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LES BENAURANCES

Feliços els pobres en l’esperit, perquè d’ells és el Reg-
ne del cel. 

Feliços els qui ploren, perquè seran consolats. 

Feliços els humils, perquè posseiran la terra. 

Feliços els qui tenen fam i set de ser justos, perquè 
seran saciats.

Feliços els compassius, perquè seran compadits. 

Feliços els nets de cor, perquè veuran Déu. 

Feliços els qui treballen per la pau, perquè seran ano-
menats fills de Déu. 

Feliços els perseguits pel fet de ser justos, perquè 
d’ells és el Regne del cel.

Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, 
us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena 
de calúmnies. Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la 
vostra recompensa és gran en el cel. 
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PRESENTACIÓ

Les benaurances bíbLiques

Amb el nom de benaurances designem en el cristia-
nisme unes dites de Jesús que es refereixen a les perso-
nes que han trobat o aspiren a trobar aquella felicitat o 
benaurança que està d’acord amb la voluntat de Déu. 
Atès que la paraula «benaurat» pot tenir en la nostra 
llengua un sentit pejoratiu, ordinàriament la paraula 
del grec original μακαριος se sol traduir per «feliç». La 
Bíblia està plena de descripcions de felicitat que té el 
creient fidel al Senyor. En el fons, tota la literatura sapi-
encial no té altra finalitat que fer-nos palesa aquesta di-
mensió del qui és dòcil al voler de Déu. També el recull 
de lloances que són els salms en va ple.

El mateix podem dir del Nou Testament i concre-
tament dels Evangelis. A vegades usant el terme «fe-
liç», en singular o en plural, altres vegades en forma 
de paràbola, el text sagrat sentencia o broda aquesta 
situació de benestar. I això ho fa en contextos literaris 
diferents, però sempre amb la mateixa intenció. Només 
un exemple. Si prenem el fil de l’existència terrena de 
Jesús, al començament ja ens trobem que la parenta de 
la seva mare li proclama un «Feliç tu que has cregut» 
(Lluc 1,45), mentre que el Crist ressuscitat s’acomia-
da dels seus dient «Feliços els qui creuran sense haver 
vist» (Joan 20,29). El valor de la fe, doncs, és expressat 
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12 Magisteri i catequesis del papa Francesc

en situacions ben diverses amb rotunditat i en forma de 
benaurança.

Quan en el cristianisme parlem de benaurances, ens 
referim especialment a unes paraules concretes de Je-
sús que trobem en els evangelis segons Mateu i Lluc. 
La diversitat de contextos en què ens són presentades 
i les diferents paraules mateixes ens eduquen a acostu-
mar-nos a trobar, en ambdues formes de benaurances, 
una complementarietat d’acord amb les tradicions cris-
tianes en què s’ha expressat un autor sagrat. Una cosa 
semblant podem dir de textos tan venerables com ara el 
Parenostre i les paraules de la institució de l’Eucaristia, 
en distintes formes segons cada autor.

En el cas dels dos evangelistes esmentats, la presen-
tació i el contingut són molt diversos però, òbviament, 
convergents. Mirem primer l’evangelista sant Lluc.

Lluc ens les transcriu en l’anomenat «Sermó de la 
plana», perquè efectivament Jesús hi parla un cop 
s’atura amb els deixebles «en un indret pla» (Lluc 6,17). 
La particularitat d’aquest evangelista és que Jesús diu 
quatre benaurances seguides de quatre malaurances 
(6,20-26). L’antítesi entre benaurances i malaurances 
fa ajustar l’expressió del pensament. Els «feliços» són 
els pobres (sense cap més precisió), els afamats, els qui 
ploren i el odiats «per causa del Fill de l’home». Potser 
els «ais» poden ajudar a entendre millor els «feliços». 
Potser, encara, ens introdueixen en una manera de veu-
re les coses, feta de contrastos, de semblances i dissem-
blances, que, ben mirada, es troba molt arrelada en la 
forma d’expressar-se de l’home.

Aquestes sentències de Jesús sovint susciten enyora-
ment. Provoquen la nostàlgia d’una edat d’or que no 
tenim. I, en canvi, tant les benaurances com les malau-
rances i tota la predicació de Jesús són un toc de realis-
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Presentació 13

me, una invitació a acceptar-nos tal com som, però sen-
se que això justifiqui cap mediocritat. Les benaurances 
fan tocar de peus a terra i alhora indiquen un camí a 
recórrer. Per això, tan si n’accentuem la dimensió espi-
ritual –ja ho va fer sant Mateu– com si les considerem 
en el seu aspecte de revulsiu social, difícilment perme-
tran de sentir-nos-hi massa satisfets. Sobretot si ens les 
prenem com allò que són: paraula de Jesús pronuncia-
da amorosament per al nostre bé. 

