
LECTURES  
DIUMENGE 27/12/2015 

SAGRADA FAMÍLIA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Samuel 1,20-22.24-28) 
El Senyor es recordà d’Anna i va tenir un 

fill. Li posà el nom de Samuel, perquè era 
el fill que ella havia demanat al Senyor. 

Elcanà, el marit d’Anna, va pujar al 
santuari de Siló amb tota la família per 
oferir el sacrifici anual i complir la 
prometença. Anna no hi va anar. Va dir al 
seu marit: «Quan hauré desmamat el nen, 
ja l’hi portaré; el presentaré al Senyor, i 
que es quedi allà per sempre més.» 

Anna s’endugué Samuel a Siló amb un 
toro de tres anys, mig sac de farina i un 
odre de vi, i presentà el noi al temple del 
Senyor. Samuel encara era un nen. 

Després d’immolar el toro, presentaren el 
nen a Elí. Anna li digué: «Senyor meu, ho 
juro per la vostra vida: Jo sóc aquella dona 
que un dia vaig pregar aquí mateix, davant 
vostre. Aquest noi és el que jo vaig 
demanar al Senyor, i ell me’l va concedir. 
Per això jo l’hi cedeixo: serà d’ell tota la 
vida.» 

Després es prosternaren allà mateix i 
adoraren el Senyor. 

2ª LECTURA (1Joan 3,1-2.21-24) 
Estimats, mireu quina prova d’amor ens 

ha donat el Pare: Déu ens reconeix com a 
fills seus, i ho som. Per això el món no ens 
reconeix, com no l’ha reconegut a ell. Sí, 
estimats: ara ja som fills de Déu, però 
encara no s’ha manifestat com serem; 
sabem que quan es manifestarà serem 
semblants a ell, perquè el veurem tal com 
és. 

Estimats, si la consciència no ens acusa, 
podem acostar-nos a Déu amb tota 
confiança, i obtindrem el que li demanem, 
perquè complim el que ens mana i fem allò 
que és del seu grat. 

El seu manament és que creguem en el 
seu Fill Jesucrist i que ens estimem els uns 
als altres com ens ho té manat. Si complim 
el seus manaments, ell està en nosaltres i 
nosaltres en ell. I per l’Esperit que ens ha 
donat coneixem que ell està en nosaltres. 

EVANGELI (Lluc 2,41-52) 
Els pares de Jesús anaven cada any a 

Jerusalem amb la peregrinació de Pasqua. 
Quan ell tenia dotze anys pujaren a 
celebrar les festes com era costum, i 
passats els dies, quan tothom se’n tornava, 
el noi es quedà a Jerusalem sense que els 
seus pares se n’adonessin. Pensant que 
anava amb altres de la caravana, feren la 
primera jornada de camí. Al vespre el 
buscaren entre els parents i coneguts i no 
el trobaren. L’endemà se’n tornaren a 
Jerusalem a buscar-lo. 

El tercer dia el trobaren al temple, 
assegut entre els mestres de la Llei, 
escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els 
qui el sentien estaven meravellats de la 
seva intel·ligència i de les seves respostes. 
Els seus pares quedaren sorpresos de 
veure’l allà, i la seva mare li digué: «Fill, 
per què t’has portat així amb nosaltres? El 
teu pare i jo et buscàvem amb ànsia.» Ell 
els digué: «Per què em buscàveu? No 
sabíeu que jo només podia ser a casa del 
meu Pare?» Ells no comprengueren 
aquesta resposta. 

Després baixà amb ells a Natzaret i vivia 
sotmès a ells. La seva mare conservava 
tots aquests records en el seu cor. A 
mesura que Jesús creixia, avançava en 
enteniment i es guanyava el favor de Déu i 
dels homes. 

  



LECTURES  
DIUMENGE 03/01/2016 

DIUMENGE II DESPRÉS DE NADAL. CICLE C. 

