
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la mateixa contrada hi havia uns 

pastors que vivien al ras i de nit es 

rellevaven per guardar el seu ramat. 

Lc 2, 8 

Qui són 

aquests pastors? 

Els de Joachim Jeremias? 

Els de Jeremies profeta? 
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Joachim Jeremias (1900-1979) 

Nascut a Dresden (Alemanya), teòleg luterà, 

professor  sobre estudis del Nou Testament. 

Una sospita semblant recau sobre els 
pastors, que no gaudien de bona 
reputació. Com que l'experiència 
provava, eren la majoria de vegades 
tramposos i lladres; conduïen els seus 
ramats a propietats alienes i, a més, 
robaven part dels productes dels ramats. 
Per això estava prohibit comprar-los 
llana, llet o cabrits. 

La literatura rabínica conté generalment 
judicis desfavorables sobre els  pastors. 

“Als pastors, als recaptadors d'impostos i 
als publicans els és difícil la penitència”. 

La imatge agradable que en tenim 
nosaltres per la predicació de Jesús, és 
certament aïllada. 

Jeremies d’Anatot (s. VII-VI aC) 

Fill d’Hilquiahu, de familia sacerdotal, 

molt probablement descendent del gran 

sacerdot en temps de David, que, a 

l'arribada de Salomó, fou desterrat a 

Anatot, una població propera a 

Jerusalem. 

Allà us donaré pastors com desitja el 

meu cor, que us pasturin amb 

coneixement i amb seny. (3, 15) 

Els pastors eren uns necis, no 

consultaven el Senyor; per això, com que 

no han tingut seny, tot el ramat se'ls ha 

esgarriat. (10, 21) 

A¡ dels pastors que malmenen i dispersen 

les ovelles del meu ramat. Ho dic jo, el 

Senyor. (23, 1) 

Els posaré al davant pastors que les 

pasturin: no tindran por i ningú no les 

esfereirà. No en faltarà cap a la crida. 

Ho dic jo, el Senyor. (23, 4) 



D’una carta meva a l’Oriol Junqueras (20 desembre 2018) 

(Sense resposta) 

Fa uns dies em va arribar el teu escrit "nadalenc" i l'aprofito per enviar-te, compartint en 

diàleg les teves reflexions, una salutació ben cordial. 

Els "molts pastors" del llibre de Jeremies (Jr 12, 10-11) no són els pastors "considerats 

com uns marginats socials, que vivien gairebé com a delinqüents", sinó els dirigents del 

poble. Serveixi aquest text per a no allargar-me. 

Això diu el Senyor, Déu d'Israel, als pastors que pasturen el meu 
poble: Vosaltres heu dispersat les meves ovelles, les heu 
escampades i no les heu tingudes en compte. Doncs ara jo us 
demanaré comptes de la vostra mala conducta. Ho dic jo, el Senyor. 
(Jer 23, 2) 

Potser aquest relat de Lluc l'hem d'interpretar,  no a la llum del Talmud o de les 

consideracions -mai no negligibles encara que siguin de 1969- d'un Joachim Jeremias en el 

seu llibre J E R U S A L E M  Z U R  Z E I T  J E S U  (traduit al castellà el 1977, J E R U S A L É N  

E N  T I E M P O S  D E  J E S Ú S ), sinó a la llum dels profetes. Lluc albira ja els nous temps 

anunciats. 

Allà us donaré pastors com desitja el meu cor,  
que us pasturin amb coneixement i amb seny. (Jer 3, 15) 

Els posaré al davant pastors que les pasturin:  
no tindran por i ningú no les esfereirà.  
No en faltarà cap a la crida.  
Ho dic jo, el Senyor. (Jer 23, 4) 

Aquest anunci profètic es convertirà en l'evangeli de Lluc en: 

Us anuncio una bona nova 
que portarà a tot el poble una gran alegria: 

Avui, a la ciutat de David,  
us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor. (Lc 2, 10) 

 

 

 

Si vols llegir 

tota la carta 

http://www.tinet.org/~fqi_ct03/imp/oriol_junqueras_pastors.docx
http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct04/benvolgut_oriol_ct.htm
http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct04/benvolgut_oriol_ct.htm


D’una carta meva a Víctor Codina (28 desembre 2018) 

(Aquesta vegada –cosa estranya– sense resposta) 

M'ha arribat per triplicat el teu "Fum, Fum, Fum...". Ara em limito a comentar aquesta 

frase teva: 

Només es va revelar el misteri de Nadal a uns pobres 

pastors, marginats i considerats com antisocials. 

Sobre "els pobres pastors, marginats i considerats com antisocials" ja he fet els meus 

comentaris en l'escrit que he enviat a Oriol Junqueras. Ara bé, em sembla que el teu "Fum, 

Fum, Fum..." porta un error que l'Oriol no comet, i el teu error és la paraula "només". 

El teu error ha estat oblidar-te de la pràctica secular de l'església oficial, la qual mai ens 

parla de Jesús. Ella sempre ens parla de "Jesús segons..." (Mateu, Marc, Lluc, Joan). Si 

haguéssis dit: "Segons l'evangeli de Lluc el misteri de Nadal només es va revelar a...", jo en 

aquest matí assolellat de diumenge estaria fent altres coses. 

El teu greu error és haver-te oblidat del "...segons Mateu" i d'aquells "mags vinguts 

d'orient". Els reis (en aquest cas el rei Herodes) no acostumen a rebre en audiència a uns 

marginats antisocials i reunir tot seguit un consell de savis (tots els grans sacerdots i els 

escribes del poble). I, a més a més, pensa que en aquell temps el viatjar encara no s'havia 

popularitzat i demanava molts diners... 

Si vols llegir 

tota la carta 

http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct03/imp/fum_fum_fum.docx
http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct04/benvolgut_victor_ct.htm
http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct04/benvolgut_victor_ct.htm


 

 

 

Que ciutats gregues 
d'Àsia Menor havien 
decidit que el 23 de 
setembre, dia del 
naixement d'August, a qui 
anoimenaven "Salvador",  
seria el primer dia de 
l'any. Aixa, doncs, a la 
ciutat d'Halicarnàs una 
inscripció el saluda com 
"Salvador de tot el món", i 
a Priene, una altra ciutat 
al sud-oest de l'actual 
Turquia, deia referint-se a 
ell: "El dia del naixement 
del Déu ha assenyalat el 
començament de la bona 
nova per a tot el món". 

Avui, 

a la ciutat de David, 

us ha nascut 

un salvador 

 


