
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.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 06/10/2016 

DURANT L’ANY XXXII. CICLE C. 
1ª LECTURA (2Macabeus 7,1-2,9-14) 

En aquells dies, 
set germans, que havien estat detinguts amb la seva 
mare, 
eren forçats pel rei, sota la tortura d’assots i de fuets, 
a menjar carn de porc, que la Llei prohibia. 
Un d’ells, parlant per tots, digué: 
«Què vols saber de nosaltres amb aquest interrogatori? 
Estem disposats a morir 
abans que violar les lleis rebudes dels nostres pares.» 

El segon, a punt d’expirar digué: 
«Tu ens pots privar d’aquesta vida, botxí, 
però el Rei del món, als qui morim per les seves lleis, 
ens ressuscitarà a una vida eterna.» 

Després d’aquests va ser torturat el tercer. 
Tragué la llengua de seguida, tan bon punt li ho demanaren, 
estengué les mans sense por 
i digué amb una noble generositat: 
«Les havia rebudes del cel, 
però per fidelitat a les lleis del cel no les planyo 
i espero recobrar-les d’allà dalt.» 
El rei mateix i els de la seva comitiva 
quedaren corpresos de la valentia d’aquell noi, 
que tenia per no res el dolor de les tortures. 

Mort aquest, turmentaren el quart amb la mateixa crueltat. 
A punt d’expirar deia: 
«Ara que morim a mans dels homes, 
és bo de confiar en l’esperança 
que Déu ens dóna de ressuscitar-nos, 
perquè tu no ressuscitaràs pas a la vida.» 

2ª LECTURA (2ª Tessalonicencs 2,16-3,5) 
Germans, 
que Jesucrist mateix, el nostre Senyor, 
i Déu, el nostre Pare, 
que ens ha estimat tant 
i ens ha concedit per la seva gràcia 
un consol etern i una bona esperança, 
conforti els vostres cors 
i els faci constants en tota mena d’obres bones 
i de bona doctrina. 

Finalment, germans, pregueu per nosaltres: 
que la Paraula del Senyor es propagui pertot arreu 
i sigui glorificada com ho ha estat entre vosaltres, 
i que Déu ens alliberi dels homes irresponsables i dolents, 
perquè no tothom té la fe. 
  
El Senyor és fidel. 
Ell us farà constants i us guardarà del Maligne. 
Us tenim tota la confiança en el Senyor, 
i sabem que tot això que us recomanem ja ho feu 
i continuareu fent-ho. 

Que el Senyor encamini els vostres cors a estimar Déu 
i sofrir amb constància com ho féu Jesucrist. 

EVANGELI (Lluc 20,27-38) 
En aquell temps, 
uns saduceus anaren a trobar Jesús. 
Els saduceus neguen que els homes hagin de ressuscitar. 

[Per això li proposaren aquesta qüestió: 
«Mestre, Moisès ens va prescriure 
que si un home casat mor sense fills, 
el seu germà es casi amb la dona del difunt, 
per donar descendència al seu germà. 
Doncs bé: 
hi havia set germans. 
El primer, que era casat, morí sense fills. 
El segon, el tercer, i així fins al setè 
es van casar amb la dona del difunt 
i moriren sense deixar fills. 
Finalment ella també morí. 
Aquesta dona, per tant, en la resurrecció, 
de quin dels set serà l’esposa? 
Perquè tots set s’hi havien casat.»] 

Jesús els respongué: 
«En el món present els homes i les dones es casen, 
però els qui Déu considerarà dignes 
de tenir un lloc en el món que vindrà 
i en la resurrecció dels morts 
no es casaran, 
perquè ja no podran morir mai més. 
Pel fet de tenir part en la resurrecció 
són iguals que els àngels 
i són fills de Déu. 
I que els morts han de ressuscitar, 
Moisès mateix ho deixa entendre 
en el passatge de la Bardissa que no es consumia, 
quan diu que el Senyor 
és el Déu d’Abraham, Déu d’Isahac i Déu de Jacob. 
Déu no és Déu de morts, sinó de vius, 
perquè, per a ell tots viuen.» 