1ª LECTURA (Sir 24,1-4.12-16) 
La saviesa, s’elogia ella mateixa, es 

gloria enmig del seu poble, parla en la 
reunió del poble de l’Altíssim, es gloria 
davant dels seus estols, s’enalteix enmig 
del poble, s’admira d’ella mateixa en la 
reunió santa, fa el seu elogi davant la 
multitud dels elegits i entre els beneïts es 
proclama beneïda, dient: «El Senyor de 
l’univers em donà una ordre, el qui em va 
crear i m’assenyala on plantaré la meva 
tenda em digué: “Acampa entre els fills de 
Jacob, fes d’Israel la teva heretat, treu 
nous plançons entre els meus elegits.” 
»M’ha creat abans del temps, des del 
principi, i mai més no deixaré d’existir. Li 
dono culte davant d’ell al temple sant. Així 
m’he establert a Sió, m’ha fet trobar repòs 
a la ciutat que ell i jo estimem, exerceixo el 
meu poder a Jerusalem. He tret brotada en 
un poble ple de glòria, en la possessió del 
Senyor, en la seva heretat; estaré per 
sempre en la reunió dels sants.» 

2ª LECTURA (Ef 1,3-6.15-18) 
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre 

Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en 
Crist amb tota maena de benediccions 
espirituals dalt del cel; ens elegí en ell 
abans de crear el món, perquè fóssim 
sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor 
ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, 
segons la seva benèvola decisió, que dóna 
lloança a la grandesa dels favors que ens 
ha concedit en el seu Estimat. Per això, ara 
que he sentit parlar de la fe que teniu en 
Jesús, el Senyor, i del vostre amor per tots 
els fidels, jo no em canso de donar gràcies 
per vosaltres, i us recordo en les meves 
pregàries, demanant al Déu de nostre 
Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us 
concedeixi els dons espirituals d’una 
comprensió profunda i de la seva revelació, 
perquè conegueu de veritat qui és ell: 
demanant-li també que il·lumini la mirada 
interior del vostre cor, perquè conegueu a 
quina esperança ens ha cridat, quines 
riqueses de glòria us té reservades, 
l’heretat que ell us dóna entre els sants. 

EVANGELI (Jn 1,1-18) 
Al principi ja existia el qui és la Paraula. 

La Paraula era amb Déu i la Paraula era 
Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per 
ell tot ha vingut a l’existència, i res del que 
ha vingut a existir no hi ha vingut sense 
ell. Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum 
dels homes. La Llum resplendeix en la 
foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-
la. [Déu envià un home que es deia Joan. 
Era un testimoni; vingué a donar testimoni 
de la Llum, perquè per ell tothom arribés a 
la fe. Ell mateix no era la Llum; venia 
només a donar-ne testimoni.] Existia el qui 
és la Llum veritable, la que, en venir al 
món, il·lumina tots els homes. Era present 
al món, al món que li deu l’existència, però 
el món no l’ha reconegut. Ha vingut a casa 
seva, i els seus no l’han acollit. Però a tots 
els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu 
nom, els concedeix poder ser fills de Déu. 
No són nascuts per descendència de sang, 
ni per voler d’un pare o pel voler humà, 
sinó de Déu mateix. El qui és la Paraula es 
va fer home i plantà entre nosaltres el seu 
tabernacle, i hem contemplat la seva 
glòria, que li pertoca com a Fill únic del 
Pare ple de gràcia i de veritat. [Donant 
testimoni d’ell, Joan cridava: «És aquell de 
qui jo deia: El qui ve després de mi m’ha 
passat davant, perquè, abans que jo, ell ja 
existia.» De l’abundància de la seva 
plenitud tots nosaltres hem rebut gràcia 
sobre gràcia. Perquè la Llei, Déu la donà 
per Moisès, però la gràcia i la veritat ens 
han vingut per Jesucrist. Déu, ningú no l’ha 
vist mai; Déu Fill únic, que està en el si del 
Pare, és qui l’ha revelat.] 

