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«EL SEMBRADOR VA SORTIR A SEMBRAR» 

Avui, diumenge dia 12, quinzè 

diumenge durant l’any, escoltem a 

l’evangeli la paràbola del 

sembrador. Es tracta de la primera 

paràbola que Jesús explica i, en un 

cert sentit, la clau per poder 

entendre totes les seves paràboles. 

Jesús està envoltat de tanta gent 

que decideix pujar a la barca i 

parlar a distància. Jesús predica per 

mitjà de paràboles. Per què? 

Després, quan els deixebles li 

preguntin per què ho fa així, ell dirà 

que això permet que sigui cadascú, 

amb llibertat, qui entengui el que 

diu o no. Hi ha gent que té orelles, però no escolten; tenen ulls, però no miren ni veuen. 

«Els vostres ulls i les vostres orelles –diu Jesús als seus deixebles— sí que són feliços de 

poder veure i de poder sentir». Intentem d’entendre allò que Jesús està dient. 

    La paràbola comença per una frase molt senzilla: «El sembrador va sortir a sembrar». 

El sembrador, en primer lloc, no som pas cadascú de nosaltres, sinó Jesús mateix que ens 

predica l’evangeli del Regne de Déu. La llavor sembrada és la Paraula de Déu, l’evangeli 

de Jesús. Jesús es dirigeix a tothom, la seva paraula, la seva crida és per a tothom. La 

llavor és la mateixa. Però hi ha diferències en els terrenys. És a dir, les diferències 

s’estableixen segons l’escolta de cadascú, segons l’acollida de la paraula anunciada. 

   Hi ha qui escolta, però no en fa cas, i la llavor es perd. Hi ha els qui tenen el cor ple de 

rocs, s’entusiasmen quan escolten la paraula, però és un entusiasme d’un moment, la 

paraula de Jesús no arrela en les seves vides: de seguida que sorgeixen dificultats, suposa 

esforços, renúncies, es tiren enrere. Hi ha qui està envoltat de cards, escolten la 

predicació de Jesús, intenten acollir-la, però després les moltes ocupacions que tenen en 

aquesta vida i les seves aficions i desitjos acaben per ofegar aquella llavor que ja 

començava a arrela. Finalment, hi ha la terra bona, que acull la paraula de Jesús, hi arrela, 

va creixen i finalment dona fruit: una mica, força o molt. 

    Si ens fixem, ens adonem que Jesús predica la seva paraula a tothom, però hi ha quatre 

terrenys. Si apliquem un tant per cent proporcional, podem dir que el 25% de la seva 

predicació es perd; un altre 25% té un èxit momentani (dura un instant o un temps molt 

breu); un altre 25% queda ofegat per l’ambient i les preocupacions que deixem que ens 

envoltin; i, finalment, un 25% que arriba a donar fruit i, dins d’aquest fruit, hi ha un fruit 



petit, un fruit normalet i un fruit extraordinari (si tornem a aplicar un tant per cent 

proporcional, tan sols una tercer part d’aquesta quarta part del total és un fruit 

extraordinari: un 8% del total). És a dir, Jesús es posa a predicar davant de cent persones: 

25 ni l’escolten; 25 els agrada el que diu, però al cap d’una estona ja no se’n recorden; 25 

intenten posar-ho en pràctica, però l’ambient en el que viuen i les seves aficions arriben 

per ofegar la paraula de Jesús; i finalment tan sols hi fan cas, donant fruit: una mica, 

normalet i 8 que donen un fruit extraordinari. 

    Aquesta paràbola està posada a l’evangeli perquè entenguem, en primer lloc, que Jesús 

es dirigeix a tothom. En segon lloc, perquè comprenguem que no hi ha tan sols la 

predicació, sinó que cal necessàriament la resposta lliure de cadascun. I, en tercer lloc, 

que ni el millor dels catequistes, Jesús, aconseguia un 100% de resultats. Per a ell, un 8% 

era ja un fruit extraordinari i en donava gràcies al Pare. 

   Nosaltres podem estar temptats de pretendre el contrari: 1) Predicar tan sols a uns pocs; 

2) Pensar que els fruits depenen del nostre esforç o dels mètodes pastorals; i 3) Imaginar 

que els resultats han de ser del cent per cent (això es mentalitat de venedor agressiu, 

mentre Jesús tenia mentalitat de pagès: «Sortia el sembrador a sembrar...»). 
 

NOCES D’OR MATRIMONIALS 

Avui diumenge, dia 12, a l’eucaristia d’1/4 d’una del migdia (12,15 h.), renovaran els 

compromisos matrimonials Carlos Garrigós Muñoz i Catalina Mañas Sánchez, del barri 

de la Torreta, en la celebració de les seves noces d’or matrimonials. Moltes felicitats. 

Que la benedicció de Déu els acompanyi tota la vida. 
 

PREGUEM PELS DIFUNTS: El proper dimarts, dia 14, a l’eucaristia de 2/4 de 8 de la 

tarda (19,30 h), pregarem per Lola Chaves Francoso, que va morir el passat 18 de juny; i 

pel seu espòs Manuel Rubio Sabido. Al cel siguin. 

   El proper divendres, dia 17, a l’eucaristia de 2/4 de 8 de la tarda (19,30 h), pregarem 

per Isidre Bellavista, que va morir en aquests dies passats, sogre de Sara Magariño. Acs. 
 

PROPER DIMARTS, DIA 14, REUNIÓ DE PARES CAMPAMENT D’ESTIU 

El proper dimarts, dia 14, a les 8 de la tarda, als locals parroquials, hi haurà reunió de 

pares dels nens que participaran en el Campament d’estiu organitzat pel Casal Staa. 

Maria del Jaire. 
 

PROPER DIUMENGE, DIA 19, MISSA DE FESTA MAJOR A LA TORRETA 

Enguany, per la situació que s’està vivint, s’han tingut de suspendre els diversos actes 

populars de la Festa Major de la Torreta. Però això no impedeix, evidentment, que es 

pugui continuar pregant i el proper diumenge, dia 19, a les 12,15 h. del migdia, celebrem 

l’eucaristia pregant per totes les necessitats del barri. 
 

PLACA DE STA. MARIA DEL JAIRE: A partir d’avui 

ja tenim una medalla o placa de Sta. Maria del Jaire, per 

poder portar-la penjada al coll, amb un cordonet. Es tracta 

d’una placa metàl·lica de dos centímetres d’alçada, amb el 

perfil gravat en negre de la imatge de Sta. Maria del Jaire. 

Ha estat possible gràcies a la idea i interès d’Amparo 

Jusmet, membre del Consell Pastoral. Hem fet una tirada de 

200 exemplars. Es pot adquirir al preu de 5 euros la placa, 

acompanyada d’una postal i una breu explicació de la icona. 

D’aquesta manera podem sentir que Sta. Maria del Jaire ens 

acompanya en tot moment. 


