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«SE’N A VENDRE TOT EL QUE TÉ I COMPRA AQUELL CAMP» 

Avui, diumenge 

dia 26, dissetè 

diumenge durant 

l’any, escoltem a 

l’evangeli la part 

final del discurs de 

Jesús amb 

paràboles. Jesús 

explica dos 

paràboles 

bessones: la 

paràbola del tresor 

amagat i la 

paràbola de la 

perla. Un home 

que troba un tresor 

amagat en un camp 

i, «content de la 

troballa, se’n va a 

vendre tot el que té i compra aquell camp». Un comerciant de perles fines que, «el dia 

que en trobà una de molt preu, anà vendre tot el que tenia i la comprà». Jesús diu que 

això mateix passa amb el Regne de Déu, és a dir, amb el regnat de Déu enmig nostre. Tot 

canvia quan es produeix la troballa, quan arriba el dia en què es troba. 

     Per poder comprendre el que fa aquell home o aquell comerciant de perles fines cal 

haver experimentat allò que significa la troballa, l’alegria de l’encontre, el goig d’haver 

trobat allò que tant s’anhelava. El preu no importat. Tot és poc: «se’n va a vendre tot el 

que té». Sant Pau, en la carta als Filipencs, va parlar de la seva experiència: «Tot ho 

considero una pèrdua, comparat amb el bé suprem que és conèixer Jesucrist, el meu 

Senyor. Per ell m’he avingut a perdre-ho tot i a considerar-ho escòria, a canvi de 

guanyar-lo a ell i de viure unit a ell» (Fl 3,8-9). Ell va trobar el tresor amagat, la perla 

fina. 

     Jesús parla d’un tresor, però parla precisament d’un tresor «amagat». Per què? Perquè 

es tracta d’un tresor que es troba molt a prop, en el camp, i molts no se n’adonen. El 

tresor hi està, la perla es troba enmig del gran mercat. Cal trobar-la. I no hi ha alegria 

comparable, quan se la troba. És una llàstima no trobar el tresor o no trobar la perla, però 

encara és una desgràcia més gran haver-la trobat i no tenir el coratge suficient per 

«vendre-ho tot» per aconseguir-lo. No es poden demanar rebaixes en el preu del camp ni 



en el preu de la perla. O tot o res. És així de senzill en la vida espiritual. Com en l’amor. 

No es pot jugar a un doble joc. Jesús ho va dir clarament: «Ningú no pot servir dos 

senyors, perquè si estima l’un, avorrirà l’altre, i si fa cas de l’un, no en farà de l’altre» 

(Mt 6,24). 

    És admirable veure com Jesús amb tres línies té suficient per explicar ben gràficament 

allò que significa la vida de fe, el «mètode» de la vida espiritual, el «secret» de l’obrir-se 

al regnat de Déu en les nostres vides. No busquem més, no hi ha altre camí. Cal trobar el 

tresor, cal trobar la perla, cal «enamorar-se». I «vendre-ho tot». 

 

AVUI, DIUMENGE DIA 26, EUCARISTIA A LA CATEDRAL 

Avui, diumenge dia 26, a les 8 de la tarda, a la catedral de Terrassa, el bisbe Josep Àngel 

presidirà l’eucaristia per tots els afectats de la pandèmia. Aquests dies s’està pregant per 

tota la situació que s’ha viscut i es continua vivint produïda pel coronavirus. El proper 

dijous, dia 30, tindrem a l’església de St. Esteve de Granollers una eucaristia arxiprestal 

pregant per aquestes mateixes intencions. 

 

DEMÀ DILLUNS, 27, INICI CELEBRACIÓ 40 ANYS DE LLIBR. STA. ANNA 

Demà dilluns, dia 27, està previst iniciar els actes dels 40 anys de la Llibreria Sta. Anna. 

A les 8 de la tarda, a l’església de St. Esteve de Granollers, hi haurà una eucaristia per 

Rosalia Peña i per tots els voluntaris i col·laboradors difunts de la Llibreria. A les 21, a la 

terrassa de la parròquia de St. Esteve, hi haurà la presentació del llibre «Esperança 

després de la Covid-19», a càrrec de Tomàs Molina, presentador de TV3 i un petit 

concert amb el tenor Dani Casas i el pianista Ignasi Prunés. Per raons d’ordre i sanitàries 

es necessita apuntar-s’hi i recollir amb antelació la invitació a la mateixa llibreria. 

 

PROPER DIJOUS, DIA 30, MISSA PELS AFECTATS DE LA PANDÈMIA 

El proper dijous, dia 30, a l’església de St. Esteve de Granollers, a les 8 de la tarda, hi 

haurà una eucaristia arxiprestal per tots els afectats de la pandèmia en el nostre 

arxiprestat: etern descans dels difunts, consol i esperança de les seves famílies, per la 

feina i el sacrifici realitzat per tantes persones, pels malalts, per les residències d’ancians, 

per la recerca científica i per la ràpida recuperació social i econòmica. Un bon moment de 

pregària. Hi som convidats a participar-hi. 

 

CAMPAMENTS DEL CASAL STA. MARIA DEL JAIRE 

Un any més, el Casal Sta. Maria del Jaire organitza uns campaments d’estiu. Malgrat la 

situació que estem vivint i seguint totes les mesures sanitàries manades per la Generalitat, 

es realitzaran aquests campaments a Sant Quirze de Besora, al terreny «La Teula», espai 

fundació natura, on ja hi ha anat els dos anys anterior. Seran de divendres dia 31 de juliol 

fins a dijous dia 6 d’agost. Hi aniran uns 18 infants entre 3 i 16 anys. Els monitors hi 

pujaran ja aquest diumenge. Diumenge dia 2 Mn. Xavier Blanco i el P. Rodolf tenen 

previst celebrar-hi l’eucaristia. 

    Que siguin uns dies de creixement humà i espiritual. Segur que totes les mesures 

sanitàries que han de seguir els ajudarà a créixer en la responsabilitat. Que siguin uns dies 

feliços per a tots. 