  



PROJECTE D’HOMILIA
 Comentant aquest evangeli, un dels participants va dir: 
– Si el meu fill m’hagués fet una mala passada d’aquestes, el 

primer saludo haurien estat un parell de bufetades! 
Tots vam somriure, i alguns hi estaven d’acord. 
Però de seguida vam pensar que Lluc ens volia dir alguna cosa 

més significativa… 
“Quan tenia 12 anys…” 

Cal tenir en compte, sobretot en els Relats d’infància, que Lluc no 
fa “biografia” sinó “evangeli”. 

Als 12 anys era l’edat de l’emancipació en el sentit que els nois i 
noies sovint ja marxaven de casa per anar a servir o fer de mosso. 
Només l’hereu es quedava ajudant i aprenent del pare si aquest tenia 
un ofici. 

L’evangelista aprofita aquest fet per dir-nos una cosa important 
sobre Jesús i sobre la vida humana. Per la infantesa, tots comencem 
essent inferiors en relació als pares i als grans. Però es tracta d’una 
inferioritat temporal. 

Lluc ja ens havia dit, després de la Presentació al temple (2,40), 
que Jesús “creixia i s’enfortia” al costat dels seus pares. En el Relat 
d’avui es torna a dir això mateix, i s’hi afegeix que vivia sotmès a 
ells. En el primer relat no calia dir-ho perquè ja es podia suposar. 
Com tots els nens, Jesús estava sotmès per inferioritat. Però, als 12 
anys, deixa clara la seva independència, i, des d’aquesta 
independència, torna a sotmetre’s per generositat. I això el fa créixer 
encara més. 
Per què em buscàveu?… 

Aquesta resposta de Jesús és realment insolent. 
Com és que l’evangelista Lluc posi en boca de Jesús una resposta 

tan impertinent? 
Segurament Lluc ja era testimoni de la dificultat de moltes 

comunitats per assumir la llibertat cristiana. Segurament, ja als inicis 
de l’Església, s’hi constatava la por de moltes persones a viure 
d’acord amb una fe adulta, més enllà de l’inicial infantilisme de la 
pròpia religió. Recordem la carta als hebreus! O la carta al gàlates 
(“Gàlates insensats! Qui us ha pogut fascinar, després que jo us 
havia posat davant els ulls la figura de Jesucrist clavat en creu?”. 
3.1). Amb la “insolència” de la resposta posada en boca de Jesús, 
Lluc ens vol cridar l’atenció sobre la crida de Déu a ser “fills”, i “fills 
adults”. 

Dos mil anys després, és evident que, ni tan sols amb un 
llenguatge tan provocador, l’evangeli de Lluc ha aconseguit que la 
majoria dels cristians visquin la seva pertinença a la Comunitat d’una 
manera adulta. 

Es fa notar que els seus pares no comprengueren la resposta de 
Jesús. És natural: la primera relació dels pares amb els seus fills 
comporta un fort sentiment de propietat. L’emancipació sempre ve 
de nou. Amb tot, segurament Lluc no pensa tant en les relacions de 
pares-fills com en les relacions entre jerarquia-fidels. 

Jesús hi respon fent referència al “seu Pare”. No és que Déu 
substitueixi els pares naturals sinó que tota la superioritat dels pares 
(jerarquia) envers els infants ha de portar cap a l’emancipació i a 
experimentar aquella “filiació més profunda” que ens fa sentir 
germans de tothom i servidors els uns dels altres des de la igualtat i 
la llibertat generosa. 

Amb la referència a “la casa del meu Pare” (més exactament a 
“les coses del meu Pare”), Lluc ens vol indicar que cada persona té 
una missió no rebuda dels pares sinó de Déu mateix, per complir la 
qual té l’obligació (i el dret) de ser lliure. 

