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Diumenge 1 d’Advent 

Primera lectura: Isaïes 2,1-5
El Senyor reuneix totes les nacions en la pau eterna del Regne de Déu. 

Profeta clàssic del temps d’Advent, Isaïes descriu en aquest text una visió 
esplèndida i esperançada sobre Judà i Jerusalem (cf. Mi 4,1-3, on apareix 
el mateix text amb algunes variants). En contrast amb els oracles de judici 
del capítol anterior, el nostre text traspua pau, seguretat i concòrdia uni-
versal. La visió no es refereix al passat sinó que anuncia un esdeveniment 
futur. A la fi dels temps, la muntanya de Sió serà el centre cap on peregri-
naran tots els pobles. La casa de Jacob –entengui’s tot el poble de Déu– 
té la missió de ser el primer testimoni d’aquesta peregrinació massiva. 

La visió, certament de caire escatològic, projecta un moviment cap al 
centre i cap amunt. Això significa que la història no és un procés de dege-
neració i disgregació contínua sinó tot al contrari. Gràcies a la Paraula i a 
la Llei de Déu, que infonen a la història una força unificadora i transcen-
dent, els impulsos de mort es transformen en energia de vida i de pau. 
Aquests quatre versets són, sense cap dubte, un cant a la pau universal. 

Segona lectura: Romans 13,11-14
Tenim la salvació a prop nostre.

Després d’uns versets dedicats a la caritat com a compliment de la Llei, 
Pau invita els cristians de Roma a una vida santa. El to de les seves parau-
les, apressant i radical, deixa entreveure el moment històric que vivien les 
primeres comunitats. Ara bé, més que un moment cronològic es tracta 
d’un moment teològic i existencial. 

Mitjançant imatges contrastades (dia–nit, fosca–llum, dormir–aixecar-se), 
Pau exhorta els cristians a viure «l’ara» de la salvació. Per a això han 
d’abandonar la fosca de la nit i obrir-se a la llum del nou dia. En altres 
paraules, han de renunciar als costums pagans, a la degradació moral... i 
configurar-se plenament a Crist. Aquest fragment de la carta als Romans 
és precisament el que transformà el cor de sant Agustí quan el llegí en el 
jardí de la seva residència prop de Milà. 
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20 La Paraula celebrada

Evangeli: Mateu 24,37-44
Vetlleu i estigueu a punt.

El fragment forma part del cinquè i darrer discurs de l’evangeli de Mateu, 
conegut com a «Sermó escatològic», on Jesús exposa la seva doctrina 
sobre l’escatologia o esdeveniments darrers (cc. 24 i 25). En aquests 
capítols l’evangelista vol donar una resposta a la complexa situació que 
vivia la seva comunitat mentre esperava el retorn de Jesucrist i l’arribada 
del Regne. En els primers moments, l’esperança dels seus membres era 
viva i constant (com ho testimonia la primera carta als cristians de Tessa-
lònica, 4,13-18; 5,1-11), però a mesura que el temps passava es va anar 
transformant en desassossec i desil·lusió perquè ni Jesucrist tornava ni el 
Regne arribava. ¿Com afrontar doncs aquesta situació?

Després de parlar llargament sobre la vinguda gloriosa (o Parusia) del Fill 
de l’Home (és a dir, del Senyor), i de les tribulacions i persecucions que 
patiran els cristians abans d’aquest moment, Jesús il·lustra l’actitud que 
hauran d’adoptar els que esperen, amb tres reflexions. 

La primera (vv. 37-39), centrada en l’exemple bíblic del diluvi, aconsella 
imitar Noè que, a diferència dels seus contemporanis, escoltà la veu del 
Senyor i actuà en conseqüència prenent les mesures oportunes. S’ha de 
preparar la salvació, aquesta no s’improvisa en el darrer moment. 

La segona (vv. 40-41) adverteix del risc del fracàs: dues persones que es 
troben en una idèntica situació poden tenir un desenllaç divers (acollida 
en el Regne o expulsió) segons quina sigui l’opció que hagin pres davant 
el Senyor. És a dir, en la vida de cada persona i en la història de la huma-
nitat s’enfronten contínuament llum i tenebres, bé i mal, justícia i egoisme. 
Davant d’aquest dilema no val la indiferència. El Senyor urgeix a cadascú 
a prendre posició, a pronunciar-se per ell o en contra d’ell. 

La tercera i última reflexió (vv. 42-44) exhorta a la vigilància permanent i 
ho fa mitjançant la paràbola del lladre que arriba d’imprevist i roba la casa 
desatesa. El moment final és incert: «No sabeu quin dia vindrà el vostre 
Senyor». Per això cal vetllar, cal estar desperts quan altres dormen, cal 
estar sempre a punt. El Senyor arriba sense avís previ. 
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Diumenge 2 d’Advent 

Primera lectura: Isaïes 11,1-10
Farà justícia als desvalguts.

Els cc. 1–12 del llibre d’Isaïes, secció que reflecteix amb gran probabilitat 
la predicació del profeta del segle VIII aC, consta de dues parts principals: 
la primera, formada pels cc. 1–5 (oracles anteriors a la guerra siro-efraï-
mita); la segona, formada pels cc. 6–12, coneguts com a «Llibre de l’Em-
manuel». Amb el nom d’Emmanuel (Déu-amb-nosaltres), referit a Judà, 
Isaïes vol expressar la presència de Déu enmig del seu poble. 

