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La lectura extreta del profeta Isaïes i 
l’Evangeli del dia d’avui posen davant dels 
nostres ulls una de les grans imatges de la 
Sagrada Escriptura: la imatge del cep. El pa 
representa a la Sagrada Escriptura tot allò de 
què l’home té necessitat per a la seva vida 
quotidiana. L’aigua dóna la fertilitat a la terra: 
és el do fonamental, que fa possible la vida. El 
vi, en canvi, expressa l’exquisidesa de la 
creació, ens dóna la festa en la qual 
traspassem els límits de la quotidianitat: el vi 
“alegra el cor”. Així, el vi i amb ell el cep han 
esdevingut imatges també del do de l’amor, 
en el qual podem fer tota experiència del 
sabor del que és Diví. I així la lectura del 
profeta, que acabem d’escoltar, comença com 
un càntic d’amor: Dés s’ha creat una vinya –
una imatge, aquesta, de la seva història 
d’amor amb la humanitat, del seu amor per 
Israel, que Ell s’ha escollit. El primer 
pensament de les lectures d’avui és, doncs, 
aquest: a l’home, creat a la seva imatge, Déu li 
ha infós la capacitat d’estimar i, per tant, la 
capacitat d’estimar-lo també a Ell, el seu 
Creador. Amb el càntic d’amor del profeta 
Isaïes Déu vol parlar al cor del seu poble –i 
també a cadascú de nosaltres. “T’he creat a la 
meva imatge i semblança”, ens diu a 
nosaltres. “Jo mateix sóc l’amor, i tu ets la 
meva imatge en la mesura en què en tu brilla 
l’esplendor de l’amor, en la mesura en què em 
respons amb amor”. Déu ens espera. Ell vol 
ser estimat per nosaltres: una crida com 
aquesta no ens hauria potser de tocar el cor? 
Justament en aquesta hora en què celebrem 
l’Eucaristia, en què inaugurem el Sínode sobre 
l’Eucaristia, Ell ens ve a trobar, ve a trobar-
me. Trobarà una resposta? O potser passa 
amb nosaltres com amb la vinya, de la qual 
Déu diu en Isaïes: “N’esperava bon raïm, però 
ha sortit agre”? La nostra vida cristiana sovint 
no és potser molt més vinagre que vi? 
Autocommiseració, conflicte, indiferència? 
 
Amb això arribem automàticament al segon 
pensament fonamental de les lectures d’avui. 

Aquestes parlen sobretot de la bondat de la 
creació de Déu i de la grandesa de l’elecció 
amb què Ell ens cerca i ens estima. Però 
després parlen també de la història que es 
produeix a continuació –de la caiguda de 
l’home. Déu havia plantat ceps molt 
seleccionades i, tanmateix, n’havia madurat 
raïm agre. En què consisteix aquest raïm agre? 
El raïm bo que Déu s’esperava –diu el 
profeta– consistiria en la justícia i en la 
rectitud. EL raïm agre són, en canvi, la 
violència, el vessament de sang i l’opressió, 
que fan gemir la gent sota el jou de la 
injustícia. A l’Evangeli la imatge canvia: el cep 
produeix raïm bo, però els arrendataris la 
retenen per a ells. No estan disposats a lliurar-
la al propietari. Apallissen i maten els seus 
missatgers i assassinen el seu Fill. La seva 
motivació és simple: volen fer-se’n ells 
mateixos els propietaris; s’apoderen d’allò 
que no els pertany. A l’Antic Testament en 
primer terme hi ha l’acusació per la violació 
de la justícia social, pel menyspreu de l’home 
per part de l’home. En el fons apareix, però, 
que, amb el menyspreu de la Torah, del dret 
donat per Déu, és Déu mateix qui és 
menyspreat; hom vol gaudir només del propi 
poder. Aquest aspecte és destacat totalment 
en la paràbola de Jesús: els arrendataris no 
volen tenir un amo –i aquests arrendataris 
constitueixen un mirall també per a nosaltres. 
Nosaltres homes, als quals, per dir-ho així, ens 
ha estat confiada la gestió de la creació, la 
usurpem. En volem ser els amos en primera 
persona i sols. Volem posseir el món i la 
nostra pròpia vida de manera il·limitada. Déu 
ens és un destorb. O se’n fa d’Ell una simple 
frase devota o és negat del tot, bandejat de la 
vida pública, de manera que perd tot 
significat. La tolerància, que admet, per dir-ho 
així, Déu com una opinió privada, però que el 
refusa del domini públic, de la realitat del 
món i de la nostra vida, no és tolerància sinó 
hipocresia. Tanmateix, allà on l’home es fa 
amo únic del món i propietari de si mateix, no 
hi pot existir la justícia. Hi pot dominar tan 
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sols l’arbitri del poder i dels interessos. 
Certament es pot posar el Fill fora de la vinya 
i matar-lo, per gaudir egoistament i en solitari 
dels fruits de la terra. Però llavors la vinya es 
transforma ben aviat en un terreny erm, que 
els senglars brostegen, com diu el salm 
responsorial (cf. Sl 79,14). 
 