Però Lluc ens vol dir encara una altra cosa més significativa. 
De moment Jesús, per a “les coses del meu Pare”, es queda al 

temple de Jerusalem. Però, precisament la missió de Jesús serà 
ajudar tothom a descobrir que les “coses del meu Pare” que trobem 
al temple tenen per finalitat fer-nos religiosament adults. A partir 
aquí, les “coses del meu Pare” es troben allà on hi hagi un ésser 
humà. 

L’evangeli de Lluc repeteix una i una altra vegada que els pares de 
Jesús compleixen en ell “tot allò que està manat en la Llei del 
Senyor”. En canvi, després dels “12 anys”, Jesús no torna al temple si 
no és per ensenyar-hi que “ja ha passat el temps del temple”. En la 
predicació de Jesús el “temple d’Israel” deixa pas al “Regne de Déu” 
universal. Jesús no és un “sacerdot del temple” sinó l’HOME-ADULT, i, 
com a tal, senyor del temple, del dissabte, de la Llei i de la religió 
(Lluc 6,5). 
Al cap de tres dies… 

Referència clara als tres dies en què els deixebles van “perdre” 
Jesús després de la seva mort a Jerusalem. 

A Josep i Maria se’ls va perdre el “seu” nen Jesús, i al cap de tres 
dies el retroben adult i emancipat. Als deixebles se’ls va perdre el 
“seu” messies d’Israel, i al cap de tres dies el retroben com a 
salvador universal. 

Jesús (tot ésser humà) no és propietat privada de ningú: ni dels 
seus pares, ni del seu Poble, ni de les Comunitats cristianes. En tot 
cas pertany a Déu, i d’Ell el rebem com un do, quedant exclosa tota 

relació de propietat, de domini o de subjecció. Jesús és l’HOME-ADULT, 
el nou Adam, primogènit de la Humanitat adulta, lliure i generosa. 

Lluc divideix la HISTÒRIA HUMANA en dues parts: INFANTESA/LLEI (abans 
de Crist) i ADULTESA/SERVEI generós (després de Crist). I aplica aquesta 
divisió a la mateixa vida personal de Jesús, abans i després dels 12 
anys. Igualment passa en cada un de nosaltres. 

Però aquí sorprèn una cosa: segons Lluc, Jesús comença la seva 
vida pública quan tenia uns 30 anys (Lluc 3,23). ¿Què passa amb els 
“18 anys” de vida adulta, però subjecta als seus pares? 

Com ja he dit, per a Lluc, ser adult no vol pas dir viure 
“independent de tothom” sinó fer de la pròpia vida un servei als 
altres des de llibertat. 

MISSATGE 
Formem part de la HISTÒRIA UNIVERSAL, i tots som també una 

HISTÒRIA PERSONAL. 
Dintre la HISTÒRIA UNIVERSAL, estem ja “AMB CRIST”, en situació de 

majoria d’edat; és a dir: en temps de llibertat generosa i servicial. 
Però, en la nostra HISTÒRIA PERSONAL, cadascú comença en la 

INFANTESA, i és cridat a créixer fins arribar a la MADURESA PERSONAL, 
d’acord amb el “seu temps”. Tots, religiosament parlant, comencem 
“abans de Crist”, però cadascú, al seu ritme i segons la seva 
generositat, està cridat a assolir la PLENITUD de la llibertat cristiana, i a 
gaudir-ne. 

RESPOSTA 
La resposta és doble: 

- De cara a nosaltres mateixos: 
Ens cal ser fidels a la nostra vocació a ser adults. 
La llibertat és un DRET perquè és un DEURE. Si volem servir, ens 

cal ser lliures (com els “taxis”, que només ens serveixen si posen 
“lliure”). Per còmoda que ens sigui la “infantesa”, la fidelitat a la 
Vida (al do de Déu) ens demana créixer fins a la PLENITUD DE CRIST. 

