
Diumenge 4t durant l’any, cicle B  

Leer  el Evangelio, Barcelona: Planeta, 1980 (Ensayo; 13), 155-156. 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

ENSENYAMENT I EXORCISME 

per JOSEP M. ROVIRA BELLOSO  

 

Heus ací de quina manera l'evangeli d’avui posa de manifest el poder de la pa-

raula de Jesús.  

La seva paraula és missatge; és un contingut que il·lumina la vida: és llum. 

La seva paraula és també autoritat, poder i crida.  

La seva paraula s'identifica, en síntesi, amb la mateixa persona de Jesús, el 

qui parla.  

La claredat de la seva paraula, causa estranyesa i estupor perquè il·lumina a 

fons la nostra vida i li comunica esperança i força. […] 

Però ¿quin significat pot tenir per a nosaltres l'expulsió de l'esperit maligne?  

No es tracta d'intentar fer cap demonologia perquè el text evangèlic està en 

un nivell d'experiència molt més proper a nosaltres i aquesta lectura, propera a 

la nostra vida, és la que ens convé per damunt de tot.  

Per això preguntaria: ¿quantes vegades en el nostre cor o en la nostra con-

vivència es desfermen forces o esperits tenebrosos? […] O aquells impulsos o 

rauxes que enfosqueixen i deshumanitzen el nostre esperit i les nostres relaci-

ons: amor propi, tristeses, culpabilitat, negativitat… Necessitem saber-nos pre-

sos, en major o menor escala per aquests llaços bloquejadors perquè a la fi 

puguem aixecar el rostre cap a la Paraula que asserena i guareix.  

Em sembla que el centre d'aquest episodi evangèlic no està en una teoria 

sobre allò que és demoníac, sinó en la invitació a aixecar el rostre per contem-

plar Jesús Salvador que ens ensenya el camí de la claredat, de la humanització 

i, com deien el Pares grecs, de la racionalitat de l'home, que ells anomenaven 

natural i que era, en realitat, l'home coherent i obert a allò que és diví. El centre 

d'aquest Evangeli és la Paraula i la força de Jesús que irrompen en la vida per 

a il·luminar i guarir. I encara avui Jesús pot curar i exorcitzar els esperits que 

tenallen l’home i fan malbé la convivència, perquè Ell és la claredat de Déu. […] 

La resolució amb què Jesús es dirigeix a l'home desfigurat per guarir-lo, for-

ma part del seu llenguatge en acció, pel qual es comunica amb la multitud dels 

oblidats, marginats i enfonsats per a donar-los nom, rostre i esperança. 