  



PROJECTE D’HOMILIA
El relat d’avui té com a protagonista, a part de Jesús, 

Zaqueu: un caragirat que s’havia enriquit abusant del 
poder que li donaven els dominadors romans per cobrar 
els impostos que oprimien el seu propi poble. Zaqueu és 
vist per la gent com un individu menyspreable. 

Però sorprenentment Lluc el descriu de tal manera que 
ens resulta simpàtic des del primer moment. L’escena és 
d’una gran vivesa i amb una certa dosi d’infantilisme que 
ens la fa pròxima i humana. Zaqueu és petit d’estatura, i 
no pot veure Jesús perquè la gentada li privava la vista. 
Tot i ser un home important i ric, fa el mateix que faria 
qualsevol vailet espavilat: enfilar-se a un arbre. L’escena 
resulta un xic còmica, però així s’aconsegueix fer-nos-el 
simpàtic. I també ens el fa simpàtic el seu afany per 
veure Jesús. 

Encara que el Missal ens parla només “d’un arbre”, el 
text original diu que es tracta d’un sicòmor: una classe de 
figuera grossa i silvestre. Possiblement aquí hi hagi un 
doble sentit ja que la figuera, juntament amb la vinya, 
era un dels símbols usats per representar el poble 
d’Israel. Zaqueu, exclòs de la gentada (poble) a causa del 
seu ofici menyspreable, vol compensar aquesta exclusió 
enfilant-se a una figuera, símbol d’Israel. És a dir: busca 
sentir-se integrat al seu poble. 
Intentava de veure qui era Jesús… 

El CAMÍ DE JESÚS acabarà amb un gran “ESPECTACLE” al 
Calvari: la solemne exhibició de Jesús com “HOME – IMATGE 
DE DÉU” (Lluc 23:48). Però pocs seran capaços de 
reconèixer-lo en aquell ESPECTACLE. 

Pedagògicament Lluc ens va preparant. Jericó és 
l’última etapa abans de Jerusalem. A l’entrada de Jericó, 
Lluc ens presenta un cec que hi vol veure. “Senyor, fes 
que hi vegi” (Lluc 18,35. Episodi no recollit al Missal). 
També ara se’ns diu de Zaqueu que volia veure qui era 
Jesús. 

Voler veure Jesús significa estar disposat a veure 
l’HOME. Del cec es diu que va poder veure-hi i seguia 
Jesús. De Zaqueu es diu que dóna als pobres la meitat 
dels seus béns i que “avui s’ha salvat aquesta casa, ja 
que aquest home també és un fill d’Abraham”. En els dos 
casos es tracta de “veure l’Home”. 
“Tothom qui ho veié criticava Jesús”. 

No tothom està disposat a veure l’HOME. Sorprèn que 
precisament tota la gent critiqui Jesús pel seu 
comportament amb Zaqueu. És que aquesta multitud no 
segueix Jesús per a veure l’HOME sinó per a veure el seu 
“rei”, com posaran de manifest en l’entrada triomfal que li 
estan preparant (Lluc 19,28ss). Però quan s’adonaran que 
es tracta d’un rei que refusa tot poder de domini sobre els 
altres, tots cridaran: Mata’l, aquest! Deixa’ns lliure 
Barrabàs! (Lluc 23,18). 
Jericó. 

El CAMÍ DE JESÚS cap a Jerusalem és un camí espiritual. 
Però Lluc fa servir la geografia com a llenguatge. Avui ens 
parla de Jericó. 

La ciutat de Jericó està carregada de simbolisme, tant 
per la seva història com per la seva ubicació. Va ser la 
primera ciutat de la TERRA PROMESA conquerida pel poble 
d’Israel guiat per Josué (Josué 6:20ss). Noteu que 
“Josué” i “Jesús” són el mateix nom, l’un en arameu i 
l’altre en grec. En el camí cap a Jerusalem, Jericó és 
l’última estació. A partir d’aquí el camí va pujant fins al 
cim de la muntanya de les Oliveres des d’on ja es pot 
veure l’esplendorosa ciutat de Jerusalem i el seu famós 
temple. Els pelegrins feien nit a Jericó per arribar 
l’endemà a la Ciutat on hi havia l’únic temple d’Israel. 