En aquest context se situa Isaïes 11,1-10 (cf. per contrast 10,27-34). Dues 
parts simètriques dominades per dues sèries de metàfores componen 
aquest oracle messiànic. La primera part (vv. 1-5) col·loca al centre de 
l’escena un tronc tallat i sec (símbol dels pecats i la infidelitat de la dinas-
tia davídica) del qual surt un rebrot (el Messies enviat per Déu). Inspirat per 
l’Esperit, el Messies rep el do més alt: la construcció en el món d’un regne 
de justícia i pau. La segona part (vv. 6-12), en la mateixa línia de l’anterior, 
descriu un paradís a la terra, on parelles antitètiques d’animals (salvatges 
i domèstics) conviuen pacíficament i harmoniosament. Aquesta profusió 
d’imatges amaga un missatge ple d’esperança: el món es renova, regna 
la pau messiànica i tota la humanitat és invitada a participar-hi. 

Segona lectura: Romans 15,4-9
Crist salva tots els homes. 

Aquest fragment de la carta als Romans comença amb una reflexió sobre 
les Escriptures. Font d’instrucció per als creients, les Escriptures no sols 
són indispensables per comprendre el misteri de la vida i de la mort de 
Crist, sinó que a més són font de força i consol per a la pròpia vida. Tot 
seguit Pau posa Jesucrist com a exemple de caritat fraterna que, sense 
fer cap discriminació, donà la vida per tots; pels jueus, acomplint les pro-
meses fetes als seus pares, i també pels pagans, estenent la seva mise-
ricòrdia a tots els pobles. 
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22 La Paraula celebrada

Evangeli: Mateu 3,1-12
Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop. 

La figura de Joan el Baptista predicant en el desert, típica d’Advent, 
ocupa el centre de l’evangeli. Rere la seva figura es perfila la presència i 
la predicació de Jesús. De fet, la frase: «Convertiu-vos, que el Regne del 
cel és a prop» (v. 2), síntesi del seu anunci, apareixerà més endavant (4,17) 
en boca de Jesús. 

Mateu identifica Joan amb la «veu que crida en el desert», esmentada pel 
Deutero-Isaïes en el pròleg del Llibre de la Consolació (cc. 40–55). Així, 
l’evangeli afirma que la predicació de Joan el Baptista forma part de la 
història de salvació perquè correspon a un text de l’Escriptura. A més, 
l’evangeli identifica el «Senyor» de què parla el profeta amb Jesús a punt 
d’iniciar la seva predicació. I, per tant, «els camins del Senyor» són ara els 
camins de Jesús. La missió de Joan el Baptista és precisament de pre-
parar aquests camins, en altres paraules, de ser el precursor del Messies 
que anuncia el qui ve darrere d’ell amb més gran dignitat i poder. Com els 
profetes del desert, Joan Baptista és descrit amb trets d’austeritat, i el 
seu vestit recorda el del profeta Elies (2Re 1,8). 

Després d’esmentar breument la seva activitat (predicar i batejar), i les 
moltes persones que acudien a ell (v. 5), Mateu ens presenta un exemple 
de predicació (vv. 7-12) no exempt de duresa. Joan el Baptista arremet 
contra els hipòcrites que demanen ser batejats, contra els que es creuen 
emparats i protegits per la Llei, contra els qui ostenten el títol de «fills 
d’Abraham» i l’empren com a escut protector (vv. 7-9). La conversió no és 
una qüestió teòrica sinó vital, ja que neix en el cor. Convertir-se és donar 
fruit. 

L’escena més forta i radical de la predicació del Baptista presenta el Mes-
sies com un jutge exigent (vv. 11-12) i descriu la seva acció amb un llen-
guatge simbòlic i de clar matís escatològic. Així com, un cop acabada 
la collita, es garbella el gra per emmagatzemar-lo en el graner sense la 
palla, així com es tallen i cremen els arbres que no donen fruit, el Messies 
esperat desemmascararà definitivament el mal que s’amaga en les moltes 
hipocresies humanes i durà a terme una purificació total de les consci-
ències. El Messies no batejarà amb aigua, sinó amb «Esperit Sant i amb 
foc». Així doncs, tota la misèria i la fragilitat humana seran vivificades per 
un esperit creador i transformador; tots els pecats i les injustícies de la 
humanitat es consumiran en un gresol purificador. 
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Diumenge 3 d’Advent 

Primera lectura: Isaïes 35,1-6a.10
Déu mateix us ve a salvar.

Els capítols 34 i 35 del llibre d’Isaïes, coneguts com «el petit apocalipsi», 
són una col·lecció de textos escatològics pertanyents a l’època exílica i 
postexílica estretament relacionada amb el Deutero-Isaïes (Is 40–55). Es 
caracteritzen pel contrast entre la destrucció d’Edom (34,1-17), símbol del 
mal, i la felicitat i benedicció que Déu concedeix a Israel (35,1-10). 

El nostre text descriu una escena tota ella desbordant d’alegria i goig 
que contrasta fortament amb el caos i la desolació de l’oracle anterior. 
N’hi ha prou amb fixar-se en les expressions (estar de festa, s’esbadella 
com l’iris, crida de goig, es desclouran els ulls, el coix saltarà, cridant de 
goig...). Aquest canvi radical afecta la naturalesa morta (vv. 1-2) i les per-
sones més dèbils (vv. 3-6a). Per exemple, el desert es converteix en una 
«via santa» que recorren plens de goig els exiliats de Babilònia en el seu 
retorn a la pàtria (v. 10). Ara bé, no s’ha d’oblidar que les imatges empra-
des amaguen una dimensió escatològica, és a dir, darrere una discreta 
restauració nacional que es preveu imminent, el profeta anuncia la glòria 
definitiva del regne de Déu que encara està per arribar. 

Segona lectura: Jaume 5,7-10
Mantingueu ferms els vostres cors, que la vinguda del Senyor és a prop.

La carta de Jaume, la primera de les cartes conegudes amb el nom de 
catòliques, s’adreça als judeocristians que viuen fora de la terra d’Israel, 
escampats en el món grecoromà, o sigui, a la diàspora. 

