
LECTURES  
DIUMENGE 23/10/2016 

DURANT L’ANY XXX. CICLE C. 
1ª LECTURA (Jesús, fill de Sira 35,12-14.16-18) 
El Senyor fa justícia, 
no té miraments amb el prestigi dels homes, 
no es deixa influir per ningú en perjudici dels pobres; 
escolta la pregària dels oprimits, 
no es fa sord al clam dels orfes 
ni al plany insistent de les viudes. 
El Senyor rep benèvolament els qui l’honoren, 
el clam d’aquests homes arriba al cel, 
el crit d’auxili dels desvalguts 
penetra més enllà dels núvols, 
i ells no es consolen fins que arriba a terme, 
no desisteixen mentre l’Altíssim no intervingui 
per fer justícia a favor dels innocents. 
El Senyor no s’entretindrà, 
no tardarà a sortir a favor d’ells. 

2ª LECTURA (2ª de Timoteu 4,6-8.16-18) 
Estimat, 
pel que fa a mi, 
la meva vida ja és oferta com una libació 
vessada sobre l’altar. 
Ja m’ha arribat el moment de desfer les amarres 
i deixar el port. 
Després de lluitar en aquest noble combat 
i acabada la cursa 
em mantinc fidel. 
I ara ja tinc reservada la corona que m’he guanyat. 
El Senyor, jutge justíssim, 
me la donarà quan serà el dia, 
i no tan sols a mi, 
sinó a tots els qui enyoren la seva manifestació. 

Durant la meva primera defensa davant el tribunal 
no es presentà ningú a fer-me costat; 
tothom m’abandonà. 
Que Déu els ho perdoni. 
Però el Senyor m’assistia 
i em donà forces perquè acabés de proclamar 
el missatge de l’evangeli, 
i poguessin escoltar-lo tots els pagans. 
I Déu m’ha salvat de la gola del lleó. 
El Senyor em salvarà de tots els qui em volen perjudicar 
i em guardarà per al seu Regne celestial. 
A ell sigui donada la glòria pels segles dels segles. 
Amén. 

EVANGELI (Lluc 18,9-14) 
En aquell temps, 
Jesús digué aquesta paràbola 
a uns que es refiaven que eren justos 
i tenien per no res a tots els altres: 
«Dos homes pujaren al temple a pregar: 
un era fariseu i l’altre cobrador d’impostos. 
El fariseu, dret, pregava així en el seu interior: 
«Déu meu, us dono gràcies 
perquè no sóc com els altres homes: 
lladres, injustos, adúlters, 
ni sóc tampoc com aquest cobrador d’impostos. 
Dejuno dos dies cada setmana 
i us dono la desena part de tots els meus ingressos.» 
Però el cobrador d’impostos, 
que s’havia quedat un tros lluny, 
ni gosava aixecar els ulls al cel, 
sinó que es donava cops al pit i deia: 
«Déu meu, sigueu-me propici, que sóc un pecador.» 

Us asseguro que aquest tornà perdonat a casa seva 
i l’altre no; 
perquè tothom qui s’enalteix serà humiliat, 
però el qui s’humilia serà enaltit.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 30/10/2016 

DURANT L’ANY XXXI. CICLE C. 
1ª LECTURA (Saviesa 11,23-12,2) 

Senyor, 
el món tot sencer davant vostre 
és com un gra que tot just inclina la balança, 
com un esquitx de rosada que cau a terra al matí. 
Justament perquè ho podeu tot 
us apiadeu de tothom 
i dissimuleu els pecats dels homes 
perquè puguin penedir-se. 
És que vós estimeu tot allò que existeix 
i no abomineu res d’allò que heu creat, 
ja que no heu fet res sense estimar-ho. 
Com persistiria res si vós no ho volguéssiu? 
Què continuaria existint si no rebés la vostra invitació? 
I vós, Senyor que estimeu la vida, tot ho planyeu, 
sabent que tot és vostre, 
ja que el vostre alè immortal és present en tots. 
Per això repreneu una mica els qui es desencaminen 
i, servint-vos d’allò mateix amb què han pecat, 
els amonesteu i els recordeu les seves culpes, 
perquè s’allunyin del mal i creguin en vós, Senyor. 