Josué, més de mil anys abans, havia començat la 
conquesta de la Terra Promesa gràcies a una dona 
“pecadora” (prostituta) de Jericó que va acollir a casa 
seva els espies d’Israel. Lluc, dient-nos que Jesús és 
acollit per un “pecador” (publicà), ens vol recordar la 

conquesta de Josué. També el camí de Jesús acabarà amb 
una conquesta, encara que molt diferent de la de Josué. 
Aclamat pels seus seguidors, Jesús entrarà com a nou 
“rei” a la Capital i es dirigirà al temple per “purificar-lo”. 
Era per culpa de la corrupció del temple que la Terra 
Promesa s’havia convertit en Terra d’Esclavitud. Però la 
victòria de Jesús no serà sobre ningú: ni sobre els 
dominadors romans ni sobre els opressors religiosos. De 
fet, per a Jesús, els esclavitzadors són tan esclaus com 
els mateixos esclavitzats. La victòria de Jesús serà 
directament sobre la l’esclavitud i la seva principal causa: 
una perversa degeneració del temple, del qual no en 
quedarà pedra sobre pedra (Lluc 21,6). 
…ha vingut a salvar allò que s’havia perdut. 

Lluc ens va perfilant la novetat de Jesús; d’un Jesús 
que escandalitza els seus deixebles allotjant-se a casa 
d’un pecador. I és que hi ha dues maneres de salvar: la 
dels humans i la de Déu. 

Els humans pretenem fer avançar la salvació (la 
realització del PROJECTE HOME) separant els dolents i 
condemnant-los. En canvi Déu salva “contagiant” la seva 
bondat també als “dolents”, els quals així es poden tornar 
bons. La presència de Jesús fa que el lladre Zaqueu 
reparteixi els seus béns. “Senyor, ara mateix dono als 
pobres la meitat dels meus béns, i a tots els qui he 
defraudat els restitueixo quatre vegades més”. 

La reacció dels “bons” serà condemnar també Jesús. En 
l’exercici d’aquesta condemna es posarà de manifest que 
també ells, els “bons”, tenen dolenteria, i necessiten 
igualment deixar-se “contagiar” de la bondat de Déu 
oferta en la bondat de tantíssimes persones que estan al 
nostre costat. 

Dissortadament el Missal, després de presentar-
nos durant força diumenges el CAMÍ DE JESÚS CAP A 
JERUSALEM, canvia de perspectiva. Allò que 
correspondria a l’arribada de Jesús a Jerusalem ja 
va ser llegit, en part, durant la Quaresma i Setmana 
Santa; per això ara el Missal no ho repeteix. 

MISSATGE 
La Bondat i la Dolenteria s’encomanen. Però hi ha una 

gran diferència: la Dolenteria ens repugna; la Bondat ens 
encanta. Per això acabarà imposant-se la Bondat. En 
realitat, només la Bondat roman per sempre perquè neix 
contínuament de la seva Font inesgotable. En canvi la 
Dolenteria és un simple subproducte ocasional que 
segreguem per compensar les mancances ocasionals de 
Bondat. 

RESPOSTA 
 “No et deixis vèncer pel mal; al contrari, venç el mal 

amb el bé.”, recomana St. Pau en la seva carta als 
Romans (Romans 12,21). 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1. En la pràctica de cada dia, ¿sou més propensos a 

actuar segons la justícia  humana (que condemna), o 
segons la justícia de Déu (que justifica)? 

2. La gentada que va amb Jesús impedeix Zaqueu de 
veure qui és realment Jesús. ¿Creieu que avui pot 
passar també el mateix? ¿Seria cristià considerar Jesús 
propietat privada dels Cristians? 

3. Es pot acollir realment Jesús essent membre d’una 
altra Religió? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXXI. CICLE C.  

“ZAQUEU”. 