Quasi al final de la carta, després d’una acusació contra els rics que con-
fien exclusivament en les riqueses i priven els treballadors del seu salari 
(5,1-6), Jaume s’adreça a tots els membres de la comunitat, la majoria 
pertanyents a la classe mitjana-baixa de la societat. Els exhorta a esperar 
amb paciència i constància la vinguda del Senyor (la Parusia) i a prevenir 
el seu judici imminent («penseu que el jutge ja és a les portes»). Els posa 
d’exemple la paciència del pagès quan espera la collita i el sofriment dels 
profetes com a anunciadors de la Paraula del Senyor. 
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24 La Paraula celebrada

Evangeli: Mateu 11,2-11
¿Sou vós el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre?

Joan el Baptista és el protagonista de l’escena. No es troba en el desert 
de Judà sinó a la presó de Maqueront per haver acusat Herodes Antipes 
d’immoralitat pública. Durant el seu tancament pensa en quelcom que 
el preocupa i no acaba d’entendre, quelcom que li produeix una certa 
desil·lusió. Es tracta de la predicació i el comportament de Jesús, que es 
presenta com a salvador i guaridor. Ni una cosa ni l’altra encaixen amb la 
imatge gairebé judicial que ell tenia del Messies. Per això, volent sortir de 
dubtes, l’interpel·la a través dels seus deixebles. S’estableix així un diàleg 
entre el precursor i el Messies (vv. 2-6). 

En lloc de respondre directament la incisiva pregunta de Joan, Jesús 
apel·la a la seva missió entre el poble, és a dir, a les seves obres i les 
seves paraules i, com en altres ocasions, empra alguns textos dels pro-
fetes per fonamentar les seves afirmacions. En aquest cas recorre a una 
sèrie d’oracles del profeta Isaïes al voltant del tema de les guaricions (per 
ordre, Is 35,4-6; 26,19; 29,17-19 i 61,1). Cal notar que els leprosos són 
els únics que no apareixen en els esmentats textos (cf. 2Re 5,1-27, la 
guarició del general sirià Naaman). Les obres que Jesús realitza són, en 
definitiva, obres de salvació. Pel que fa a les seves paraules, aquestes 
no són més que l’evangeli dels pobres de Jahvè que Mateu resumeix 
en el «sermó de la muntanya» (cc. 5, 6 i 7). Un evangeli difícil d’entendre 
perquè s’oposa als paràmetres triomfalistes del món. Per això, el diàleg 
acaba amb una benedicció adreçada a aquells que l’acceptaran sense 
escandalitzar-se (v. 6). Recordem que molts esperaven una altra mena de 
Messies, un heroi violent i triomfant que havia de solucionar de manera 
ràpida i eficaç tots els problemes temporals. 

En la segona part del text (vv. 7-11) la iniciativa la pren Jesús, qui adre-
çant-se a la gent fa un magnífic elogi de Joan Baptista, a base d’una 
sèrie de preguntes que se succeeixen sense pausa una rere l’altra. Li ret 
homenatge públicament, declarant-lo home ferm, auster i amb carisma 
de precursor. Profeta autèntic que dóna testimoni amb la pròpia vida, pro-
feta valent que no es doblega davant els poderosos. En conclusió, el més 
gran d’entre els mortals («entre tots els que les mares han portat al món»), 
el més gran dels qui han preparat el Regne del cel (v. 11). 
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Diumenge 4 d’Advent 

Primera lectura: Isaïes 7,10-14
La noia tindrà un fill i li posarà Emmanuel.

Situat en l’anomenat «Llibre de l’Emmanuel» (cc. 7–12), el nostre text 
conté el primer «oracle de l’Emmanuel», un text de difícil interpretació que 
l’evangelista Mateu emprà en la seva versió grega per mostrar la filiació 
davídica i divina de Jesús. 

El marc històric de l’oracle és la guerra siro-efraïmita (segle VIII aC). Acaz, 
rei de Judà, no es vol aliar amb Israel i Síria per oposar-se a l’invasor 
assiri, preferint vendre-li la seva independència. El profeta Isaïes intenta 
dissuadir-lo, amb l’exhortació de confiar només en Déu. És més, l’invita 
a demanar a Déu un signe de protecció, però el rei refusa la petició per 
aparents motius religiosos (vv. 11-12). Davant d’aquesta negativa, Déu 
mateix pren la iniciativa i li dóna un signe inesperat i sorprenent: el naixe-
ment d’un nen. L’oracle esmenta la mare (en hebreu, una noia; en grec, 
una verge), el nom del nen, els aliments que prendrà i una referència al 
seu futur en relació amb el futur del poble i de la dinastia davídica. Amb ell 
es perpetuarà la dinastia de David que Acaz tan indignament representa. 

El nom-auguri del nen, Emmanuel (en hebreu «Déu-amb-nosaltres»), és 
un anunci de salvació. A través d’ell Déu manifestarà al seu poble la seva 
presència protectora. 

Segona lectura: Romans 1,1-7
Jesucrist, del llinatge de David, Fill de Déu. 

Aquest text, que es podria titular «salutacions i professió de fe», pertany 
a la secció introductòria de la carta als cristians de Roma, la carta paulina 
més famosa i més important degut als temes tractats, i a la seva reper-
cussió en la teologia cristiana. El tema fonamental toca la base de l’exis-
tència humana. ¿Quina és la posició justa que l’ésser humà ha d’adoptar 
davant Déu? Segons Pau, és la fe mitjançant la qual l’ésser humà creu, 
s’entrega a Déu i confia en la seva Paraula. 

L’apòstol es presenta a la comunitat cristiana de Roma amb tres títols: 
com a «servent», com a «apòstol» i com a «destinat». En altres paraules, 
se sent propietat del Senyor i enviat per ell. Pau no anuncia Crist per 

201132 Calduch.indb   25 07/02/2014   13:40:23



26 La Paraula celebrada

pròpia iniciativa. Se sent escollit (literalment: «posat a part», «separat»), 
reservat per a la difusió de l’Evangeli, la Bona Notícia de Déu a la huma-
nitat. És a dir: Jesucrist, en qui s’acompleixen els anuncis i les promeses 
de l’Antic Testament. 

