
LECTURES  
DIUMENGE 21/02/2016 

DIUMENGE II DE QUARESMA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Gènesi 15,5-12.17-18) 
En aquells dies, 
Déu va fer sortir fora Abram i li digué: 
«Mira el cel i posa’t a comptar les estrelles, 
a veure si les pots comptar; 
doncs així serà la teva descendència.» 
  
Abram cregué en el Senyor 
i el Senyor ho tingué en compte 
per donar-li una justa recompensa. 
Després li digué: 
«Jo sóc el Senyor, 
que t’he fet sortit d’Ur dels caldeus 
per donar-te aquest país; 
serà el teu heretatge.» 
Abram preguntà: «Quina garantia me’n doneu, Senyor?» 
Ell respongué: 
«Porta’m una vaca, una cabra i un moltó de tres anys, 
una tórtora i un colomí.» 
Li portà tots aquests animals, 
els partí per la meitat i posà cada meitat enfront de l’altra, 
però no va partir els ocells. 
Uns ocellots de presa volien abatre’s sobre els cossos morts, 
però Abram els allunyava. 
  
Quan el sol s’anava a pondre, 
Abram caigué en un son profund 
i s’apoderà d’ell un gran terror, com una foscor. 
Després de la posta, quan ja s’havia fet fosc, 
veié un forn fumejant, una torxa encesa, 
que passava enmig dels animals partits. 
Aquell dia el Senyor va fer amb Abram una aliança 
i es comprometé en aquests termes: 
«Dono aquest país a la teva descendència, 
des del torrent d’Egipte fins al gran riu, el riu Eufrat.» 

2ª LECTURA (Filipencs 3,17-4,1)  
Germans, 
[seguiu el meu exemple i fixeu-vos 
en els qui viuen segons el model que teniu en mi. 
Us ho he dit sovint 
i ara ho repeteixo amb llàgrimes als ulls: 
N’hi ha molts que, pel seu estil de viure, 
són contraris a la creu del Crist. 
El terme on s’encaminen és de perdició, 
el déu que adoren és el ventre, 
i la seva glòria, la posen en les parts vergonyoses; 
tot el que aprecien són valors terrenals. 

Però] nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel; 
d’allà esperem un Salvador, Jesucrist, el Senyor, 

que transformarà el nostre pobre cos 
per configurar-lo al seu cos gloriós, 
gràcies a aquella acció poderosa 
que li ha de sotmetre tot l’univers. 

Per tant, germans meus estimats i enyorats, 
vosaltres que sou el meu goig i la meva corona, 
manteniu-vos així, en el Senyor, estimats meus. 

EVANGELI (Lluc 9,28b-36) 
En aquell temps, 
Jesús prengué Pere, Joan i Jaume 
i pujà a la muntanya a pregar. 
Mentre pregava, 
es trasmudà l’aspecte de la seva cara 
i el seu vestit es tornà blanc i espurnejant. 
Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. 
Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos, 
i parlaven del traspàs d’ell, 
que s’havia d’acomplir a Jerusalem. 
  
Pere i els seus companys estaven adormits profundament, 
però quan es desvetllaren, veieren la glòria de Jesús 
i els dos homes que eren amb ell. 
Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, 
Pere li digué: 
«Mestre, que n’estem de bé, aquí dalt! 
Fem-hi tres cabanes, 
una per a vós, 
una per a Moisès 
i una altra per a Elies.» 
Parlava sense saber què es deia. 
  
Mentre parlava es formà un núvol i els cobrí. 
Ells s’esglaiaren en veure que entraven dins el núvol. 
Llavors del núvol estant una veu digué: 
«Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo.» 
  
Així que la veu hagué parlat, 
es van trobar amb Jesús tot sol. 
Ells guardaren el secret, 
i aquells dies no contaren a ningú res del que havien vist. 