122. Zaqueu. (“Zaqueu, baixa de pressa, que avui m’he de quedar a casa teva.”). 
Només l’evangeli de Lluc conté aquest relat sobre Zaqueu. La insistència en el nom (tres vegades, i la 

central en boca del mateix Jesús) indica que es tracta d’un nom significatiu. Però els comentaristes no 
estan tots d’acord en el seu significat. Hi ha sobretot dues interpretacions: per a uns, “Zaqueu”  
significaria “pur”, sobretot en el sentit de “autèntic”; per a uns altres, Zaqueu seria la versió grega i 
abreujada de Zacaries. “Zacaries”, un nom molt freqüent a Israel, i que significa “Déu es recorda”.  

Cal reconèixer que aquesta segona interpretació conjuga molt bé amb l’escena descrita, especialment 
amb les paraules finals de Jesús: “... aquest home també és un fill d’Abraham.”  

Que Lluc prefereixi la forma grega a la més habitual hebrea (Zacaries) vol dir que li dóna un significat 
afegit. Déu es recorda també d’aquells que són marginats dintre el Poble escollit. En aquest cas, la figura 
de Zaqueu serviria per mostrar la bondat de Déu que es recorda fins i tot d’aquells que l’han abandonat. 
Aquest relat, doncs, estaria en la línia de les paràboles que Lluc ha posat en el camí de Jesús, que busca 
l’ovella perduda (15:4ss ) o el fill que havia marxat de casa i hi torna (15:12ss). 

En el relat que hem llegit hi té un paper important la multitud. Cal notar que no es diu que Zaqueu 
volia veure Jesús sinó que volia veure qui era Jesús. Aquest detall és important per entendre el paper que 
hi juga la multitud. Zaqueu no pot veure qui és Jesús a causa de la multitud. La multitud de seguidors que 
acompanya Jesús el fan ben visible, però de fet impedeixen de veure qui és realment. Quan arribin a la 
vista de Jerusalem, aquesta multitud aclamarà Jesús com el rei que havia de venir (Lluc 19:37). Però 
Jesús no és exactament el “rei” que ells aclamen i volen. Per això aquesta mateixa multitud, al divendres 
següent, preferirà Barrabàs i demanarà que crucifiquin Jesús (Lluc 23:18). 

L’estratègia d’enfilar-se a una figuera també és significativa: la figuera era símbol d’Israel com a poble 
elegit. Zaqueu s’hi enfila perquè era per on Jesús havia de passar. Jesús pertany al poble Jueu, i és a 
partir d’aquest Poble (i de tots els Pobles oprimits) que es pot saber qui és realment. Però Jesús no és 
només un personatge jueu. Per conèixer la seva autèntica realitat cal baixar de la figuera i acollir-lo a 
casa. “Avui m’he de quedar a casa teva”.  

Jesús és l’Home. Només se’l pot conèixer des de la Humanitat que tots compartim. Jesús passa pel 
lloc on hi ha la figuera, però no s’hi para. El seu camí avança més enllà d’aquell “lloc” (expressió que 
designava el Temple), i el porta “a casa” (expressió que en els Evangelis designa allà on resideix la 
comunitat fraternal). 

Tothom critica Jesús per allotjar-se a casa d’un pecador. El Publicans eren considerats pecadors i impurs 
pel contacte permanent que tenien amb el món pagà i per gestionar els impostos, sovint abusius, de 
l’Imperi Romà.  

El relat ens avança la realitat més profunda de Jesús: ell és el Fill de l’home que ha vingut a buscar i a 
salvar allò que s’havia perdut. 

Zaqueu representa tots aquells per als quals la multitud es converteix en un obstacle per veure qui és 
Jesús; per veure qui és l’Home. Ni la multitud que busca rei, ni la multitud que exhibeix líders poderosos 
permeten veure l’Home realment.  

Allà on hi ha Poder o es confia en el Poder, no es pot veure realment l’Home. En canvi els oprimits, per 
reacció, estan preparats per veure l’Home que volen ser, i en són privats. 

L’Home el descobrim només en la vivència de la germanor. A casa, partint el pa, compartint el poc o el 
molt que tinguem. “Dono als pobres la meitat dels meus béns, i a tots els qui he defraudat els restitueixo 
quatre vegades més”. “Avui s’ha salvat aquesta casa”. 

