
 

catequesi quaresmal 
a partir del CD "40 dies" del grup CTF 4rt diumenge de quaresma (cicle C) 

El fill petit 

Pàgina 2 

El fill gran 

Pàgina 2-3 

El Pare Misericordiós 
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Quan escoltis la cançó 
deixa que la música i la 
lletra et puguin 
interpel·lar. 

Si ho necessites la pots 
escoltar més d'una 
vegada. 

Si t'agrada cantar, fes-la 
teva i, si amés toques la 
guitarra, prova de tocar-
la tu mateix/a. 

Marca les expressions o 
frases que més et 
sorprenguin, encara que 
no les acabis d'entendre 
del tot. 

Si vols, quan facis 
pregària, pots repetir la 
tornada com a cant 
meditatiu... 

Escoltem la cançó! 

Deixa que la Paraula 
ressoni dins teu! 

Ets conscient d'haver-te 
allunyat mai de la casa 
del Pare 

Et sap greu quan algú 
perdona a qui no s'ho 
mereix? 

Has estat o t'has sentit 
mai perdonat de forma 
immerescuda? 
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a) El llindar per al fill petit 

Podem destacar dues actituds del fill petit que són 
viscudes al llindar de la casa: 

• El seu propòsit de viure sense el Pare 

La paràbola ens presenta en primer lloc la història del fill 
petit, el qual està determinat a marxar de casa. Però 
aquest marxar de casa és molt més que el simple 
independitzar-se, ja que li demana al Pare la part de 
l’herència que li toca. 

Tots sabem que l’herència són aquells béns que passen a 
ser propietat de l’hereu quan es mor una persona. Per 
tant, el propòsit i la intenció del fill petit no és 
únicament independitzar-se, sinó viure com si el Pare fos 
mort. Viure sense el Pare. Eliminar el Pare de la seva 
vida. Potser pensa que així la seva vida serà millor. Està 
disposat a viure per ell mateix. 

Al començament, les coses sembla que van bé. Viu la seva 
vida, però segur que no se n’adona que continua vivint a 
costa del Pare, gràcies al Pare. Perquè són els béns 
procedents de l’herència que ha rebut del Pare que li 
permet portar aquella vida. 

I certament poc a poc els lligams amb el Pare van 
desapareixent, l’estil de vida que porta ja no té res a 
veure amb l’estil de vida del Pare. El trencament produït 
és total. Els béns de l’herència es van acabant. 

I arriba el moment de viure sense el Pare, sense els seus 
béns, sense la seva ajuda,... Arriba el moment de viure 
gràcies exclusivament al seu esforç, al seu treball,... I 
arriba la necessitat. Una necessitat extrema. Una 
necessitat que el portarà a cuidar porcs, una feina que 
ens diu la baixesa moral a la qual ha arribat el fill petit 
(cal recordar que el porc és considerat un animal impur). 
Una situació que el farà exclamar: «aquí moro de fam». I 
certament, la situació no és per a menys: els porcs 
mengen i a ell ningú no li dóna res a menjar. Perquè el 
fill, quan ha eliminat el Pare de la seva vida (quan ha 
matat el Pare en el seu cor) mor com a fill. I del fill petit 

Agafa l'evangeli i llegeix amb atenció la cita Lc 15, 11-32 
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no en sabem el nom. La seva identitat és ser el fill petit, i 
el seu desig i el seu propòsit és deixar de ser fill. Aquí 
troba la seva mort com a fill. 

• El seu demanar perdó al Pare 

La necessitat el fa entrar en el seu cor, recordar els 
banquets que el Pare donava als seus servents i decidir 
tornar a casa. 

Demanarà perdó al Pare: «Pare, he pecat contra el cel i 
contra teu. Ja no mereixo que em diguis fill meu. 
Tracta’m com a un dels teus servents». Aquest és el 
discurs que es prepara tot caminant cap a la casa del 
Pare. 

És veritat que està decidit a demanar perdó. Però no se 
n’adona que aquestes paraules feriran enormement al 
Pare. Com pot pensar que el Pare permetrà que un dels 
seus fills sigui tractat com a un servent? 

El fill sempre serà fill. I com a tal serà tractat a casa del 
Pare. Abraçades, petons, vestit nou, anell, sandàlies,... i 
una festa per a celebrar el seu retorn. 