L’emancipació-llibertat no l’assolim quan ens la donen sinó quan 
en descobrim la necessitat i l’obligació. En aquest sentit, seria 
contradictori esperar l’emancipació-llibertat com una concessió 
dels pares o de la jerarquia; simplement hem d’assumir-les per 
responsabilitat. 

Les persones realment adultes no “creuen” en l’autoritat sinó 
que, en tot cas, la “creen” quan la consideren necessària per a 
uns serveis determinats. 

- De cara als altres: 
Cal fomentar i respectar la seva autonomia. Això comportarà 

l’aparició de COMUNITATS ADULTES, lliures per esdevenir creatives. 
En aquest punt és urgent promoure reformes profundes en els 

criteris i en els comportaments de la nostra Església. 
Cal tenir en compte un fet: en la mesura que el MISSATGE CRISTIÀ 

va anar prenent la forma d’una RELIGIÓ, va retornar al temps 
“d’abans de crist”. En aquesta situació, molts “cristians” no 
superen la minoria d’edat religiosament parlant. I ha estat 
precisament el creixement de la vida humana al marge de la 
RELIGIÓ, allò que més ens ha ajudat a re-descobrir la nostra 
VOCACIÓ A SER ADULTS. Benvinguda laïcitat!!! 

Caldria aprofitar la carència de vocacions al “sacerdoci” per 
recuperar la vitalitat de les Comunitats. Són aquestes les que 
generen les vocacions per als serveis que s’hi necessitin. 

Quan avui dia es parla de “manca de sacerdots”, possiblement 
s’està cometent una equivocació important i de resultats nefastos. 
Els “sacerdots” fan falta si volem mantenir la situació de 
Cristiandat. La Cristiandat, tot i haver tingut coses bones, va ser 
una reculada a “abans de Crist”, quan encara es necessiten 
“temples”, “sacerdots” i “ritus sagrats” per connectar amb “les 
coses de Déu”. 

Però avui, fins i tot la societat civil, a més de l’Evangeli, ens 
impulsa, ens demana i ens exigeix una opció decidida per a la 
MAJORIA D’EDAT. La nostra societat ja no necessita “serveis 
religiosos” a menys que siguin ferment de llibertat. Hi ha moltes 
llibertats, però poca llibertat. Aquí el MISSATGE CRISTIÀ hi té encara 
molta feina a fer. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Examinant les diferents lleis eclesiàstiques que coneixeu, us 

sembla que en determinades ocasions caldria no complir-les per 
respecte a la vida adulta de la comunitat? Concreteu lleis i 
moments. 

2. Podríeu il·lustrar l’evangeli d’avui des de la vostra pròpia 
experiència amb els fills, alumnes, ajudants o persones 
dependents de vosaltres? 

3. En aquests temps de canvis, trobeu moments per, com Maria, 
conservar tots aquests records en el vostre cor? 



Paraules i Parauletes 
SAGRADA FAMÍLIA. CICLE C.  

“SOTMÈS”. 

74.  “Sotmès” (...i vivia sotmès a ells.). 
Després de la exhibició d’independència que Jesús va fer quedant-se al temple sense ni tan sols avisar 

els seus pares, sorprèn molt l’afirmació de que vivia sotmès a ells. I això, pràcticament, durant tota la 
seva vida. 

Potser la paraula més adient seria “submís” o “obedient”, com fan moltes traduccions. Encara que 
etimològicament sotmès i submís signifiquin el mateix, sembla que la primera paraula expressa més la 
idea d’estar sota el domini d’algú. En canvi la segona, no exclou que algú se sotmeti a una altra persona 
voluntàriament i per generositat. La paraula original grega hipotassomenos suggereix una actitud activa.   

Sigui quina sigui la millor traducció, és evident la intenció de l’evangelista Lluc: Jesús és el nou Adam 
que corregeix la desobediència del primer Adam (en paral·lel amb la figura de Maria que corregeix 
l’actitud d’Eva.  � “Creure”). 