El marc amb què Mateu situa les benaurances és molt 
més sorprenent. Adreçat el seu evangeli a jueus, ten-
deix a subratllar l’acompliment dels escrits de l’Antic 
Testament vistos com a profecies. La predicació bàsica 
de Jesús consisteix a comentar i ampliar en profunditat 
l’ensenyament de Moisès. Per això presenta el Senyor 
proclamant el seu missatge –el «Sermó de la mun-
tanya»– des d’un lloc elevat evocant el Sinaí i l’inicia 
proclamant les benaurances. A les quatre sentències 
comunes amb Lluc, n’hi afegeix cinc més. Aquí, doncs, 
són també feliços els humils, els compassius, els qui te-
nen fam i set de justícia, els nets de cor i els pacifica-
dors. Una altra particularitat és que estan formulades 
en tercera persona, mentre que Lluc s’adreça directa-
ment als oients. 

Malgrat les diferències redaccionals entres ambdós 
evangelistes, el contingut és el mateix. Les benaurances 
són aforismes que desconcerten el bon sentit comú. Si 
moltes paraules de l’evangeli ens provoquen un xoc pel 
nou estil de vida humà que promouen, les benauran-
ces el provoquen fins a l’extrem. Però també fins a cert 
punt. Perquè el projecte de vida que Jesús ens hi propo-
sa és coherent amb tota la seva doctrina i la seva vida. 
Els camins de Déu no són els nostres camins. La noció 
mateixa de felicitat humana es transforma. Els rics, els 
assaciats, els burletes, la gent considerada, tots els fe-
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14 Magisteri i catequesis del papa Francesc

liços d’aquest món no estan ben situats per a la cursa 
vers la salvació. Els pobres, els famolencs, els qui ploren 
i els rebutjats pels homes, aquests sí que es troben en 
una posició excel·lent: a ells pertany el Regne, serà gran 
en el cel la seva recompensa. Si aquesta és la seva sort, 
és que Déu, en el designi messiànic de salvació, n’ha fet 
els seus privilegiats.

Les benaurances són al cor de la predicació de Jesús. 
El seu anunci continua les promeses fetes al poble ele-
git des d’Abraham, les completa i les ordena no pas a 
la pura fruïció d’una terra, sinó a la possessió del Regne 
del cel.

Les benaurances, encara, responen al desig natural de 
felicitat. Aquest desig és d’origen diví. Déu l’ha posat al 
cor de l’home per atreure’l vers ell, l’únic que pot satis-
fer-lo. «Només Déu pot sadollar», escrivia sant Tomàs 
d’Aquino. Per això descobreixen la finalitat de l’existèn-
cia humana, el fi últim dels actes humans, una vocació 
que s’adreça a cadascú personalment.

En la tradició cristiana, en la catequesi, ha prevalgut 
la formulació segons sant Mateu, fins al punt que quan 
parlem de benaurances ens referim als nou motius de 
felicitat que ell descriu. El fet de ser com un pròleg a 
l’extens Sermó de la muntanya els dona un to incisiu, 
que per ell mateix ja crida l’atenció.

Les benaurances en L’ensenyament deL papa  
Francesc

El papa Francesc, elegit per a la seu de Roma el 2013, 
ha tractat en dues ocasions el tema de les benauran-
ces. Primer, en una exhortació apostòlica (19 març 
2018) que manlleva el títol al final de la proclamació 
que Jesús en fa: Gaudete et exsultate «Alegreu-vos-en i 
celebreu-ho» (Mateu 5,12). És un text que versa sobre 
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Presentació 15

«La crida a la santedat en el món contemporani». Hi 
posa l’accent en la vocació personal de cadascú i en les 
noves formes de gnosticisme i de pelagianisme que es 
poden donar avui. Reprèn les nocions de combat, vigi-
lància i discerniment, que tant aprecia. Però el capítol 
central és el tercer, titulat «A la llum del Mestre». Hi va 
desgranant un breu comentari a cada benaurança, que 
conclou amb un refrany: «... això també és santedat».

Amb aquesta descripció el Papa no fa més que recor-
dar una doctrina molt tradicional. La litúrgia del primer 
de novembre, Tots Sants, invita a adorar Jesucrist «rei 
dels reis i corona de tots els sants». Ja que la varietat de 
situacions humanes que al llarg dels segles ha viscut 
cadascun d’ells no és obstacle perquè la gràcia de Déu 
s’hi hagi manifestat. És molt apropiat que per a aquella 
festa l’evangeli sigui el de les benaurances.