 

b) El llindar per al fill gran 

De les actituds del fill gran viscudes al llindar de la casa 
podem destacar: 

• La seva indignació 

El fill gran arriba al llindar de la casa quan ha començat 
la festa pel retorn del seu germà. I entra en la indignació. 
Aquesta indignació no li permet entrar a la casa. 

Per què s’enfada? Perquè el seu Pare ha perdonat el seu 
germà. No pot arribar a comprendre com pot ser que el 
seu Pare hagi preparat una festa en honor a aquell que 
tan malament s’havia portat i tant de dolor havia causat. 

La seva mirada és completament diferent a la del Pare. El 
Pare hi veu un fill que cal estimar, el fill gran hi veu un 
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pecador que cal castigar. 

I no se n’adona que amb la seva actitud i les 
seves paraules també ell s’allunya del Pare 
tot i estar sempre a prop de casa. Li diu al 
Pare: «Fa molts anys que et serveixo sense 
desobeir mai ni un de sol dels teus 
manaments, i tu encara no m'has donat un 
cabrit per a fer festa amb els meus amics». 
Qui serveix no és el fill, sinó el servent. És a 
dir, no veu el Pare com a Pare, sinó com a 
amo. Aquest és el seu problema: el Pare els 
ha de tractar no com a Pare sinó com a amo. I  
un amo mai no tornaria a admetre a casa seva 
un que ha marxat de casa i s’ho ha gastat tot 
portant una vida dissoluta, i menys encara li 
organitzarà una festa en la seva tornada. El 
seu cor no és com el del Pare. 

I encara una segona cosa de les seves 
paraules. És veritat que el Pare no li ha donat 
res per a fer festa amb els seus amics? Al 
començament de la paràbola se’ns diu: «Ell 
els va repartir els béns». Per tant, té tota la 
raó el Pare quan li diu: «tot el que és meu és 
teu». El problema és que potser no es creia la 
bondat del Pare, sempre disposat a donar-ho 
tot. El seu cor, tancat en una aparent justícia 
humana, no pot entendre la justícia del Pare, 
que és la justícia de l’amor i la misericòrdia. 

 

Les paraules "clau" del text són el pecat, el perdó 
i la misericòrdia (o la seva absència en el cas del 
germà gran...) 
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• Convidat a reflexionar 

Per això, el llindar de la casa es converteix 
per al fill gran en el lloc on és convidat a 
reflexionar. La paràbola s’acaba amb unes 
paraules del Pare: «calia celebrar-ho i 
alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort 
i ha tornat a la vida, estava perdut i l'hem 
retrobat.» És veritat això? Cal celebrar la 
tornada del germà? És possible perdonar-lo? 
Aquest perdó concedit al meu germà 
m’alegra? 

Són preguntes que segur que van aparèixer en 
el cor del fill gran davant de les paraules i 
sobretot de l’actitud del Pare. I allí el 
deixem: reflexionant. No sabem a quina 
conclusió arribarà. 

 

c) El llindar per al Pare 

De les actituds del Pare al llindar de la casa 
en podem destacar: 

• La seva disposició a donar sempre 

És sorprenent com el Pare està sempre 
disposat a donar, sigui el que sigui: 

Al fill petit: la part de l’herència, el seu 
perdó, vestit nou, anell i sandàlies, la 

1. Creus que t'has allunyat de Déu? 

2. Ets conscient d'haver pecat seriosament i de forma conscient alguna vegada? 

3. Et costa reconèixer el teu pecat? Per què? 

4. Estàs convençut/da que Déu sempre perdona? 

5. Et costa perdonar a qui t'ha ofès? 

6. Et costa acceptar que es perdoni a aquelles persones que no fan el que és 
correcte? 

7. Amb quin dels tres personatges de la paràbola et sents més identificat/da? 
Per què? 

Analitza la teva realitat a la llum de 
l'Evangeli... 

Q
uants jornalers del m

eu pare tenen pa de sobres 
 i jo m

'estic aquí m
orint de fam

! 
 

 
 

Lc 15, 18 

segueix a la pàgina següent... 
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condició de fill, una festa,... 

Al fill gran: la part de l’herència, tot el que té, una 
invitació a participar de la festa, una invitació a la 
reflexió,... 

Als servents: una feina, pa en abundància,... 

Podríem dir que el Pare de la paràbola es caracteritza per 
ser un personatge que sempre dóna i mai no exigeix. I 
encara més, el seu donar possibilita el viure a aquells que 
són receptors dels seus dons. Sense el Pare arriba primer 
la necessitat i al final la mort. 