2ª LECTURA (2ª als Tessalonicencs 1,11-2,2) 
Germans, 
sempre preguem per vosaltres, 
demanant que el nostre Déu 
us faci dignes de la vocació cristiana 
i amb el seu poder dugui a terme 
tots els bons propòsits i totes les obres que la fe us inspira. 
Així el nom de Jesús, el nostre Senyor, 
serà glorificat en vosaltres, 
i vosaltres en ell, 
per la gràcia del nostre Déu i de Jesucrist, el Senyor. 
Pel que fa a l’adveniment de Jesucrist, el nostre Senyor, 
i a la nostra reunió amb ell, 
us preguem, germans, 
que no perdeu el seny ni us alarmeu, 
encara que una suposada revelació de l’Esperit 
o una dita o carta que passés com si fos nostra 
anunciessin que el dia del Senyor és imminent. 

EVANGELI (Lluc 19,1-10) 
En aquell temps, Jesús anà de pas a Jericó. 
Un home que es deia Zaqueu, 
cap de cobradors d’impostos i ric, 
intentava de veure qui era Jesús, 
però la gentada li privava la vista perquè era petit d’estatura. 
Llavors, per poder-lo veure, 
corregué endavant i s’enfilà en un arbre 
al lloc on Jesús havia de passar. 
Quan Jesús arribà en aquell indret alçà els ulls i li digué: 
«Zaqueu, baixa de pressa, 
que avui m’he de quedar a casa teva.» 
Zaqueu baixà de seguida i el rebé tot content. 
Tothom qui ho veié criticava Jesús 
i comentava el fet que s’hagués quedat a casa d’un pecador. 
Però Zaqueu es posà dret i digué al Senyor: 
«Senyor, 
ara mateix dono als pobres la meitat dels meus béns, 
i a tots els qui he defraudat 
els restitueixo quatre vegades més.» 
Jesús li digué: 
«Avui s’ha salvat aquesta casa, 
ja que aquest home també és un fill d’Abraham. 
És que el Fill de l’home ha vingut a buscar i a salvar 
allò que s’havia perdut.» 

  



PROJECTE D’HOMILIA
Sembla clar que Lluc, tot i dedicar la seva obra a 

un tal Teòfil, coneixia molt bé el tarannà de les 
comunitats cristianes i les desviacions en què 
podien caure; i escriu també per a elles. 

Segurament per això centra el seu Evangeli en el 
CAMÍ DE JESÚS A JERUSALEM. Aquest “camí”, en realitat, 
és una “GUIA” per al deixeble que vol seguir Jesús. 
Amb abundància de relats, paràboles i discursos, 
Lluc ens presenta un Jesús que progressivament va 
acotant el camí a fi de que els seguidors no ens hi 
perdem. 

Després de parlar-nos de la pobra viuda que 
persisteix en demanar justícia precisament a un 
jutge injust (diumenge passat), en la paràbola 
d’avui Jesús acota una mica més el camí denunciant 
un dels perills més freqüents que sotgen les 
comunitats religioses minoritàries: creure’s millors 
que la majoria. 

Els protagonistes de la paràbola d’avui són un 
fariseu i un publicà o cobrador d’impostos. 

Els Fariseus eren persones considerades un model 
de bona conducta. 

Els Publicans eren persones considerades 
repel·lents perquè solien ser lladres, venuts als 
dominadors estrangers, impurs, corruptes, uns 
aprofitats… 

El fariseu de la paràbola d’avui era realment bona 
persona, en el sentit de que feia moltes obres 
bones. Però tenia un “petit” defecte: creia que ser 
bona persona li permetia jutjar els demés i sentir-se 
superior als qui no es portaven com ell. “Déu meu, 
us dono gràcies perquè no sóc com els altres 
homes: lladres, injustos, adúlters,…”. 

El publicà de la paràbola era realment mala 
persona, i ni tan sols promet convertir-se. Però es 
jutja només a si mateix i es reconeix pecador 
davant Déu i per comparació amb els altres. Per 
això no pot confiar en les seves obres sinó només 
en la bondat de Déu. 

I ve la sorpresa: Jesús declara que el publicà 
torna a casa seva perdonat, però no el fariseu. I la 
raó és ben estranya: “Tothom qui s’enalteix serà 
humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit”. 

La nostra reacció espontània és dir: Això no és 
just! Quin mal hi ha en considerar-se més bona 
persona si de fet ho som?! 

Però Jesús no ho veu així. I si volem seguir el seu 
camí… ens toca canviar els nostres criteris. 

Segons sembla, per a Jesús, les obres només 
poden ser “bones” si respecten i fomenten la 
igualtat i l’amistat entre tots els humans. Qui es 
posa per sobre dels altres, per bones que puguin 
semblar les seves obres, li fan mal a ell i als altres. 
En canvi, a qui s’humilia, ni les seves obres dolentes 
el fan indigne de ser considerat al mateix nivell de 
tots els humans. 