La desobediència d’Adam i Eva no va consistir en “menjar-se una poma”, com solen mostrar algunes 
pintures (Nota: la Tradició de la poma ve del fet que, a Occident, la difusió de la Bíblia es va fer en llatí; i 
en llatí “lignum pomiferum” (“arbre fruiter”) popularment es va entendre com a pomera. Mireu a Vulgata. 
Genesis 1:11.) 

El mite del Pecat Original, amb un llenguatge molt gràfic i popular, expressa un dels sentiments més 
freqüents i profunds del cor humà: voler ser com déus, decidint què està bé i què està malament. Aquest 
és el pecat d’Adam i Eva. Un pecat que resulta mortal perquè introdueix la mort en el món, com es 
visualitza en el mite de Caín que mata el seu germà Abel (Gènesi 4:8), i com podem comprovar cada dia 
en la tràgica experiència d’innumerables sentències de mort que s’han fet, es fan i, dissortadament, es 
faran. Sempre en nom del “bé” o contra el “mal” que algun “poderós” s’ha inventat i imposa. 

En directa contradicció amb això, els Evangelis i tot el Nou Testament presenten Jesús com l’Obedient. 
Tota la seva vida és presentada com un acte d’obediència al Pare (Filipencs 2:8). 

Obediència al Pare. Però, en aquest relat d’avui, se’ns parla d’obediència o submissió a Josep i Maria.  
Aquest canvi és important. L’evangelista ens vol dir una cosa nova i transcendental: L’obediència al 

Pare es practica amb l’obediència als altres. Una obediència fruit de la llibertat, de l’amor i de la 
generositat envers els altres, com es dóna en les famílies. La família, i més concretament la Família de 
Natzaret, ens és presentada com a model de Comunitat. La vida de les comunitats consisteix, com en 
les famílies, en el servei generós i lliure d’uns amb els altres.  

La vertadera obediència no comporta inferioritat. És un obsequi fet des d’un amor generós i actiu. 
La vertadera autoritat no comporta superioritat. És un servei fet des d’un amor generós i actiu. 
En la vida familiar són els més forts els qui serveixen, donant la seva vida; i són els més febles els qui, 

rebent-la, creixen i s’enforteixen fins a fer-se capaços, ells també, de servir. 
L’evangeli de Joan expressa això mateix, però amb un llenguatge diferent: Jesús, Mestre i Senyor, renta 

els peus als seus deixebles (Joan 13:12). 
Avui assistim al macabre espectacle que pretén substituir les Comunitats per Estats entesos com àrees 

de Poder, on els “poderosos” imposen la seva idea de “bé” i condemnen des de la seva idea de “mal”. Es 
comporten com a déus per als altres.  

El resultat és sempre el mateix: la mort. La mort de Pobles i persones. La mort dels anhels i de les 
esperances més profundes d’una infinitat d’éssers humans.  

I compte!, perquè cada un de nosaltres porta dintre seu, amagat, un petit (o gran) dictador.  
Mossèn Pere Torras 

http://torrasblog.blogspot.com.es/2015/12/4rt-diumernge-davent-c.html
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_vt_genesis_lt.html
http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=5&select=4
http://www.bci.cat/index.php?llibre=60&capitol=1295&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1193&select=13


Tertúlia en espiral
Sagrada Família - Any C 

Juli 
Carai, el vailet! Si un fill meu em respongués així 

després de buscar-lo durant tres dies,… De totes 
maneres, aquest relat està mal fet, perquè tot 
plegat no lliga: si van tardar un dia per notar que 
havien perdut el fill, no estarien tot un altre dia per 
tornar a Jerusalem i buscar-lo, i encara menys un 
altre dia per trobar-lo!… 
Víctor 

Jerusalem era una ciutat molt gran… Potser no el 
van trobar de seguida… 
Juli 

Però el més normal és que anessin directament al 
famós temple! A més: ¿els funcionaris no 
s’adonarien que aquell vailet estava perdut?… 
Bet 