• La seva misericòrdia 

Heus aquí la clau d’aquesta paràbola. Tot gira entorn a 
aquesta actitud del Pare. La seva actuació és 
incomprensible sense la misericòrdia del Pare. 

Com és possible que un Pare accepti que un fill li reclami 
la part de l’herència abans de la seva mort i encara més 
que accedeixi a la seva petició? Com és possible que 
davant el retorn del fill petit el Pare corri per a abraçar-
lo i perdonar-lo sense fer-li ni el més petit retret? Com és 
possible que s’organitzi una gran festa quan el fill petit 
havia fet el que havia fet? Com és possible que un Pare 
permeti que un fill li parli de la manera que li parla el fill 
gran? 

Doncs perquè és un Pare misericordiós. La misericòrdia li 
fa tenir un cor que estima, que dóna, que perdona, que 
respecta la llibertat,... i tot això des de l’alegria. Està 
content de poder donar, perdonar, respectar, estimar,... 
I és clar que no s’alegra del pecat, sinó que s’alegra del 
perdonar; no s’alegra de les males paraules i males 
actituds sinó que s’alegra de poder ajudar a rectificar. 
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M'aixecaré i aniré a trobar el meu 
pare i li diré: Pare, he pecat contra 
el cel i contra tu. 19 Ja no mereixo 

que em diguin fill teu; tracta'm com 
un dels teus jornalers. 

Lc 15, 18-19 
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Possibles activitats 

 

1. Les paràboles un joc d’identificacions 

En les paràboles Jesús ens convida a reflexionar a aquells que els escoltem. I la 
millor manera és preguntar-nos amb quins dels personatges ens identifiquem i 
quin és missatge que ens vol transmetre. Per això us convidem a omplir el 
següent quadre: 

 

 Quan sóc ell? Què em diu Jesús? 

Fill petit 

 

 

  

Fill gran 

 

 

  

Pare 

 

 

  

 

2. Reescriviu la paràbola actualitzant les accions dels diversos 
personatges 

 

3. A partir de l’explicació de la paràbola, què creieu que significa el lema 
d’aquest Any Sant: «Misericordiosos com el Pare» 

 

 
Compadeix-te de mi, Déu meu, pel 
teu amor; per la teva gran 
misericòrdia, esborra’m les faltes. 
Renta’m ben bé de les culpes, 
purifica’m dels pecats.  
 
Ara reconec les meves faltes, tinc 
sempre present el meu pecat, 
Contra tu, contra tu sol he pecat; el 
que és dolent als teus ulls, jo ho he 
fet.  
 
Per això ets just quan dónes la 
sentència, irreprensible en el teu 
veredicte. Tu saps que he nascut 
en la culpa i que la mare 
m’engendrà pecador.  
 
Tu que estimes la veritat al fons del 
cor, em fas conèixer dintre meu la 
saviesa. Aspergeix-me amb hisop, 
que quedi pur; renta’m, i seré més 
blanc que la neu.  
 
Fes que torni a sentir els crits de 
festa, que exultin els ossos que 
havies humiliat. Aparta la mirada 
dels meus pecats, esborra les 
meves culpes.  
 
Déu meu, crea en mi un cor ben 
pur, fes renéixer en mi un esperit 
ferm. No em llancis fora de la teva 
presència, no em prenguis el teu 
esperit sant.  
 
Torna’m el goig de la teva salvació,  
que em sostingui un esperit 
magnànim.  
Ensenyaré els teus camins als 
pecadors i tornaran a tu els qui 
t’han abandonat.  
 
No em demanis compte de la sang 
que he vessat, Déu meu, Déu que 
em salves, i celebraré que ets just i 
que ets bo.  
 
Senyor, obre els meus llavis, i 
proclamaré la teva lloança.  
 
Les víctimes no et satisfan;  
si t’oferia un holocaust, no me’l 
voldries. La víctima que ofereixo és 
un esperit que es penedeix; un cor 
penedit i humiliat, tu, Déu meu, no 
el menysprees.  
 
Afavoreix Sió amb la teva 
benvolença,  
reconstrueix les muralles de 
Jerusalem.  
Llavors acceptaràs els sacrificis, 
l’ofrena sencera i els holocaustos; 
llavors oferiran vedells al teu altar. 

Salm 50 