Segons els Evangelis, Jesús, com a “rei dels jueus” queda clavat a la creu (Lluc 23:46), i, en el 
llenguatge de Lluc, els deixebles el “recuperen”, a casa, compartint l’aliment al voltant d’una taula (Lluc 
24:30ss  També: 24:41). 

  

Mossèn Pere Torras 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http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1179&select=24
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Tertúlia en espiral
DURANT L’ANY XXXI. CICLE C.  

Bet 
Tu, Magda, sempre dius que Lluc és molt bon 

escriptor; però jo crec que en aquest relat d’avui 
s’ha passat, perquè ens parla d’aquest tal Zaqueu 
d’una manera que ens el fa simpàtic, quan en 
realitat devia ser un barra barrut. 
Magda 

Només coneixem Zaqueu per això que ens diu 
Lluc en aquest relat. I és veritat: aquest relat està 
fet de tal manera que aquest Zaqueu, que era un 
galtes, ens resulta simpàtic. Però penso que això 
està fet expressament. Per això em pregunto: per 
què Lluc ens presenta aquest barrut de manera que 
ens caigui simpàtic? 
Víctor 

Suposo que Lluc, d’aquesta manera, vol recalcar 
la importància de convertir-se. Zaqueu resulta 
simpàtic per la seva criaturada d’enfilar-se a un 
arbre; però el més important és que es converteix. 
Al començament del relat parla de la seva petitesa 
d’estatura, segurament per destacar la seva 
petitesa moral. Moral i social, perquè els publicans 
eren la gent més menyspreada. I amb raó: 
s’aprofitava del domini que els Romans exercien 
sobre el poble. Però al final, quan ha acollit Jesús a 
casa seva, es  converteix. El relat diu que es va 
posar dret. Així es manifesta la grandesa d’aquest 
home menut que ens resulta simpàtic. 
Juli 

No sé si aquest Zaqueu em resulta tan simpàtic 
com dieu. Jo m’he fet una altra reflexió. En aquest 
relat, a més de Zaqueu i Jesús, hi ha un altre 
protagonista: la multitud. El relat diu que Zaqueu 
no pot veure Jesús a causa de la multitud. Tu, 
Magda, sempre ens has dit que, en els evangelis, 
Jesús personifica l’Home. Segons això, aquí se’ns 
diu que la multitud impedeix de veure l’Home. Quan 
Zaqueu aconsegueix veure qui és l’Home, deixa de 
ser un galtes. No sé si es converteix o no, però tot 
parteix del fet que aquest pobre homenot “volia 
saber qui era l’Home“. 

Jo llegeixo aquest relat en clau política, i penso: 
si els polítics abandonessin (abandonéssim) les 
idees preconcebudes, i volguessin veure realment 
qui són els humans, què pensen, què volen els 
ciutadans… la política seria el servei més maco i 
noble que s’hagi inventat mai! Però, no: al partit em 
tenen per un cagadubtes perquè sempre trobo 
pegues als programes electorals. La majoria busca 
programes que portin vots, encara que després no 

es puguin complir… “Veure l’Home”. Aquesta és la 
qüestió! 
Magda 

Trobo interessantíssim això que acabes de dir. 
Aquí la multitud també és protagonista, i ben 
negativament: primer impedeix de veure l’Home; 
després, critica Jesús perquè s’ha hostatjat a casa 
d’un pecador. Podem fer molt mal sense ni adonar-
nos-en… 
Bet 

La multitud som tots. La multitud és el Poble. En 
democràcia, la multitud sempre té raó! 
Víctor 

Hi ha multituds i multituds. Un ramat de xais 
poden ser tanta multitud com vulguis, però només 
diuen bèeee. En canvi un eixam d’abelles també és 
multitud, però cada una té i compleix amb la seva 
responsabilitat. “La multitud sempre té raó”. Per 
això hi ha tants aprofitats que volen manipular-la. I, 
dissortadament, sovint ho aconsegueixen. 
Magda 