  



LECTURES  
DIUMENGE 28/02/2016 

DIUMENGE III DE QUARESMA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Èxode 3,1-8a.10.13-15) 
En aquells dies, 
Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, 
sacerdot madianita. 
Tot guiant el seu ramat desert enllà, 
arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu. 
L’àngel del Senyor se li aparegué en una flama 
enmig de la bardissa. 
Va mirar, 
i s’adonà que la bardissa cremava però no es consumia. 
Moisès es va dir: 
«Deixa’m anar a veure aquesta visió extraordinària: 
què ho fa que no es cremi la bardissa.» 
El Senyor veié que s’acostava per mirar. 
Llavors Déu el cridà de la bardissa estant: 
«Moisès, Moisès.» 
Ell respongué: «Aquí em teniu.» 
Déu li digué: «No t’acostis aquí. 
Descalça’t, que el lloc on ets és terra sagrada.» 
I afegí: 
«Jo sóc el Déu del teu pare, 
Déu d’Abraham, Déu d’Isaac, Déu de Jacob.» 
Moisès es cobrí la cara, perquè no gosava mirar Déu. 
Llavors el Senyor li digué: 
«He vist les penes del meu poble al país d’Egipte 
i he sentit el clam que li arrenquen els seus explotadors. 
Conec els seus sofriments. 
Baixaré, doncs, a alliberar-lo del poder dels egipcis 
i a fer-lo pujar d’aquell país cap a un país bo i espaiós, 
un país que regalima llet i mel.» 
Moisès digué a Déu: 
«Quan aniré a trobar els israelites i els diré: 
“El Déu dels vostres pares m’envia a vosaltres”, 
si ells em pregunten quin és el seu nom, 
què he de respondre?» 
Déu li contestà: 
«Jo sóc el qui sóc.» 
I afegí: «Respon així als israelites: 
“Jo-sóc m’envia a vosaltres”.» 
Déu digué encara a Moisès: 
«Digues això als israelites: 
“Jahvè (el qui és), el Déu dels vostres pares, 
Déu d’Abraham, Déu D’Isaac, Déu de Jacob, 
m’envia a vosaltres.” 
»Aquest serà el meu nom per sempre, 
amb aquest nom em tindran present totes les generacions.» 

2ª LECTURA (1Corintis 10,1-6.10-12) 
Germans, 
no vull que us passi per alt una lliçó de la història. 
Els nostres pares estaven tots emparats per aquell núvol, 

tots passaren el mar Roig i tots, 
en el núvol i en el mar, 
van rebre com un baptisme que els unia a Moisès. 
Tots es van alimentar amb el mateix menjar espiritual, 
tots van beure la mateixa beguda espiritual, 
ja que bevien d’una roca espiritual que els acompanyava, 
i aquesta roca significava el Crist. 
Malgrat tot, 
la gran majoria no foren agradables a Déu, 
ja que quedaren estesos pel desert. 
Tot això era un exemple per a nosaltres, 
perquè no desitgem allò que no és bo, com ells ho feren. 
No murmureu, com ho feren alguns d’ells, 
que van morir a mans de l’Exterminador. 
Tot això que els succeïa era un exemple, 
i va ser escrit per advertir-nos a nosaltres, 
ja que els segles passats 
s’encaminaven cap als temps que vivim. 
Per tant, els qui creuen estar ferms, que mirin de no caure. 

EVANGELI (Lluc 13,1-9) 
Per aquell temps, 
alguns dels qui eren presents 
contaren a Jesús el cas d’uns galileus, 
com Pilat havia barrejat la sang d’ells 
amb la de les víctimes que oferien en sacrifici. 
Jesús els respongué: 
«Us penseu que aquells galileus van ser malmenats 
perquè havien estat més pecadors que tots els altres 
galileus? 
Us asseguro que no: 
si no us convertiu, tots acabareu igual. 
I aquells divuit homes que van morir 
quan els caigué a sobre la torre de Siloè, 
us penseu que eren més culpables 
que tots els altres habitants de Jerusalem? 
Us asseguro que no: 
si no us convertiu, tots acabareu igual.» 

I els digué aquesta paràbola: 
«Un home que tenia una figuera a la vinya, 
anà a cercar-hi fruit i no n’hi trobà. 
En veure això, digué al vinyater: 
“Mira, fa tres anys que vinc a cercar fruit a aquesta figuera 
i no n’hi trobo. 
Talla-la d’una vegada. 
Per què la tinc, si no fa més que ocupar-me la terra?” 
Ell li contestà: “Senyor, deixeu-la encara aquest any. 
Cavaré la terra i la femaré, 
a veure si fa fruit d’ara endavant; 
si no, ja la podreu tallar”.» 