Evangeli: Mateu 1,18-24
Jesús naixerà de Maria, l’esposa de Josep, fill de David.

A diferència de Lluc, l’Evangeli de la Infància de Mateu (cc. 1-2) concedeix 
un gran protagonisme a Josep, personatge central en tot el relat. D’origen 
jueu, no posa en dubte cap de les insinuacions divines que rep mitjançant 
somnis i per l’àngel enviat per Déu. Fidel observant de la Llei, acull el nen 
i la seva mare protegint-los en tot moment. Josep es converteix així en 
prototip del fidel jueu que ha sabut acollir Jesús. 

La introducció a l’Evangeli de la Infància (1,1-17) presenta la genealogia 
de Jesús, és a dir, el seu origen humà com a descendent d’Abraham i fill 
de David, insinuant que el seu naixement tingué lloc per una intervenció 
divina: «I Jacob va ser pare de Josep, l’espòs de Maria, de la qual nasqué 
Jesús, anomenat Messies» (v. 16). La següent escena (1,18-24) explica 
com Jesús, nascut misteriosament de Maria («concebut per obra de l’Es-
perit Sant»), entra a formar part de la dinastia davídica a través de Josep 
que l’adopta com a fill. Amb la imposició del nom al nounat, i al rebre 
Maria a casa seva, Josep reconeix «legalment» Jesús. D’aquí que Mateu 
pugui afirmar que Jesús és descendent de David, ja que Josep pertanyia 
a l’estirp de David. 

El relat acaba amb una cita de «compliment», és a dir, una cita de l’Es-
criptura, en aquest cas Is 7,10, introduïda per una fórmula que indica que 
les profecies de l’Antic Testament s’acompleixen en els esdeveniments 
relatius a Jesús. Mateu s’hi inspira i l’empra, adapant-la al seu context 
i a la seva intenció teològica. Per ell, aquesta profecia era una mena de 
prova escripturística sobre la identitat de Jesús. Resulta evident que el fill 
de Maria i Josep no es diu Emmanuel (com el fill de la verge), sinó Jesús. 
Però el que a Mateu li interessa no és tant el nom en si, sinó el signifi-
cat simbòlic. Emmanuel significa «Déu-amb-nosaltres», i és precisament 
aquest significat el que l’ajuda a recalcar la filiació divina i davídica de 
Jesús. Jesús, descendent de la casa de David, serà el Déu amb nosaltres. 
A més, el nom d’Emmanuel, més ben dit, el seu significat, enllaça amb 
les últimes paraules que Jesús ressuscitat adreça als apòstols al final de 
l’Evangeli: «Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món» (Mt 28,20). 
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Nadal (missa de la nit) 

Primera lectura: Isaïes 9,1-3.5-6
Ens ha estat donat un fill.

Als obscurs versos d’Isaïes 8,21-23, on es descriuen els dies obscurs que 
planaran sobre les tribus i les regions del nord (Zabuló, Neftalí i Galilea) 
provocats per la invasió assíria, segueix un oracle en què s’anuncia la sal-
vació (9,1-6) sota les imatges de la llum, victòria i goig exultant. Aquesta 
salvació vindrà a través del naixement (o bé l’entronització) d’un rei allibe-
rador descendent de la casa de David. 

El «dia de Madian» a 9,3 evoca la victòria obtinguda per Gedeó gràcies 
a la intervenció prodigiosa del Senyor que sembrà el pànic i la confusió 
entre els madianites que, matant-se els uns als altres en la foscor, al final 
fugiren espaordits (Jt 7,19-25). El missatge central de l’episodi és evident: 
la victòria és completament obra del Senyor. 

El nen que ha de venir (el mateix Emmanuel d’Isaïes 7,14) rep quatre 
noms simbòlics que posen de manifest l’acció de Déu en la seva persona 
(«Conseller-prodigiós», «Déu-heroi», «Pare-per-sempre», «Príncep-de-
Pau») a la vegada que al·ludeixen a la restauració a Israel de la dinastia 
davídica, una restauració que tindrà el seu centre en la força de la pau. 

L’última frase de l’oracle («això és el que farà el zel del Senyor de l’uni-
vers») fa referència a l’amor apassionat del Senyor pel seu poble, i al canvi 
de destí que portarà amb ell el naixement (o bé l’entronització) del nou rei. 
El seu objectiu és confirmar un cop més que la salvació ve del Senyor, no 
de la casa reial. 

Segona lectura: Titus 2,11-14
S’ha manifestat l’amor de Déu, que vol salvar tots els homes. 

Aquest fragment constitueix el cor de la carta que Pau adreça a Titus, el 
seu deixeble i company de missió que tant l’ajudà a reconciliar-se amb la 
comunitat de Corint durant el seu tercer viatge missioner, quan es trobava 
a la ciutat d’Efes. Titus va ser la persona clau per resoldre el conflicte. 

En aquests quatre versets, Pau presenta l’encarnació de Jesucrist com a 
fonament de la vida cristiana. El seu exemple ensenya a superar els desit-
jos mundans per viure segons l’Evangeli, és a dir, amb sobrietat, justícia 
i pietat. 
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Evangeli: Lluc 2,1-14
Avui us ha nascut un salvador.