Els funcionaris del temple només es preocupen de 
les seves cerimònies… 
Juli 

Però… Si diu que parlava amb ells, i que tots 
estaven “admirats” de les seves respostes!… Per 
això dic que això no lliga!… 
Bet 

Segurament no sabien que s’havia perdut, i els 
feia gràcia. El deurien prendre per un d’aquells 
vailets que cada dia corrien per allà… Jo imagino 
que el temple deuria ser una mica com la plaça de 
l’església de molts pobles on juga la mainada. 
Víctor 

Però Jesús no hi estava per jugar. És veritat el 
que dius tu, Juli: aquells doctors de la llei que 
parlaven amb ell haurien d’haver fet córrer la veu 
de que allà passava alguna cosa estranya… Tu, 
Magda, que estudies tot això… Això ha de tenir 
algun altre significat… 
Magda 

No en tinc cap dubte; però ara em costa de 
descobrir-lo. Com a relat, té molts punts 
“evidentment estranys”. Això ja indica que vol 
suggerir alguna altra cosa. A mi, el que més em 
sorprèn és la naturalitat amb què respon Jesús 
sobre “per què el buscaven”. 

En el relat anterior a aquest, l’evangeli descriu la 
Presentació de Jesús al temple. En aquella 
cerimònia el fill presentat era “rescatat” amb 
l’ofrena d’un parell de tórtores o de colomins. Però, 
en el cas de Jesús, el relat no diu que aquest 
“rescat” s’arribés a realitzar. Així doncs, si Jesús no 
va ser “rescatat”, casa seva era el temple. És el que 
Jesús recorda als seu pares. Però això ha de tenir 
algun altre sentit més profund, perquè de fet, no 
s’hi va pas quedar al temple. 
Víctor 

Segons això que dius, aquí, els que van “badar” 
van ser Josep i Maria… 
Juli 

Home!… El text ho deixa ben clar! Aquí van badar 
els pares… 
Magda 

Sí; però els relats evangèlics no fan biografia. 
Aquí s’hi ha de voler dir alguna altra cosa més 
profunda… 

Bet 
Potser aquí Lluc vol “suavitzar” les relacions entre 

Jesús i els doctors de la llei. Quan Jesús tornarà a 
trobar-se amb ells serà com a acusat, i el 
condemnaran a mort. I això sí que deu ser 
“biogràfic”! 
Juli 

Potser simplement es tracta d’exposar un 
problema habitual en la relació entre pares i fills. A 
nosaltres ens ha passat. Te’n recordes, Bet?: en un 
moment determinat, la petita, quan encara era pre-
adolescent, volia marxar de casa perquè “s’hi 
ofegava”, deia. Ens vam discutir molt fort. Però va 
anar bé perquè vam aclarir moltes coses. Tots vam 
canviar. Ara estem força bé. 
Bet 

Sense adonar-nos-en, els pares solem ser molt 
possessius amb els fills… I sobretot amb les filles! 
Magda 

D’acord. Però jo diria que els evangelis no fan ni 
biografia ni sociologia. Aquí segurament hi ha la 
intenció de corregir algun defecte de les primeres 
comunitats cristianes en relació a Jesús. S’hi parla 
de “tres dies“… Són una clara al·lusió a la mort de 
Jesús: també els deixebles van retrobar Jesús, 
ressuscitat, al cap de tres dies. Potser es vol 
corregir la tendència de les comunitats cristianes a 
ser “possessives” en relació a Jesús. Però sembla 
que  Jesús no es deixa convertir en “propietat 
privada” de ningú. 
Juli 

Tu Magda, sovint dius que Jesús representa 
l’Home. Si és així, aquest problema no seria només 
dels “cristians” sinó de tothom. Tots tendim a 
sentir-nos “propietaris” d’altres persones. Els pares, 
dels fills; els casats, de la parella; les autoritats, 
dels ciutadans;… I no parlem dels Estats!!! 
Magda 