MISSATGE 
Una vegada més Jesús posa de manifest que la 

JUSTÍCIA de Déu és diferent de la nostra. Nosaltres 
mirem les obres (l’única cosa que podem veure); 
però Déu mira el cor, i veu si és obert o tancat. Un 
cor obert pot rebre fins i tot el perdó. En canvi, un 

cor tancat no pot rebre ni donar res: està endurit; 
no és humà. 

RESPOSTA 
Com que nosaltres no veiem el cor, podem 

estalviar-nos una feina ben desagradable: jutjar els 
altres. És una sort! 

En realitat, no ens hauríem de jutjar ni tan sols 
nosaltres mateixos. És suficient de reconèixer que, 
estant com estem en un MAR DE BONDAT, sempre hi 
ha en nosaltres alguna acció que hi desentona. Per 
això necessitem també de ser perdonats, i rebre 
agraïts un perdó que se’ns ofereix tan gratuïtament. 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1.Els cristians hem esdevingut minoritaris en la 

nostra societat, i, per tant, estem exposats al 
perill propi de les minories religioses: sentir-se 
“elegits” en mig de la majoria. Com supereu 
aquesta temptació? 

2.Si les BONES OBRES no ens permeten sentir-nos 
millors que els qui no les fan, per què fer-les? 
(Compte! Aquesta pregunta té trampa!) 

3.A partir del que ens diuen els evangelis, quin és 
el criteri decisiu per distingir entre el Bé i el Mal? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXX. CICLE C.  

“JUSTOS”. 

121. Justos. (... a uns que es refiaven que eren justos i tenien per no res a tots els altres). 
En totes les religions, els fidels “compleixen” les seves obligacions amb diferent intensitat: des d’aquells 

que practiquen només d’una manera passiva i ocasional fins a aquells que fan de la Religió la professió a 
què dediquen la pròpia vida. 

Aquest diferent grau d’implicació porta fàcilment les persones més practicants a creure’s millors que la 
resta. També pot passar que entre els mateixos fidels sorgeixi la idea de que com més practicant és una 
persona més a la vora de Déu està, i més participa de la bondat divina. 

El relat que hem llegit intenta corregir aquesta manera de pensar. En realitat, la paràbola de Jesús ens 
invita a donar valor a tothom, sense entrar en cap forma de judici sobre la seva vida. El judici queda 
reservat exclusivament a Déu.  

Donat que el judici se’l reserva Déu en exclusiva, quan algú pretén jutjar els altres, això mateix ja el fa 
injust davant Déu. 

Les normes religioses sovint han nascut de l’experiència acumulada pel propi Poble al llarg de la seva 
Història. Per això poden atribuir-se, directament o indirecta, a Déu mateix. Un exemple d’això serien els 
famosos 10 Manaments de la Bíblia. I semblantment passa en les altres Religions, en el marc de les seves 
respectives Cultures.  

Pot ser que, objectivament, les normes religioses siguin sàvies i justes, però una cosa són les normes 
en si mateixes i una altra cosa és l’ús que se’n fa, sobretot quan serveixen per condemnar els altres o per 
justificar-se un mateix. 

El relat llegit ens parla d’un fariseu. Però, si Lluc posa aquesta paràbola al seu Evangeli és perquè l’error 
de considerar-se més just que els altres també afectava les Comunitats cristianes. 

El llenguatge, com tantes vegades en l’evangeli de Lluc, és radical: el qui es sent pecador surt del 
temple, justificat; en canvi el que es considerava més just que els altres, no. 

La raó que Jesús dóna d’aquest resultat diferent sembla una mica capciosa: Tothom qui s’enalteix serà 
humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit. Per què? 

¿Per què, si una persona realment s’esforça per ser bona i complir amb les seves obligacions, no pot 
considerar-se millor que qui se’n despreocupa? ¿Per què no podem agrair a Déu el fet de no ser com 
determinades persones de vida sospitosa? ¿Davant Déu, no hi ha cap diferència entre complir o no 
complir, ser bo o no ser-ne? 

Ben cert: hi ha diferència, i molta! I, no obstant, aquesta diferència no permet a ningú de creure’s 
millor que els altres. Cal deixar el judici exclusivament a Déu, acceptant que només Ell coneix realment 
què hi ha en el cor de cada persona. 

La vida de cada persona és a la vegada producte i resposta. Cadascú va construint lliurement la seva 
vida personal, però ho fa amb “material que ha anat rebent i rep cada moment”. Destriar allò que forma 
part del material rebut i allò que és fruit de la nostra llibertat és molt difícil, fins i tot per a un mateix.  