PROJECTE D’HOMILIA
Un dels problemes de la litúrgia catòlica és el desordre 

que posa en la lectura dels Evangelis. Els Evangelis no 
són un recull desordenat de relats sinó un gran relat 
compost de diferents relats més breus, però ordenats per 
l’evangelista de tal manera que donin una visió ben 
definida de la figura de Jesús com a do de Déu a la 
Humanitat. Però les Lectures del Missal ens fan anar 
d’aquí d’allà, trencant el fil d’exposició que ha fet cada 
evangelista. 

Per a aquest segon diumenge de Quaresma, la litúrgia 
ens proposa el relat de la TRANSFIGURACIÓ. No es tracta de 
la crònica d’una experiència personal de tres deixebles 
“privilegiats”, sinó de l’escenificació d’un problema 
important que tenien alguns deixebles a l’hora d’entendre 
i seguir el Jesús. 

Abans del relat d’avui, l’evangelista ha exposat un 
malentès entre els deixebles i Jesús. Els deixebles, per 
boca de Pere, han confessat que Jesús és el Messies; però 
Jesús els ha prohibit severament de dir-ho a ningú (Lluc 
9, 21). Així, doncs, la resposta de Pere no era vàlida per 
presentar Jesús. 

Quina era la resposta vàlida? Lluc la posa en boca de 
Déu mateix; i, per emmarcar-la bé i posar-la en relleu, fa 
l’escenificació que hem llegit. Hi ha set “actors”, i cal 
fixar-se bé en el paper que hi representa cadascun. El 
teló de fons continua essent la pregunta de Jesús: “I 
vosaltres, qui dieu que sóc?”(Lluc 9:18) 

L’escena comença amb Jesús que se’n va a la 
muntanya i s’hi emporta Pere, Joan i Jaume. Es tracta 
d’uns deixebles que “necessiten classes particulars” per 
poder superar la seva duresa mental (Pere = roc, cap 
dur). 

Com ja sabem, la muntanya representa l’àmbit de Déu. 
Jesús hi puja a pregar. En l’àmbit de Déu tot és gloriós i 
resplendent. Jesús s’hi troba amb Moisès i Elies, també 
gloriosos. 

Sorprèn la conversa que tenen: “parlaven del traspàs 
d’ell, que s’havia d’acomplir a Jerusalem”. “Traspàs” 
significa èxode i també mort. El primer Èxode 
protagonitzat per Moisès tenia com a destí la Terra 
Promesa, representada aquí per Jerusalem. Però 
Jerusalem, que hauria de ser un lloc de Llibertat, s’havia 
convertit en Terra d’opressió. Jesús haurà d’iniciar un nou 
èxode cap a la Llibertat. La presència de Moisès i Elies és 
ben significativa si es té en compte que l’opressió que 
genera “Jerusalem” es fa precisament en nom de la Llei 
de Moisès i seguint l’actitud intolerant d’Elies. Així doncs, 
no és sense motiu que en el relat d’avui hi apareixen per 
parlar amb Jesús sobre aquest tema, i que els deixebles 
se n’adonin. Amb tot, Moisès i Elies desapareixen abans 
del moment més important: quan es forma el núvol. 

Durant la pregària de Jesús els tres deixebles estaven 
profundament adormits. No hi sintonitzen. Però la 
presència dels seus “líders” els desvetlla. Els agrada 
veure junts els tres “cabdills”, però ho interpreten 
malament: mentre els tres personatges parlen de l’èxode 
de Jesús, ells estan pensant en instal·lar-se allà. I quan 
s’adonen que els “seus” Moisès i Elies se’n van, Pere 
intenta aturar-los: “Mestre (literalment “cabdill”), que 
n’estem de bé, aquí dalt! Fem-hi tres cabanes, una per a 
vós, una per a Moisès i una altra per a Elies”. Amb ironia 
comenta Lluc: “Parlava sense saber què es deia”. 

I entra en escena el núvol, símbol de la presència 
sobirana de Déu. El núvol cobreix Jesús i també els 
deixebles. Aquests s’espanten: ¿Com pot ser que ells, 
simples humans, també entrin dintre el núvol?!. 