El relat llucà és una contemplació del naixement de Jesús que il·lustra 
la sensibilitat històrica, l’art narratiu i la profunda cristologia de l’evan-
gelista. Dividit en tres parts ben delimitades: el naixement de Jesús (vv. 
1-7), l’anunciació de l’àngel als pastors (vv. 8-14), i la visita dels pastors 
a Betlem i la seva tornada (vv. 15-20), acaba amb un verset de caràcter 
redaccional (v. 21). Sorprèn que una part considerable del text estigui 
dedicada als pastors, sobretot si ho comparem amb l’evangeli de la infàn-
cia de Mateu, on no hi ha pastors sinó uns mags d’Orient. 

El nostre fragment recull només les dues primeres parts del relat. La pri-
mera, o sigui, el naixement de Jesús, presenta un horitzó amplíssim. Fa 
referència a un decret de Cèsar August que ordena fer el cens de tot l’im-
peri romà. De l’imperi s’arriba a Síria, on governava Quirini (cf. a Fets 5,37 
la reacció zelota contra la seva administració), després es passa a Gali-
lea, després a Judà per acabar concentrant l’atenció a la ciutat de David 
anomenada Betlem (en hebreu «ciutat del pa»). Allà trobem Maria, esposa 
de Josep, encinta, que arribat el moment del part donà a llum el seu fill 
primogènit, l’embolcallà amb bolquers i el posà en una menjadora. Quel-
com del tot natural i a la vegada extraordinari. La concentració ha assolit 
el seu clímax. A l’august emperador amb les seves ambicions de poder 
universal, s´hi contraposa la màxima pobresa del naixement de Jesús que 
Lluc ha immortalitzat amb el «pessebre». 

A partir del v. 8 comença la segona part del relat i l’horitzó s’eixampla de 
nou per mitjà de la intervenció d’un àngel del Senyor que anuncia als pas-
tors una gran alegria per a tot el món. Justament els pastors de Judà, la 
categoria social més humiliada, tenen el privilegi de ser els primers a rebre 
l’anunci joiós: «Us ha nascut un salvador: que és el Messies, el Senyor» 
(v. 11). De les tres afirmacions sobre el nen que acaba de néixer, Lluc pri-
vilegia la primera: Salvador (en grec soter), que és transposició hel·lenista 
del nom «Jesús» (cf. Mt 1,21: «i li has de posar el nom de Jesús, perquè 
ell salvarà dels pecats el seu poble». El pensament llucà gira al voltant 
d’aquesta afirmació: Jesús és l’únic Salvador. 

El càntic dels àngels (vv. 13-14) proclama que la salvació de Jesús conté 
dos valors inseparables, la pau dels homes, i la glòria de Déu. Cel i terra es 
fonen en una harmoniosa abraçada. Déu i la humanitat units per sempre.
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Nadal (missa del dia)

Primera lectura: Isaïes 52,7-10
D’un cap a l’altre de la terra veuran la salvació del nostre Déu. 

La primera lectura és treta del «Llibre de la Consolació» (Is 40–55), obra 
del Deutero o Segon Isaïes, profeta anònim de l’exili. El nostre fragment 
és un himne o una invitació al cant, que funciona com a conclusió d’Is 
51,9–52,12, una unitat poètica composta de tres oracles de salvació: 
51,9-16 (Desvetlla’t, braç del Senyor!»); 51,17-23 («Desvetlla’t, Jerusa-
lem!»); i 52,1-6 («Desvetlla’t, Sió!»). El contingut és una síntesi del mis-
satge del profeta que culmina en el següent anunci de salvació: la sortida 
imminent dels exiliats de Babilònia. 

Isaïes 52,7-10 és un cant de joia perquè el Senyor regna, retorna a Sió i 
rescata Jerusalem, sumida en la misèria, devastada pels desastres de la 
guerra. Aquesta és la gran bona nova (evangeli) que anuncia el missatger 
de la pau. El text, d’una gran bellesa poètica i literària, transmet i enco-
mana alegria exultant. Tots corren, es mouen, s’agiten, alcen les seves 
veus perquè ve el Senyor a alliberar el seu poble. El missatger veloç anun-
cia la pau i els sentinelles, juntament amb les ruïnes de Jerusalem, canten 
a cor una mateixa melodia. La Consolació del Senyor arriba i la vida reneix 
per a tothom. La victòria del «nostre Déu» es fa manifesta i la contemplen 
tots els pobles (v.10). 

El cant acaba en els vv. 11-12 (el leccionari els omet), on ressona el motiu 
del nou èxode. Si en el passat els israelites sortiren d’Egipte i travessaren 
el desert per arribar a la terra promesa, ara els exiliats surten de Babilònia 
i inicien un llarg viatge de retorn a la pàtria. La història es repeteix. 

Segona lectura: Hebreus 1,1-6
Déu ens ha parlat en la persona del Fill.

La carta als Hebreus desconcerta perquè no es presenta com una carta. 
Li manquen les fórmules inicials habituals com el remitent, els destina-
taris, les salutacions. Sembla més aviat una llarga homilia o un discurs 
exhortatiu amb una conclusió litúrgica. De fet, el fragment que avui llegim, 
el pròleg (He 1,1-6), confirma el que hem dit. 

Ampli i solemne, el pròleg testimonia que aquest escrit no pertany al 
gènere epistolar sinó al parenètic o exhortatiu. Es podria definir com unes 
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«paraules d’exhortació» (He 13,22), probablement adreçades als cristians 
provinents del judaisme afligits per una greu crisi comunitària. 

Després d’esmentar la revelació de l’Antic Testament, l’autor presenta 
l’únic protagonista del Nou Testament, el Fill de Déu. Ell és la Paraula del 
Pare que és a l’origen de tot el que existeix, i intervé de forma privilegiada 
en la salvació del món a través d’una mediació de caràcter sacerdotal. 

Evangeli: Joan 1,1-18
El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu taber-
nacle.