Potser podem “jugar” a jutjar-nos en relació a normes i lleis (correctes o no; justes o no) que nosaltres 
mateixos ens donem per a la convivència; però sense descuidar que la majoria de les lleis neixen sobretot 
del pervers desig de Poder que sol haver-hi en el cor humà. Jesús va ser condemnar en nom d’unes lleis 
divines! (Joan 19:7). I innumerables humans continuen essent jutjats i condemnats per lleis “sagrades” 
imposades des del Poder.  

Qui és just? Qui és pecador? Només Déu ho sap; i ningú es pot arrogar el dret a jutjar els altres en 
nom de Déu.  

Mossèn Pere Torras 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Tertúlia en espiral
DURANT L’ANY XXX. CICLE C.  

Bet 
Doncs, mira: aquesta vegada em sembla bé això 

que diu l’evangeli. N’hi ha molts que, perquè van a 
missa cada dia, ja es consideren més sants que els 
altres. Perdona, Víctor: no parlo per tu. Parlo de 
quan jo encara anava a missa; d’alguns beatos, que 
després et fotien… 
Víctor 

Tranquil·la, Bet. Sé que no parles per mi. Avui dia 
continua passant el mateix, però a l’inrevés: els que 
anem a missa (o els que encara anem a missa, com 
diuen molts) sembla que tinguem la pesta… 
Juli 

Tot plegat ha canviat molt. I és veritat: a la 
nostra societat, ser practicant és mal vist. I és 
injust perquè tothom és “practicant” d’alguna cosa, 
encara que sigui per anar al bar a fer la partida… 
Això que dius, ara també comença a passar amb els 
polítics. Per quatre polítics imbècils o aprofitats, ja 
sembla que tots hàgim de ser corruptes. És ben 
desagradable. És molt fàcil criticar sense fer res… 

Però, d’aquest evangeli, allò que a mi més em fa 
pensar i em preocupa no és el fariseu (que ja es 
veu que és un estúpid…) sinó l’actitud del publicà. 
No sé qui era aquest individu, però se’l veu 
aclaparat per un sentiment de culpabilitat, que em 
sembla molt destructiu. I aquí sí que em queixo de 
la religió, precisament perquè fomenta aquesta 
classe de sentiments. 
Magda 

Estic d’acord que és un sentiment destructiu, i 
que pot estar en persones religioses. De totes 
maneres, jo m’he mogut quasi sempre en ambients 
no religiosos i també l’hi he trobat. Tu, Juli, com a 
metge, ho deus saber millor que jo: el sentiment de 
culpabilitat és complex, i pot tenir causes molt 
variades. És cert: la religió el pot accentuar amb tot 
allò de l’infern o que som pecadors… Però, com 
veiem en l’evangeli d’avui, la religió també pot ser 
utilitzada com excusa de sentiments de superioritat 
o de prepotència, més dolents que el de culpabilitat 
perquè inclouen menyspreu per als altres. El 
problema no el veig tant en la religió com en la 
immaduresa. En aquest sentit, trobo que el relat 
d’avui està molt ben construït: només el fariseu es 
compara amb els altres i els menysprea. En canvi el 
publicà se situa només davant Déu; d’un Déu pel 
que se sent acollit, a pesar dels seus pecats. Jo diria 
que, més que un sentiment de culpabilitat, el relat 
d’avui vol posar en relleu la diferència entre els dos, 

i la valoració diversa que en fa Jesús: els dos van al 
temple, però només un en surt perdonat. 
Bet 

A mi, quan encara era religiosa, em va marcar 
molt el sentiment de culpabilitat. En canvi, el 
sentiment de superioritat que tu dius, l’he patit de 
part dels altres. Primer com a dona: encara hi ha 
molt masclisme “civilitzat” entre nosaltres! Ara 
també s’hi ha ajuntat la prepotència d’aquesta 
caterva de polítics dogmàtics que, a més, han 
acabat contaminant molta gent normal. Perdona, 
Juli. 
Juli 

No: si tens tota la raó! La política s’està 
dogmatitzant; s’està convertint en una religió. I 
més perillosa, perquè té el poder. 
Víctor 

El sentiment de culpabilitat em preocupa poc. I 
de prepotent, em sembla que no ho sóc. Però he de 
reconèixer que, com tu, no suporto la prepotència 
que molts exhibeixen. Exhibir prepotència s’ha 
posat de moda, des dels polítics, com deies tu, fins 
en els esports. Ho considero el problema més greu 
d’avui dia, i que posa en perill la convivència. I a 
sobre, els casos més “sonors” d’aquesta prepotència 
humiliant s’exhibeixen, i s’alimenten des dels 
mitjans de comunicació més irresponsables. 