Això que dius ens suggereix… Fixeu-vos en una: 
Lluc acaba el seu “relat d’infantesa” presentant-nos 
un Jesús que no es deixa “posseir” pels seus pares. 
Però també, abans de començar el “relat sobre la 
mort”, Lluc torna a insistir en aquest punt posant en 
boca de Jesús una declaració contra els qui 
pretenen ser “posseïdors” d’altres. Després del 
sopar de comiat, l’evangelista posa una discussió 
entre els deixebles sobre quin d’ells seria el més 
important. Resposta de Jesús: “Els reis de les 
nacions les dominen com si en fossin amos, i els qui 
tenen poder damunt d’elles es fan dir benefactors. 
Però vosaltres no heu d’actuar pas així”. (Lluc 22, 
24ss). Us hi fixeu?:  …”com si en fossin amos”. Tens 
tota la raó: no és un problema dels cristians sinó de 
tothom! 
Bet 

Resumint: ningú no és propietat de ningú. Això 
m’agrada! 
Juli 

Ei, no et passis, tu ara!!! Que tu ets la meva 
dona! I ben cara que m’has costat!!! Imagineu: per 
tenir-la, m’he hagut de convertir en el seu marit!… 
Bet 

Seràs Pocavergonya?!!!…  



QUINA FAMÍLIA? 

La seva mare conservava tots aquests records en el seu cor. 
Avui és el Dia de la família cristiana. Una festa establerta recentment perquè els 

cristians celebrem i aprofundim en el que pot ser un projecte familiar entès i 
viscut des de l'esperit de Jesús. 

No n'hi ha prou de defensar de manera abstracta el valor de la família. Tampoc 
és suficient imaginar la vida familiar segons el model de la família de Natzaret, 
idealitzada des de la nostra concepció de la família tradicional. Seguir Jesús pot 
exigir de vegades qüestionar i transformar esquemes i costums molt arrelats en 
nosaltres. 

La família no és per a Jesús quelcom absolut i intocable. Més encara. El decisiu 
no és la família de sang, sinó aquesta gran família que hem d'anar construint els 
humans escoltant el desig de l'únic Pare de tots. Fins i tot els seus pares ho 
hauran d'aprendre, no sense problemes i conflictes. 

Segons el relat de Lluc, els pares de Jesús el busquen angoixats, en descobrir 
que els ha abandonat sense preocupar-se d'ells. Com pot actuar així? La seva 
mare li ho retreu quan el troba: «Fill, per què t’has portat així amb nosaltres? El 
teu pare i jo et buscàvem amb ànsia». Jesús els sorprèn amb una resposta 
inesperada: «Per què em buscàveu? No sabíeu que jo només podia ser a casa del 
meu Pare?». 

Els seus pares «no comprengueren aquesta resposta». Només aprofundint en 
les seves paraules i en el seu comportament de cara a la seva família, 
descobriran progressivament que, per a Jesús, el primer és la família humana: 
una societat més fraterna, justa i solidària, tal com la vol Déu. 

No podem celebrar responsablement la festa d'avui sense escoltar el repte de la 
nostra fe. Com són les nostres famílies? ¿Viuen compromeses en una societat 
millor i més humana, o tancades exclusivament en els seus propis interessos? 
¿Eduquen per a la solidaritat, la recerca de la pau, la sensibilitat envers els 
necessitats, la compassió, o ensenyen a viure per al benestar insaciable, el 
màxim lucre i l'oblit dels altres? 

Què està succeint a les nostres llars? ¿Es té cura de la fe, es recorda Jesucrist, 
s'aprèn a pregar, o només es transmet indiferència, incredulitat i buit de Déu?. 
¿S'educa per viure des d'una consciència moral responsable, sana, coherent amb 
la fe cristiana, o s'afavoreix un estil de vida superficial, sense metes ni ideals, 
sense criteris ni sentit darrer? 

José Antonio Pagola






