere. En 
què quedem?… 
Víctor 

I, a més, trobo molt sorprenent que Jesús els digui 
que vagin a veure els sacerdots, perquè precisament 
aquests són els seus enemics que, un cop arribat a 
Jerusalem, el condemnaran i el faran matar! 
Bet 

Potser intentava congraciar-se amb ells… 
Magda 

No ho crec. A mi em sembla que aquest contrast és 
per posar de manifest la diferència entre la “curació” 
que podien certificar els sacerdots, i la “salvació” que 
ofereix Jesús. 
Bet 

Però, qui cura realment els leprosos: Jesús o els 
sacerdots? 
Víctor 

Dona: és evident que els cura Jesús! 
Bet 

Oh, el relat no ho diu! 
Magda 

Segons el relat, es curen pel simple fet de posar-se 
en camí cap als sacerdots. Aquí, em sembla, la lepra 
és utilitzada com a símbol de la marginació, ja que 
els leprosos, per llei, havien de viure separats de la 
gent. Però, més enllà de la lepra real, hi ha altres 
formes de marginació autoinduïdes. 
Bet 

Què vols dir? 
Magda 

Pensa en la nostra societat. ¿Tots els marginats són 
marginats per la societat? ¿No hi ha molts marginats 
que s’han marginat ells mateixos perquè −sobretot en 
una societat estructurada com la nostra− la 
marginació pot tenir els seus avantatges? 

Els leprosos, quan veuen Jesús, li demanen que 
s’apiadi d’ells. Han vist en ell un possible capitost que 
s’encamina a Jerusalem. Jerusalem és la capital. El 
que li demanen és que lideri el seu moviment de 
protesta; que faci de la seva automarginació una 
bandera per canviar la societat segons els seus ideals. 
Però els ideals dels leprosos no són els de Jesús. Per 
això Jesús els despatxa dient-los que vagin a trobar els 
sacerdots, que representen la societat establerta. Això 
els “cura” de la marginació, però, excepte el samarità, 

no saben descobrir res més en la persona de Jesús. 
Només el samarità, que és un marginat de debò, 
descobreix, en la curació del grup, la novetat de Jesús, 
i torna enrere. 
Víctor 

Em sembla molt rebuscada, aquesta explicació. 
Juli 

No sé si és “rebuscada”, però expressa una gran 
veritat. Això dels automarginats que busquen un líder, 
em fa entendre moltes coses que passen avui. 

Però, si com dius, Jesús refusa convertir-se en líder, 
¿com és que els cristians en parlen sempre com a 
gran líder?! 
Víctor 

Aquest és un punt que se m’ha tornat problemàtic 
per “culpa” d’aquestes tertúlies que fem. Perquè, és 
veritat: en les homilies i sermons sempre ens parlen 
de Jesús com si fos el nostre líder, el model a seguir, el 
mestre que s’ha d’escoltar… Però de fet, ¿on el trobes 
realment aquest líder? ¿On pots sentir-lo, escoltar-lo o 
fer-li consultes?… En la pràctica, Jesús no té 
absolutament res de líder. Els líders, en tot cas, serien 
els capellans, o el Papa,… 
Magda 

Jo crec que aquesta és la gran novetat de Jesús. Al 
samarità que torna a ell li diu tres coses molt 
significatives: 
1ª. Aixeca’t! 

Jesús no vol gent postrada davant seu. No és el 
líder que cal venerar i obeir. Ell és l’Home, i la 
trobada amb ell ens fa humans. Queda exclòs 
convertir-se en súbdits. 

2ª. Ves. 
No li diu queda’t amb mi, segueix-me, sigues 
dels meus,… “Ves”. Tens, com jo, un camí a fer 
que és el teu. Fes-lo. 

3ª. La teva fe t’ha salvat. 
No t’he salvat jo perquè sóc el líder, o un 
superhome, o un enviat de Déu… La teva fe, 
veient en mi el projecte de Déu sobre els 
Humans, t’ha salvat. T’ha salvat no solament de 
la lepra sinó, i sobretot, de la necessitat de 
tenir líders, o de reconèixer-los. 

Víctor 
Em penso que començo a entendre. Com a líder, o 

messies, o rei, o mestre,… Jesús va ser portat a la 
Creu, i no va passar d’allà. L’escàndol de la Creu és 
molt més que un escàndol; és el capgirament de la 
dinàmica “normal” de la societat! Busquem líders per 
identificar-nos (alienar-nos) amb ells; els fem 
necessaris per poder projectar en ells aquelles 
esperances per a les que no volem lluitar directament, 
o per acusar-los de les frustracions que no volem 
superar. Hem convertit Jesús en un superhome per 
estalviar-nos la tasca de fer-nos realment humans. “La 
teva fe t’ha salvat”. A l’inrevés de com jo pensava!!! 

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.



CURACIÓ 

L'episodi és conegut. Jesús cura a deu leprosos enviant-los als sacerdots perquè 
els autoritzin a tornar sans a les seves famílies. El relat podia haver acabat aquí. 
A l'evangelista, però, li interessa destacar la reacció d'un d'ells. 

Un cop curats, els leprosos desapareixen d'escena. No sabem res d'ells. Sembla 
com si res s'hagués produït en les seves vides. No obstant això, un d'ells 
«s'adonà que estava bo» i comprèn que un gran do li ha estat fet: Déu és en 
l'origen d'aquella curació. Entusiasmat, «tornà enrere donant glòria a Déu amb 
grans crits» i «donant gràcies a Jesús». 

En general, els comentaristes interpreten la seva reacció en clau d'agraïment: 
els nou són uns desagraïts; només el que ha tornat sap agrair. Certament és el 
que sembla suggerir el relat. No obstant això, Jesús no parla d'agraïment. Diu 
que el samarità ha tornat «per donar glòria a Déu». I donar glòria a Déu és molt 
més que dir gràcies. 

Dins de la petita història de cada persona, provada per malalties, dolències i 
afliccions, la curació és una experiència privilegiada per donar glòria a Déu com 
Salvador del nostre ésser. Així diu una cèlebre fórmula de sant Ireneu de Lió: "El 
que a Déu li dóna glòria és un home ple de vida". Aquest cos curat del leprós és 
un cos que canta la glòria de Déu. 

Creiem saber-ho tot sobre el funcionament del nostre organisme, però la 
curació d'una greu malaltia no deixa de sorprendre'ns. Sempre és un "misteri" 
experimentar en nosaltres com es recupera la vida, com es reafirmen les nostres 
forces i com creix la nostra confiança i la nostra llibertat. 

Poques experiències podrem viure tan radicals i bàsiques com la sanació, per 
experimentar la victòria enfront del mal i el triomf de la vida sobre l'amenaça de 
la mort. Per això, en curar-nos, se'ns ofereix la possibilitat d'acollir de forma 
renovada a Déu que ve a nosaltres com a fonament del nostre ésser i font de 
vida nova. 

La medicina moderna permet avui a moltes persones viure el procés de curació 
amb més freqüència que en temps passats. Hem d'agrair als que ens curen, però 
la sanació pot ser, a més, ocasió i estímul per iniciar una nova relació amb Déu. 
Podem passar de la indiferència a la fe, del rebuig a l'acollida, del dubte a la 
confiança, de la por a l'amor. 

Aquesta acollida sana de Déu ens pot curar de pors, buits i ferides que ens fan 
mal. Ens pot arrelar en la vida de manera més saludable i alliberada. Ens pot 
curar integralment. 

José Antonio Pagola