Així arribem al tercer element de les lectures 
d’avui. El Senyor, tant a l’Antic com al Nou 
Testament, anuncia a la vinya infidel el judici. 
El judici que Isaïes preveia s’ha realitzat en les 
grans guerres i exilis dels assiris i dels 
babilonis. El judici anunciat per Jesús el 
Senyor es refereix sobretot a la destrucció de 
Jerusalem l’any 70. Però l’amenaça de judici 
també es refereix a nosaltres, a l’Església a 
Europa, a Europa i a l’Occident en general. 
Amb aquest Evangeli el Senyor crida també 
en les nostres orelles les paraules que a 
l’Apocalipsi va adreçar a l’església d’Efes: “Si 
no et converteixes, vindré a trobar-te, i trauré 
el teu lampadari del seu lloc.” (2,5). També a 
nosaltres ens pot treure la llum, i fem bé si 
deixem que ressoni aquesta amonestació en 
tota la seva serietat en la nostra ànima, 
clamant alhora al Senyor: “Ajudeu-nos a 
convertir-nos! Doneu-nos a tots la gràcia 
d’una renovació autèntica! No permeteu que 
la vostra llum enmig nostre s’apagui! Enfortiu 
la nostra fe, la nostra esperança i el nostre 
amor, perquè puguem portar fruits bons!” 
 
En aquest punt, però, sorgeix en nosaltres la 
pregunta: “Però, no hi ha cap promesa, cap 
paraula de confort en la lectura i en l’episodi 
de l’Evangeli d’avui? És l’amenaça l’última 
paraula?” No! La promesa hi és, i aquesta és 
l’última paraula, l’essencial. La sentim en el 
verset de l’Al·leluia, estret de l’Evangeli de 
Joan: “Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. 
Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt de 
fruit” (Jn 15,5). Amb aquestes paraules del 
Senyor, Joan ens il·lustra l’últim, el veritable 
triomf de la història de la vinya de Déu. Déu 
no falla. Al final Ell venç, venç l’amor. Una 
al·lusió velada a això es troba ja a la paràbola 
de la vinya que ens proposa l’Evangeli d’avui, 
i a les paraules conclusives. També allí la mort 
del Fill no és el final de la història, encara que 
no es relatada directament. Però Jesús 
expressa aquesta mort mitjançant una nova 
imatge estreta del salm: “La pedra rebutjada 
pels constructors ara és la pedra principal…” 
(Mt 21,42; Sl 117,22). De la mort del Fill brolla 

la vida, es forma un nou edifici, una nova 
vinya. Ell, que a Cannà va tornar l’aigua en vi, 
ha transformat la seva sang en el vi de l’amor 
veritable i així transforma el vi en la seva 
sang. Al cenacle va anticipar la seva mort i la 
va transformar en el do de si mateix, en un 
acte d’amor radical. La seva sang és do, és 
amor, i per això és vi veritable que el Creador 
esperava. D’aquesta manera, Crist mateix ha 
esdevingut el cep, i aquest cep porta sempre 
bon fruit: la presència del seu amor per 
nosaltres, que és indestructible. 
 
Així, aquestes paràboles porten a la fi en el 
misteri de l’Eucaristia, en la qual el Senyor ens 
dóna el pa de la vida i el vi del seu amor i ens 
invita a la festa de l’amor etern. Nosaltres 
celebrem l’Eucaristia conscients que el seu 
preu va ser la mort del Fill –el sacrifici de la 
seva vida, que resta present en aquesta. Cada 
vegada que mengem aquest pa i bevem 
aquesta copa anunciem la mort del Senyor 
fins que ell vingui, diu sant Pau (cf. 1Co 
11,26). Però també sabem que d’aquesta mort 
brolla la vida, perquè Jesús l’ha transformat 
en un gest d’oblació, en un acte d’amor, 
canviant-la en el més profund: l’amor ha 
vençut la mort. A la Santa Eucaristia Ell des 
de la creu ens atreu a tots cap a Ell (Jn 12,32) i 
ens fa esdevenir sarments del cep que és Ell 
mateix. Si restem units a Ell, llavors portarem 
fruit també nosaltres, llavors de nosaltres no 
brollarà més el vinagre de l’autosuficiència, 
del descontentament de Déu i de la seva 
creació, sinó el vi bo de la joia en Déu i de 
l’amor vers els altres.  
 
Demanem al Senyor que ens doni la seva 
gràcia, perquè en les tres setmanes del Sínode 
que ara comencem no tan sols diguem coses 
belles sobre l’Eucaristia, sinó sobretot 
visquem de la seva força. Invoquem aquest do 
per mitjà de Maria, estimats pares sinodals, 
als quals saludo amb molt afecte, juntament 
amb les diverses comunitats de les quals 
proveniu i que aquí representeu, perquè 
dòcils a l’acció de l’Esperit Santo puguem 
ajudar el món a esdevenir en Crist i amb Crist 
el cep fecund de Déu. Amén. 
 
  
  
 