Doncs, sí. I del núvol en surt una veu que es dirigeix 
precisament a ells: “Aquest és el meu Fill, el meu elegit”. 
I la veu conté una ordre explícita: “Escolteu-lo”. Com si 
digués: Moisès i Elies ja han passat. Ara és l’hora de 
Jesús. Escolteu-lo a ell, superant d’una vegada la vostra 
fixació en Moisès (la Llei) i Elies (la intolerància). 

MISSATGE 
Pere, amb els seus companys, s’obstina a entendre 

Jesús com un cabdill religiós, en paral·lel amb Moisès i 

Elies. Com a cabdill religiós pertanyeria a l’esfera divina, 
separada de la resta dels humans. 

Però el núvol els cobreix també a ells, i ja no hi són ni 
Moisès ni Elies. Ara només estan amb Jesús, i és a ell a 
qui han d’escoltar. I Jesús els havia parlat no pas de les 
seves victòries sinó de la seva mort i resurrecció (Lluc 
9,22). 

L’escena recorda el Baptisme de Jesús: el cel s’ha obert 
i l’Esperit de Déu ha baixat per fer niu entre els humans 
(Lluc 3,22). 

El messianisme de Jesús no el trasllada a un “àmbit 
diví”, fent-ne un superhome que, amb força i poder, 
restablirà Israel. Jesús és l’home elegit (“l’home mostra”) 
en qui els humans podem aprendre a ser “homes”; 
homes, segons el projecte de Déu. I aquest projecte no 
inclou un lideratge de poder, com el que els deixebles 
volen atribuir a Jesús. Al revés: el lideratge de Jesús es 
realitza en forma de vida que es dóna. “Qui vulgui salvar 
la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi, la 
salvarà” (Lluc 9,24).  

RESPOSTA 
Per als tres deixebles de mentalitat dura, la “classe 

particular” que han rebut deuria ser encara més dura… 
Comenta l’evangelista: “Ells guardaren el secret, i aquells 
dies no contaren a ningú res del que havien vist”. 

“Guardar el secret” del vertader MESSIANISME de Jesús, 
sembla que ha estat una actitud permanent de molts 
deixebles. 

Durant la seva llarga Història, l’Església, o ha sigut 
perseguida (època de les Catacumbes) o s’ha trobat en 
connivència amb els poderosos (situació de Cristiandat). 
Avui no estem ni en una situació ni en l’altra. Per això 
avui molts es pregunten: En la situació actual, què 
significa “Escoltar Jesús”? 

Les circumstàncies de cada deixeble són molt diverses, 
i cadascú haurà de prendre’s aquella llibertat que li 
permeti “ser fidel”. Però l’evangeli d’avui ens indica allò 
que no és el camí: “Fer-hi tres cabanes: una per a vos, 
una per a Moisès i una per Elies”. Aquesta és una 
“resposta” exclosa. 

En una societat laica (on les Religions no formen part 
de l’estructura social) i plural (on conviuen diverses 
Religions) apareix la temptació de muntar-nos-hi la pròpia 
cabana: crear-nos àmbits d’espiritualitat on puguem dir-
nos: “Que n’estem de bé, aquí dalt!”. 

Però la vivència espiritual que Jesús provoca en 
nosaltres no és mai per “quedar-nos allà dalt” sinó per 
reforçar la nostra encarnació en la realitat humana en què 
tots vivim i que entre tots anem fent (o desfent). Jesús 
no fa el seu èxode per marxar de la vida real de les 
persones sinó per sortir d’un àmbit religiós “privilegiat” 
que alguns s’havien creat, el qual, a més, havia 
esdevingut deshumanitzador. “Tira mar endins i caleu les 
xarxes per pescar”, havia dit Jesús als tres mateixos 
deixebles que apareixen a l’escena d’avui (Lluc 5,4). 

Espiritualitat i Encarnació, juntes. Mai l’una sense 
l’altra. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. La “religió” a “àmbit de refugi” és un tema sovintejat. 

L’evangeli d’avui sembla excloure-ho. Altres evangelis 
semblen proposar-ho (Mateu 11,28. Marc 6,31). Com 
ho veieu, vosaltres? Quina experiència en teniu? 

2. Sovint es parla de Jesús com a fundador d’una (nova) 
Religió. Però, d’acord amb els Evangelis, sembla més 
correcte entendre’l com a iniciador (“primogènit”) 
d’una Humanitat renovada. Com ho veieu? Qui és per 
vosaltres, Jesús?  