El quart evangeli comença amb un himne sobre el Verb/la Paraula (en 
grec, logos) al qual ens solem referir com al «Pròleg» (Jn 1,1-18). El Pròleg 
és un himne cristològic independent que va ser incorporat a l’evangeli. 
Això resulta evident si parem esment al seu vocabulari. Paraules clau 
d’aquest himne com logos (paraula), kharis (gràcia) i pleros (plenitud) no 
tornen a sortir en cap altre passatge de l’evangeli. El mateix val per a la 
idea del v. 14: la Paraula que estableix el seu tabernacle entre nosaltres. 
Amb tot, el Pròleg és la clau de lectura que il·lumina la resta de l’evangeli 
i ens permet captar el seu significat més profund. 

Aquest himne és un cas singular, i això per dos motius: primer, perquè 
el seu autor empra el concepte de logos per identificar Jesús amb Déu; 
segon, perquè aquest logos presenta moltes afinitats amb la sophia d’al-
guns textos de l’Antic Testament, en especial Proverbis 8 i Siràcida 24. 

En síntesi, el Pròleg és un poema doctrinal sobre la vinguda al món de 
Jesucrist, Fill de Déu i revelació del Pare. Es pot dividir en quatre parts. En 
la primera (Jn 1,1-3) destaca l’aspecte cosmològic: essent Fill i Paraula 
de Déu, Crist és per a la humanitat resplendor visible i comunicació de 
la Veritat que s’identifica amb Déu. Emprant una al·legoria bíblica, Crist 
és la Llum de la humanitat. La segona part (Jn 1,6-8) és, en realitat, un 
parèntesi en la composició, ja que és dedicat a la figura de Joan el Bap-
tista presentat com a «testimoni de la Llum». A la tercera part (Jn 1,9-13), 
l’autor narra la vinguda de la Llum al món i l’acolliment o el rebuig que rep 
de part dels humans. La quarta i última part (Jn 1,14-18) va sobre l’eco-
nomia de la salvació. El v. 14 constitueix el clímax de tota la composició: 
«La Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle...». 
Significa que la Paraula no només entra en el món, sinó que entra a formar 
part de la raça humana. En altres paraules, l’encarnació del Verb. 
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Solemnitat de la Mare de Déu 

Primera lectura: Nombres 6,22-27
Interposaran el meu nom a favor del poble d’Israel i jo el beneiré.

Després del c. 6 dedicat a la institució del nazireat, l’autor del llibre dels 
Nombres ens ofereix un text poètic de gran qualitat artística que recull 
una antiga fórmula de benedicció. Centrada en la invocació del nom del 
Senyor, els sacerdots la pronunciaven sobre l’assemblea litúrgica d’Israel 
(encara avui aquesta benedicció és anomenada «sacerdotal» en la litúrgia 
sinagogal). Entre els molts béns que la benedicció comunica destaca el 
do de la pau (xalom en hebreu), entesa no com un bé passatger o parcial, 
sinó com un bé global i possiblement definitiu. La pau inclou el benestar, 
la tranquil·litat, l’harmonia en totes les seves dimensions i relacions vitals. 
En altres paraules, la pau com a síntesi de la felicitat. 

Segona lectura: Gàlates 4,4-7 
Déu envià el seu Fill, nascut d’una dona. 

La carta als Gàlates (cristians de la regió de Galàcia, situada al centre 
de l’Àsia Menor) és la resposta de Pau a les doctrines difoses per alguns 
predicadors judeocristians (els anomenats «judaïtzants») que, tot i que 
desitjaven seguir Crist, estaven convençuts de la necessitat de viure 
segons la Llei de Moisès per assolir la salvació. Segons ells, amb la fe 
en Crist no n’hi havia prou per salvar-se. 

En aquest fragment Pau tracta del misteri fonamental del cristianisme, és 
a dir, l’encarnació del Fill de Déu. És el primer text del Nou Testament, i 
l’únic d’entre els escrits paulins que al·ludeix a la mare del Crist. Néixer 
d’una dona significa néixer en la mateixa condició de tots els éssers 
humans. Maria és la prova concreta que Jesús s’ha fet igual a tots nosal-
tres. Així, el Fill de Déu s’ha incorporat autènticament a la família humana 
per alliberar els que eren esclaus de la Llei i convertir-los en fills seus. 

També és el primer text del Nou Testament (cf. Rm 8,15 i Mc 14,36), on el 
Pare és anomenat afectuosament Abbà, és a dir, «papa», una expressió 
familiar que els jueus no empraven par adreçar-se a Déu, però que Jesús 
adoptà lliurement per relacionar-se amb el seu Pare. 
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Evangeli: Lluc 2,16-21
Trobaren Maria i Josep amb el nen. Passats vuit dies, li posaren el nom 
de Jesús.

Aquesta pàgina evangèlica està formada per dues escenes: la visita dels 
pastors (vv. 16-20) i la imposició del nom a «Jesús» (v. 21). En la primera, 
Lluc destaca la personalitat de Maria, que «conservava aquests records 
en el seu cor i els meditava» (v. 19). La mateixa frase la repetirà amb una 
petita variant al final de l’episodi narrat a 2,41-52 (Jesús entre els doc-
tors del temple). En tots dos casos, Lluc empra el verb grec symballô 
en sentit tècnic (interpretar, fer exegesi, donar la interpretació adequada) 
per il·lustrar l’activitat interpretativa de Maria. En el nostre text, Maria 
és intèrpret dels esdeveniments relacionats amb el naixement de Jesús 
perquè ha estat testimoni privilegiat de les circumstàncies a l’entorn del 
misteri de l’encarnació. Conservant totes aquestes experiències en el seu 
cor, Maria continua la tradició dels savis d’Israel que acudien a la histò-
ria passada per interpretar el moment present. És precisament d’aquesta 
confrontació entre passat i present que emergeix l’autèntic significat dels 
esdeveniments. 