Jo vull creure el que diu l’evangeli; però de 
moment, passa el contrari. Em refereixo a això de 
“qui s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia 
serà enaltit“. De moment no veig que això passi. 
Magda 

No passa en forma de reacció, que és com ho 
faríem nosaltres. Si passés en forma de reacció, 
estic segura que a moltes persones les enaltiríem 
perquè fossin humiliades… 

Recordo que en un campament de mainada, el 
monitor va tocar el pito i tots els nens van córrer 
per posar-se a la fila intentant ser els primers. 
Llavors el monitor se’n va anar a la cua, i va fer 
girar els nens, de manera que els últims van passar 
a ser els primers. Va quedar clar que ser els primers 
o els últims era una qüestió reversible. 

El relat d’avui ens vol fer veure que ser primers o 
últims davant Déu és reversible. Ell valora els 
nostres comportaments al revés de com ho fem 
nosaltres; i la seva valoració és la que val. 
Juli 

Però això és molt perillós, perquè permet fer 
trampes. No us heu trobat amb persones que 
s’humilien només perquè els exalcin? I se’n fan un 
dret! Passa el mateix que amb alguns malalts: 
necessiten estar malalts −i acaben estant-ho de 
debò− només perquè els cuidin. 
Víctor 

Hem de suposar que Déu sap jutjar millor que 
nosaltres… I que ho farà amb benevolència. 

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.



LA POSTURA JUSTA 

Sigueu-me propici, que sóc un pecador. 

Segons Lluc, Jesús dirigeix la paràbola del fariseu i el publicà a alguns que 
presumeixen de ser justos davant Déu i menyspreen els altres. Els dos 
protagonistes que pugen al temple a pregar representen dues actituds religioses 
contraposades i irreconciliables. Però, ¿quina és la postura justa i encertada 
davant Déu? Aquesta és la pregunta de fons. 

El fariseu és un observant escrupolós de la llei i un practicant fidel de la seva 
religió. Se sent segur en el temple. Ora de peu i amb el cap ben alt. La seva 
pregària és la més bella: una pregària de lloança i acció de gràcies a Déu. Però 
no li dóna gràcies per la seva grandesa, la seva bondat o misericòrdia, sinó pel bo 
i gran que és ell mateix. 

De seguit s'observa alguna cosa falsa en aquesta oració. Més que pregar, 
aquest home es contempla a si mateix. S'explica la seva pròpia història plena de 
mèrits. Necessita sentir-se en regla davant Déu i exhibir-se com superior als 
altres. 

Aquest home no sap el que és pregar. No reconeix la grandesa misteriosa de 
Déu ni confessa la seva pròpia petitesa. Cercar Déu per enumerar davant seu les 
nostres bones obres i menysprear els altres és d'imbècils. Darrera de la seva 
aparent pietat s’hi amaga una oració "atea". Aquest home no necessita Déu. No li 
demana res. Es basta a si mateix. 

L'oració del publicà és molt diferent. Sap que la seva presència al temple és mal 
vista per tots. El seu ofici de recaptador és odiat i menyspreat. No s'excusa. 
Reconeix que és pecador. Els seus cops de pit i les poques paraules que xiuxiueja 
ho diuen tot: «Déu meu, sigueu-me propici, que sóc un pecador». 

Aquest home sap que no es pot vanagloriar. No té res que oferir a Déu, però sí 
molt per rebre d'ell: el seu perdó i la seva misericòrdia. En la seva oració hi ha 
autenticitat. Aquest home és pecador, però és en el camí de la veritat. 

El fariseu no s'ha trobat amb Déu. Aquest recaptador, per contra, troba de 
seguida la postura correcta davant d'ell: l'actitud del que no té res i ho necessita 
tot. No s'atura si més no a confessar amb detall les seves culpes. Es reconeix 
pecador. D'aquesta consciència brolla la seva pregària: «Sigueu-me propici, que 
sóc un pecador». 

Tots dos pugen al temple a pregar, però cada un porta en el seu cor la seva 
imatge de Déu i la seva manera de relacionar-se amb ell. El fariseu segueix 
enredat en una religió legalista: per a ell l'important és estar en regla amb Déu i 
ser més observant que ningú. El recaptador, per contra, s'obre al Déu de l'Amor 
que predica Jesús: ha après a viure del perdó, sense vanagloriar-se de res i 
sense condemnar ningú. 

José Antonio Pagola