Tractant el tema de la santedat, és normal que les 
benaurances siguin el programa més clar de tota vida 
cristiana. Per això al llarg de l’any venerem uns sants re-
presentatius de l’Església universal i uns altres de cada 
Església particular. Per a uns, viure les benaurances 
ha volgut dir practicar la pobresa en l’esperit, tenir un 
cor senzill, sense pretensions ni posseint l’orgull típic 
d’aquell que se sent refiat de si mateix. Per a uns altres, 
ha estat acceptar plenament les proves i les tristeses en 
què es troben, confiats de rebre el consol de Déu. Per a 
d’altres, ha estat buscar sempre la rectitud, evitant tot 
engany i falsedat. Per a d’altres, és manifestar compas-
sió, sense exigir sinó perdonant. Per a d’altres, ha estat 
un cor ben transformat, que fa veure la imatge de Déu 
en cada persona. Per a d’altres, és buscar la pau i es-
campar-la al voltant. Per a d’altres, en fi, el camí de la 
persecució a causa de la justícia.

Els sants, doncs, són els qui han imitat el Crist en al-
guna d’aquestes facetes o, potser millor, en totes. Han 
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16 Magisteri i catequesis del papa Francesc

entès que la veritable felicitat només pot venir de Déu 
i del compliment de la seva voluntat. Per això l’ideal de 
les benaurances és constructiu, joiós. S’identifica amb 
les aspiracions més nobles de la humanitat: la construc-
ció d’un món més fraternal, la supressió de tota forma 
d’esclavitud en la societat, l’assoliment d’una pau més 
gran arreu del món, el millorament de les condicions de 
vida i de treball de tothom, la bona entesa entre les ge-
neracions... Però al mateix temps les ultrapassa, perquè 
llur recerca no posa tant l’accent en l’objectiu a assolir 
com en Aquell que el pot fer realitat. Ser sant és aspirar 
a identificar-se amb el Déu sant, o sigui tenir per ideal 
a obtenir la mateixa vocació universal a la santedat prò-
pia de tot cristià.

En una segona ocasió, exactament dos anys després, 
el papa Francesc volgué reprendre el tema, aquesta ve-
gada en un to més planer i elemental, en el marc de les 
catequesis setmanals de les audiències generals. Des 
del 29 de gener fins al 29 d’abril inclusivament de 2020 
va anar comentant una de les nou benaurances segons 
Mateu, precedides d’una introducció. Com sol fer sem-
pre que tracta temes doctrinals, les va amanir amb re-
flexions de caràcter pràctic, fins al punt que hom pot 
endevinar, sense por d’equivocar-se gaire, que aquests 
textos van ser preparats per un expert i el Papa hi va 
afegir el seu gra de sorra, en la línia moralitzant que ja 
li coneixem.

En cap d’aquestes ocasions no va aportar nous «des-
cobriments», després que al llarg del segle xx hi hague-
ren especialistes que, des del punt de vista exegètic, ho 
digueren tot sobre les benaurances. Però l’ensenyament 
de Jesús és indispensable en la formació de la conscièn-
cia cristiana i per això cada generació ha de rebre l’ac-
tualitat de les benaurances amb senzillesa i humilitat. 
I és deure del servidor de l’Evangeli no donar-les per 
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sobreenteses sinó desgranar-les de tant en tant. Això 
és el que va fer el Papa. Quan parla de les benaurances 
segons Mateu, ell esmenta sempre el número vuit, per-
què l’última –adreçada en segona persona als oients– 
és considerada com un desplegament de l’anterior.

Les benaurances, cant deL pobLe de déu

Les benaurances, en la litúrgia llatina, són procla-
mades com a lectura en l’Eucaristia,1 però no formen 
part dels cants evangèlics com és el cas dels quatre que 
transcriu sant Lluc en els capítols sobre la infantesa 
de Jesús. Sí, però, que alguna o altra la hi trobem com 
a antífona de l’ofici diví i com a cant de comunió. Per 
això tenim benaurances en el repertori del culte cristià. 
La descripció de la felicitat fa que en si la benaurança 
permeti esdevenir cant en la boca del cristià i que sigui 
melodia aglutinadora del poble fidel.

«Les benaurances dibuixen el rostre de Jesucrist i des-
criuen la seva caritat; expressen la vocació dels fidels 
associats a la glòria de la passió i de la resurrecció; il-
luminen les accions i les actituds característiques de la 
vida cristiana; són les promeses paradoxals que soste-
nen l’esperança enmig de les tribulacions; anuncien les 
benediccions i les recompenses ja obscurament antici-
pades als deixebles; han estat inaugurades en la vida de 
la Verge Maria i de tots els sants» (Catecisme de l’Església 
Catòlica, 1717). 

Bernabé Dalmau

1 Les de Mateu: Diumenge 4 durant l’any A / Dilluns 10 du-
rant l’any / Tots Sants / Comú de Sants i Santes / Admissió de 
batejats / Difunts.

Les de Lluc: Diumenge 6 durant l’any C / Dimecres 23 durant 
l’any.
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