Sense haver-les estudiat, Maria recorda i aprofundeix en les Escriptures, 
les interpreta i actualitza constantment intentant descobrir, no sense pati-
ment, l’enigma permanent del seu fill Jesús. L’evangeli de Lluc ens pre-
senta Maria com una dona que ha experimentat i viscut intensament el 
seu procés interior de creixement tot deixant-se involucrar en el projecte 
de Déu, i experimentant la prova fins al final. La seva experiència és reli-
giosa, i també ho és la seva saviesa profundament arrelada en la tradició 
sapiencial d’Israel, el poble de la memòria. 

En la segona escena, l’evangelista recorda breument el ritu de la imposi-
ció del nom a Jesús, un ritu que junt amb la circumcisió se celebrava en 
totes les famílies jueves als vuit dies del naixement del nen. Així, el nounat 
entra a formar part de l’aliança i es converteix en un fill d’Abraham. El nom 
«Jesús» (en hebreu «Déu salva») defineix la vocació, destí i missió del Fill 
de Déu. El seu nom, signe d’esperança i benedicció, entra a formar part 
de la nostra història, expressió viva de la presència de Déu en el món.

201132 Calduch.indb   36 07/02/2014   13:40:23



39

CI
CL

E 
A

Epifania del Senyor 

Primera lectura: Isaïes 60,1-6
Sobre teu, Jerusalem, clareja com l’alba la glòria del Senyor. 

El nostre text pertany a la tercera part del llibre d’Isaïes (cc. 56–66), una 
obra d’un profeta anònim el qual es designa amb el nom del Trito-Isaïes, 
que exercí el seu ministeri durant el post-exili, possiblement sota el domini 
persa. L’ambient històric que aquests textos pressuposen no és el de la 
deportació de Babilònia, sinó el d’una comunitat a Judà que intenta, amb 
grans dificultats, reconstruir la seva història sota la guia religiosa del seu 
Déu. 

Els cc. 60–62, situats en el centre de la col·lecció, comprenen tres oracles de 
salvació (60,1-22; 61,4-11; 62,1-12) amb l’autopresentació d’un missatger 
del Senyor enviat a anunciar la salvació per a Sió (61,1-3). En tots aquests 
oracles hi ha una atmosfera de llum i alegria que recorda diversos textos del 
Deutero-Isaïes. 

A 60,1-6 l’oracle celebra, sota el símbol de la llum, el triomf de la nova Jeru-
salem que espera el seu restabliment complet. Hi caminen en peregrinació 
tots els pobles amb les seves riqueses (cf. Is 2,1-5). El profeta veu una cara-
vana que avança cap a la ciutat santa en dos grups: un format pels israe-
lites que tornen de l’exili (v. 4) i un altre format per les nacions estrangeres 
atretes per la llum i la glòria de Déu que il·luminen la muntanya de Sió. Una 
visió, doncs, d’universalisme i d’unitat a l’entorn de Jerusalem que obre les 
portes a l’esperança. 

Segona lectura: Efesis 3,2-3a.5-6
Déu ha revelat que tots els pobles comparteixen la mateixa promesa. 

Pau proclama la unitat universal en Crist. Tots els pobles són cridats a 
compartir la mateixa herència en igualtat de condicions, sense distincions 
ni discriminacions, ja que tots, essent fills de Déu, són germans. Tots són 
cridats a formar part del cos de Crist, que és l’Església, i tots participen 
de la promesa feta per Déu a Abraham. La insistència de l’apòstol en la 
fraternitat universal manifesta la importància d’aquesta veritat fonamental 
per al cristianisme. 
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Evangeli: Mateu 2,1-12
Venim de l’Orient per adorar el vostre rei. 

En la visita dels mags, la tercera escena de l’Evangeli de la Infància (2,1-
12), Mateu completa la informació exposada en les dues escenes anteri-
ors: la genealogia de Jesús (1,1-17) i el relat del seu naixement (1,18-25). 
En el primer verset situa el naixement de Jesús en el temps i en l’espai 
(noteu la concentració de noms propis). 

Herodes el Gran, d’origen idumeu, regnà a Palestina del 37 al 4 aC. A ell es 
deuen la nova construcció del temple i l’organització de quasi totes les ciu-
tats del regne. Arquetip del perseguidor, tirà sense control, Herodes escolta 
espantat l’anunci d’un Messies que ve a limitar-li el poder. Compta amb el 
suport dels dirigents religiosos i intel·lectuals del judaisme i del «tot Jerusa-
lem», que comparteixen els mateixos sentiments de torbació (vv. 3-4). 

Els mags eren una casta de savis que es dedicava a la interpretació de 
somnis, a la màgia i a l’astrologia. La tradició cristiana els ha identificat 
amb tres sobirans orientals, com tres foren els dons al nen Jesús. En l’òp-
tica de Mateu, els mags representen tots els pobles de la terra que, a la 
llum de l’estrella, troben el Crist i abracen el seu Evangeli. Inspirant-se en 
Is 60,6.11, Mateu descriu els seus presents: l’or és símbol de la reialesa 
de Crist, l’encens de la seva divinitat, i la mirra dels seus sofriments. 

Dos detalls són dignes de menció: en primer lloc, Mateu cita la profecia 
de Miquees sense la fórmula introductòria típica de les cites de reflexió 
o acompliment («Tot això s’esdevingué perquè s’acomplís el que havia 
dit el Senyor pel profeta»); i en segon lloc, la cita no és un comentari de 
l’evangelista, sinó que apareix en boca dels grans sacerdots i escribes de 
la Llei. Potser aquesta és la raó que l’ha portat a eliminar la fórmula d’in-
troducció: els grans sacerdots i escribes coneixen les Escriptures, però 
no volen creure. En conseqüència, no hauria estat adequat que ells pro-
nunciessin una fórmula d’acompliment. 