Paraules i Parauletes 
DIUMENGE II DE QUARESMA. CICLE C.  

“MOISÈS I ELIES”. 

83. Moisès i Elies. (Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos). 
Per als fidels israelites, Moisès i Elies eren dos profetes molt significatius. Moisès va donar-los la Llei; 

una Llei rebuda directament de Déu. Elies (un profeta en qui es concentraven moltes llegendes populars) 
va ser el gran restaurador de la Llei en moments de decadència moral. De Moisès i Elies es diu que van 
pujar a la muntanya de Déu (Sinaí o Horeb) i que van trobar-se amb Déu cara a cara (Èxode 33:11  i 
 1Reis 19:13) 

La Llei és l’aglutinant més important dels Israelites com a Poble, i l’identificador davant dels altres 
Pobles. 

Per altra part, Jesús va ser acusat de no respectar la Llei de Moisès i el Temple. Per això el van matar. 
“Nosaltres tenim una Llei i, segons aquesta Llei, aquest home ha de morir” (Joan 19:7). Evidentment, 
això creava en els deixebles jueus un gravíssim problema de consciència. 

Els Evangelis donen la clau per solucionar aquest problema: la missió de Jesús no era abolir la Llei sinó 
portar-la al seu acompliment (Mateu 5:17). Aquest acompliment no significa restaurar-la, a la manera 
d’Elies (o de Joan Baptista), sinó portar l’home més enllà de la Llei, perquè no és l’home per al dissabte 
(per a la Llei) sinó el dissabte (la Llei) per a l’home (Marc 2:27). 

Per això els Evangelis Sinòptics associen Moisès i Elies amb Jesús. Entre ells no hi ha contradicció sinó 
continuïtat. 

L’estrany i sorprenent relat de la Transfiguració ens presenta Jesús acompanyat de Moisès i Elies davant 
els tres deixebles durs. Aquests representen tots aquells deixebles a qui més costa d’acceptar el missatge 
de Jesús a causa de la Llei.  

Segons aquest relat, els tres deixebles fan l’experiència de veure com Moisès i Elies desapareixen, 
mentre senten la veu del cel que els indica l’únic a qui han d’escoltar (obeir): Jesús (l’Home). 

En els Escrits de Lluc (Evangeli i Fets dels apòstols), Moisès i Elies son testimonis (“dos homes”) de la 
novetat que Jesús aporta a la Llei. Per això tornaran a aparèixer en dos moments clau: en la Resurrecció, 
davant les dones (“Per què busqueu entre els morts al qui és vivent”. Lluc 24:5), i en l’Ascensió, advertint 
als seguidors de Jesús (“homes galileus”) que Jesús no “ha marxat”, sinó que ha entrat en la Plenitud 
humana des de la qual continua actuant a favor de tots. “Vindrà de la mateixa manera que l’heu vist 
enlairar-se” (Fets 1:10). 

L’acompliment que Jesús fa de la Llei és semblant a quan un fill es fa adult. Les normes i manaments 
dels pares envers els fills petits no són per afirmar l’autoritat paterna sinó per ajudar-los a créixer fins 
arribar a ser adults i independents. La Llei funciona com a pedagog (Gàlates 3:24), i té per finalitat la 
plena llibertat i maduresa. Arribats a la maduresa, queda superada (acomplida) la Llei. 

Allò que fa bona la Llei és precisament que estigui destinada a ser superada. Mentre no es supera, la 
Llei és causa de pecat perquè “acusa” els incomplidors. Mana el bé però no dóna força per practicar-lo. 
Això es pot comprovar cada dia en les infinites formes de crueltat practicades en nom de la Llei. Jesús 
mateix va ser-ne víctima. I milers i centenars de milers d’humans. Els mateixos Moisès i Elies van cometre 
moltes i gravíssimes crueltats convençuts que feien un acte de culte a Déu (Deuteronomi 2:34.   1Reis 
18:40) (Veure també: Joan 16:2).  