Segons els evangelis, Jesús es troba sovint amb 
la multitud. Però el seu objectiu és que no es quedi 
en simple multitud sinó que esdevingui comunitat. 
Hi ha una gran diferència entre una simple multitud 
i una multitud–comunitat. La comunitat és activa, 
creativa. La simple multitud és passiva, i fàcilment 
manipulada pels líders de torn. A vegades és 
necessari “enfilar-se a un arbre” per poder veure la 
realitat humana. Cal ser crítics. 
Juli 

Em sembla que va ser Churchill que va dir, més o 
menys, allò de que la democràcia és el pitjor 
sistema de govern, a excepció de tots els sistemes 
anteriors. O sigui: que la democràcia no és bona; 
però és la forma de govern menys dolenta. 
Víctor 

Jo prefereixo dir-ho d’una altra manera (i que em 
perdoni el Sr. Churchill): la democràcia és bona; 
però en mans d’individus no democràtics, és torna 
perversa i és el pitjor de tot. Per això estem com 
estem! 
Bet 

Sí. Jo també ho penso. Crec que la democràcia, 
abans que res és una virtut; una qüestió de justícia. 
Sense aquesta virtut, la democràcia política és un 
fracàs. Però continua essent el mal menor. 

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.



PUC CANVIAR? 

A buscar i a salvar allò que s’havia perdut. 
Lluc narra l'episodi de Zaqueu perquè els seus lectors descobreixin millor el que 

poden esperar de Jesús: el Senyor al qual invoquen i segueixen en les comunitats 
cristianes «ha vingut a buscar i a salvar allò que s’havia perdut». No ho han 
d'oblidar. 

Alhora, el seu relat de l'actuació de Zaqueu ajuda a respondre a la pregunta 
que no pocs porten en el seu interior: Encara puc canviar? ¿No és ja massa tard 
per refer una vida que, en bona part, l'he fet malbé? Quins passos puc donar? 

Zaqueu ve descrit amb dos trets que defineixen amb precisió la seva vida. És 
«cap de cobradors» i és «ric». A Jericó tots saben que és un pecador. Un home 
que no serveix a Déu sinó als diners. La seva vida, com tantes altres, és poc 
humana. 

No obstant això, Zaqueu «intentava de veure qui era Jesús». No és simple 
curiositat. Vol saber qui és, què es tanca en aquest Profeta que tant atrau la 
gent. No és tasca fàcil per a un home instal·lat en el seu món. Però aquest desig 
de Jesús canviarà la seva vida. 

L'home haurà de superar diferents obstacles. És «petit d’estatura», sobretot 
perquè la seva vida no està motivada per ideals gaire nobles. La gent és un altre 
impediment: haurà de superar prejudicis socials que li fan difícil la trobada 
personal i responsable amb Jesús. 

Però Zaqueu prossegueix la seva recerca amb senzillesa i sinceritat. Corre per 
avançar-se a la multitud, i es puja a un arbre com un nen. No pensa en la seva 
dignitat d'home important. Només vol trobar el moment i el lloc adequat per 
entrar en contacte amb Jesús. El vol veure. 

És llavors quan descobreix que també Jesús l’està cercant a ell doncs arriba fins 
aquell lloc, el busca amb la mirada i li diu: "avui m’he de quedar a casa teva". 
Zaqueu baixa i el rep a casa ple d'alegria. Hi ha moments decisius en què Jesús 
passa per la nostra vida perquè vol salvar el que nosaltres estem fent malbé. No 
els hem de deixar escapar. 

Lluc no descriu la trobada. Només parla de la transformació de Zaqueu. Canvia 
la seva manera de mirar la vida: ja no pensa només en els seus diners sinó en el 
patiment dels altres. Canvia el seu estil de vida: farà justícia als quals ha explotat 
i compartirà els seus béns amb els pobres. 

Tard o d'hora, tots correm el risc de "instal·lar-nos" a la vida renunciant a 
qualsevol aspiració de viure amb més qualitat humana. Els creients hem de saber 
que una trobada més autèntica amb Jesús pot fer la nostra vida més humana i, 
sobretot, més solidària 

José Antonio Pagola