Mateu cita el text de Miquees amb gran llibertat. A part de dues omis-
sions (Efratà i Israel) i de l’addició de l’últim estic, agafat de 2Sa 5,2 i 
d’1Cr 11,12, el fet més destacable és que Mateu nega categòricament, 
mitjançant l’adverbi oudamôs («de cap manera», «ni molt menys») la insig-
nificància de Betlem. És probable que l’evangelista vulgui compensar la 
petitesa geogràfica de Betlem amb la grandesa teològica del seu destí 
com a bressol del Messies. D’aquesta manera insisteix de nou en l’origen 
davídic de Jesús: el cap que ha de venir, el pastor d’Israel (cf. 9.36 i Jn 
10,1-18), serà de Betlem. 
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Baptisme del Senyor 

Primera lectura: Isaïes 42,1-4.6-7
 Aquí teniu el meu servent en qui s’ha complagut la meva ànima. 

El tema «servent de Jahvè» és un dels temes més importants i caracte-
rístics del Deutero-Isaïes. La primera lectura conté el primer dels «quatre 
càntics del servent» recollits en la segona part del llibre d’Isaïes (cc. 
40–55), tot i que de manera incompleta, ja que falten els vv. 5, 8 i 9. 

El càntic presenta la iniciativa de Déu respecte al seu servent (elegit i sos-
tingut amb el seu esperit), després explicita ulteriorment la manera de ser 
i d’actuar del servent (amb mansuetud i atenció al dèbil), presenta els des-
tinataris de la missió del servent (les nacions) i acaba amb la intervenció 
de Déu que descriu concretament la missió universal que li ha encomanat 
(ensenyar la justícia a tota la terra). 

La identitat del servent és difícil de determinar i varia en els diversos textos 
del Deuteronomi. La lectura hebrea privilegia el sentit col·lectiu i l’identi-
fica amb Israel (amb tot el poble, o amb una part representativa del poble), 
amb el poble en exili que rep de Déu la missió de donar-lo a conèixer a les 
nacions paganes. La tradició cristiana, en canvi, llegeix aquest text, igual 
que els altres tres càntics del Servent, com a profecia de la figura i missió 
del Messies, Jesús de Natzaret. 

Encara que en el nostre text es mencionen les dificultats que el servent 
trobarà durant la seva missió (vv. 3-4), en realitat no sembla que el profeta 
estigui interessat a presentar la figura d’un servent sofrent. Pel que fa a la 
identitat del servent, no sabem si es refereix a una col·lectivitat personi-
ficada com a individu, o a un individu real en el present o en el futur. Una 
altra solució és veure en el servent una figura (indeterminada) que encarna 
l’obediència a la Paraula de Déu. 

Segona lectura: Fets dels Apòstols 10,34-38
El Senyor va ungir Jesús amb l’Esperit Sant.

En el c. 10 del llibre dels Fets dels Apòstols, Lluc narra l’evangelització de 
la figura de Corneli, un centurió romà «piadós, que creia en l’únic Déu». La 
seva família fou la primera família pagana a incorporar-se a l’Església. La 
trobada entre Pere i Corneli es desenvolupa en tres escenes: l’ambaixada 
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de Corneli (vv. 1-23a), Pere a casa de Corneli (vv. 23b-48), i el discurs de 
Pere a Corneli (vv. 34-43) inclòs en l’escena anterior. 

El fragment escollit per a la litúrgia d’avui recull només cinc dels deu ver-
sets que componen el discurs que Lluc posa en boca de Pere (vv. 34-38). 
Referint-se a l’episodi anterior, l’apòstol insisteix en el fet que Déu no fa 
distinció de persones (vv. 34-36) i després continua amb una catequesi 
apostòlica o resum de l’anunci cristià (vv. 37-38) que consisteix en una 
reflexió sobre la vida de Jesús a partir del Baptisme. 

Evangeli: Mateu 3,13-17
Un cop batejat, Jesús veié que l’Esperit de Déu venia cap a ell. 

Amb el baptisme en el Jordà acaba la vida oculta a Natzaret i comença la 
vida pública de Jesús i la seva missió evangelitzadora. A diferència dels 
altres sinòptics, Mateu és l’únic que esmenta la reacció contrària de Joan 
Baptista quan Jesús li demana que el bategi: «Sóc jo el qui necessito 
que tu em bategis. ¿Com és que tu véns a mi?» (v. 14). La resposta de 
Jesús (són les primeres paraules que pronuncia a l’evangeli) es poden 
considerar una síntesi programàtica de la seva missió. Es concentra en 
dos termes característics de l’evangeli de Mateu: el verb «complir» i el 
substantiu «justícia», traduït aquí per «tot el que és bo de fer». En el text 
grec llegim: «Deixa ara, així doncs convé que complim tota justícia». En 
l’evangeli de Mateu complir no és simplement «fer», sinó «donar o dur a 
la plenitud» i justícia equival a «complir la voluntat del Pare». Així doncs, 
ambdós vocables expressen la idea del projecte diví que Jesús accepta 
lliurement. 

L’escena del Baptisme no és una mera introducció o preparació del seu 
ministeri; és en si mateix un acte salvífic, el primer d’altres que se succei-
ran i que culminaran en el sacrifici de la creu. Mateu descriu l’escena ins-
pirant-se en les teofanies que acompanyen els relats de vocació profètica, 
on Déu no parla amb paraules sinó també mitjançant signes. El signe del 
cel obert, la visió, l’Esperit que baixa en forma visible, la veu que ve del 
cel (cf. Ez 1,1; 2,2). 

El clímax s’assoleix amb les paraules del Pare: «Aquest és el meu fill, el 
meu estimat, en qui m’he complagut». Déu Pare ha revelat el seu Fill únic, 
el Messies, el profeta que durà a terme l’obra del servent de Jahvè (vegeu 
la primera lectura), conduint l’Església a l’alliberament complet i definitiu. 
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