Jesús, en canvi, és “l’anyell de Déu” que, prenent sobre seu el pecat del món (la crueltat del món) 
(Joan 1:29), ens allibera d’una Llei endurida i de les seves perverses interpretacions.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=2&capitol=85&select=33
http://www.bci.cat/index.php?llibre=10&capitol=314&select=19
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1199&select=19
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1114&select=5
http://www.bci.cat/index.php?llibre=51&capitol=1140&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1179&select=24
http://www.bci.cat/index.php?llibre=54&capitol=1203&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=58&capitol=1282&select=3
http://www.bci.cat/index.php?llibre=5&capitol=158&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=10&capitol=313&select=18
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1196&select=16
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1181&select=1


Tertúlia en espiral
DIUMENGE II DE QUARESMA. CICLE C. 

Juli 
Embolica que fa fort! Mai no havia llegit res tan 

irracional i complicat. Voleu dir que estava bé del 
cap aquest tal Lluc? Em sembla que l’única cosa 
sensata és quan diu que “no sabia el que es deia”… 
Bet 

Doncs, mira: ja som dos. A casa, abans de venir, 
me l’he llegit tres vegades! I cada cop se’m feia 
més complicat. Però és que, fins i tot, m’és 
impossible d’imaginar-ho. No sé com imaginar-me’ls 
aquests tres deixebles que s’hi troben embolicats… I 
això del núvol? Un núvol que parla?… 
Magda 

Jo ho veig com vosaltres, però em produeix la 
impressió contrària. Ja sabeu que considero Lluc un 
escriptor extraordinari, i això que comenteu m’ho 
acaba de confirmar. Només un bon escriptor és 
capaç de crear en el lector uns sentiments com els 
que acabeu d’expressar. I crec que és precisament 
el que Lluc intenta. És un relat de ritme trepidant, 
desconcertant. Produeix en nosaltres el mateix estat 
d’ànim que deurien tenir aquells tres pobres 
deixebles que necessitaven una experiència forta 
per poder entendre alguna cosa… Amb aquest relat, 
L l u c i n t e n t a c r e a r e n e l l e c t o r a q u e s t 
“trasbalsament” de què parleu. 
Juli 

A mi no m’ha trasbalsat per res. Al contrari: el 
que jo dic és que això no té cap sentit. 
Bet 

A mi tampoc no m’ha trasbalsat, però he de 
reconèixer que em sento força reflectida en aquests 
tres pobres deixebles de què parla. Ells, en menys 
de cinc minuts, passen de la despreocupació més 
absoluta (“dormien”) a la preocupació de fer-se un 
món apart dels problemes de cada dia (“instal·lant-
se allà dalt, a la muntanya”), i a sentir-se atrapats 
per un núvol terrorífic que els deixa muts. Això 
m’ha passat a mi també algunes vegades. Te’n 
recordes, Juli, d’aquella discussió amb la Petita de 
casa? Va ser terrible! Jo hi era. Volia marxar, però 
no podia perquè, encara que la discussió era entre 
vosaltres dos, m’afectava directament. No podia 
marxar ni desentendre-me’n. Tampoc no podia 
intervenir-hi. Si ho hagués fet, hauria desequilibrat 
la “lluita”: haurien estat dos contra un, i la situació 
s’hauria trencat. Això hauria provocat una tragèdia 
familiar. Era absolutament necessari que en aquella 
lluita no hi haguessin ni vençuts ni vencedors. Jo 
volia fondre’m. Em sentia atrapada en una situació 

que m’afectava terriblement, i no hi podia dir ni fer 
res… 
Juli 

Me’n recordo perfectament. Va ser una discussió 
molt dura; i molt estranya. 
Bet 

Recordes quan va dir cridant tant com podia: 
“Estic segura que no m’heu parit perquè sigui la 
vostra ombra! Doncs, per què no em deixeu viure 
la meva vida!”. Només tenia 14 anys… 
Juli 

Va ser un xoc d’amors; de dos amors molt forts. 
Però no hi va haver trencadissa… O, potser, sí; 
potser es van trencar moltes cloves que havíem 
pensat que ens protegien, quan, en realitat, ens 
ofegaven. Mai no hauria imaginat que l’amor 
pogués ser tan violent!… 

Potser es refereix a això, el relat d’avui quan diu 
que “parlaven del seu traspàs que havia de 
succeir”. Reconec que aquella discussió va tenir 
alguna cosa de traspàs. Allà, alguna cosa va “morir” 
per sempre. Però estic segur que, si no l’haguéssim 
tinguda, ens hauríem perdut el millor de la nostra 
filla. I ella s’hauria perdut el millor de nosaltres… 

… oOo … 

Víctor 
O sigui: que aquest relat no t’havia trasbalsat per 

res, oi Juli?… 
Juli 

Ei, tu! Ara tu no te n’aprofitis!… 
No parleu de “resurrecció”, a missa? Doncs, mira: 

aquí en tens un exemple ben concret. I amb passió i 
mort incloses… 
Magda 

La veritat és que, quan ens parleu de les vostres 
filles, ens feu molta enveja. 
Bet 

És sorprenent: amb la Gran no hem tingut mai 
cap problema especial. És una meravella. Però ha 
hagut de ser precisament la Petita, la rebel, qui ha 
transformat totes les relacions. Sortosament ha 
acabat bé; i ha estat meravellós. Realment hem 
tingut sort. És clar que ho veiem com a “pares”… 
Vosaltres podríeu dir el mateix dels vostres. 
Víctor 

Els vailets són diferents… A més: són encara molt 
petits. Les seves rebel·lies no passen de ser 
rebequeries per obtenir alguna cosa. I com que de 
vegades se’n surten… 
Magda 

La vostra Petita és dinamita pura. Us pensàveu 
que aquest era el seu gran defecte, i ella mateixa us 
ha demostrat que és la qualitat que la fa 
extraordinària. Enhorabona: per a ella i per a 
vosaltres! 

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.



ESCOLTAR NOMÉS A JESÚS 

Escolteu-lo. 
L'escena és considerada tradicionalment com "la transfiguració de Jesús". No és 

possible reconstruir amb certesa l'experiència que va donar origen a aquest 
sorprenent relat. Només sabem que els evangelistes li donen gran importància 
doncs, segons el seu relat, és una experiència que deixa entreveure una mica la 
veritable identitat de Jesús. 

En un primer moment, el relat destaca la transformació del seu rostre i, tot i 
que vénen a conversar amb ell Moisès i Elies, potser com a representants de la 
llei i els profetes respectivament, només el rostre de Jesús roman transfigurat i 
resplendent al centre de l'escena. 

Pel que sembla, els deixebles no capten el contingut profund del que estan 
vivint, ja que Pere diu a Jesús: «Mestre, que n’estem de bé, aquí dalt! Fem-hi 
tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies». Col·loca 
Jesús en el mateix pla i al mateix nivell que als dos grans personatges bíblics. A 
cadascú la seva cabana. Jesús no ocupa encara un lloc central i absolut en el seu 
cor. 

La veu de Déu el corretgirà, revelant la veritable identitat de Jesús: «Aquest és 
el meu Fill, el meu elegit», el que té el rostre transfigurat. No ha de ser confós 
amb els de Moisès o Elies, que estan apagats. «Escolteu-lo». A ningú més. La 
seva Paraula és l'única decisiva. Les altres ens han de portar cap a ell. 

És urgent recuperar a l'Església actual la importància decisiva que va tenir en 
els seus començaments l'experiència d'escoltar en el si de les comunitats 
cristianes el relat de Jesús recollit en els evangelis. Aquests quatre escrits 
constitueixen per als cristians una obra única que no hem d'equiparar a la resta 
dels llibres bíblics. 

Hi ha quelcom que només en ells hi podem trobar: l'impacte causat per Jesús 
als primers que es van sentir atrets per ell i el van seguir. Els evangelis no són 
llibres didàctics que exposen doctrina acadèmica sobre Jesús. Tampoc biografies 
redactades per informar amb detall sobre la seva trajectòria històrica. Són "relats 
de conversió" que conviden al canvi, al seguiment de Jesús i a la identificació 
amb el seu projecte. 

Per això demanen ser escoltats en actitud de conversió. I amb aquesta actitud 
han de ser llegits, predicats, meditats i guardats en el cor de cada creient i de 
cada comunitat. Una comunitat cristiana que sap escoltar cada diumenge el relat 
evangèlic de Jesús en actitud de conversió, comença a transformar-se. No hi ha a 
l'Església un potencial més vigorós de renovació que el que es conté en aquests 
quatre petits llibres. 

José Antonio Pagola






