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Mc 4, 1-9.13-20: Paràbola del sembrador i explicació de la 
paràbola 
 
1 Jesús es posà altra vegada a ensenyar vora el llac. 

Es reuní tanta gent entorn d'ell, que va haver de 

pujar en una barca. S'assegué a la barca, dintre el 

llac, i la gent es quedà a terra, vora l'aigua. 2 Ell els 

ensenyava moltes coses en paràboles. Tot instruint-

los deia: 

3 --Escolteu: Un sembrador va sortir a sembrar. 

4 Tot sembrant, una part de les llavors va caure 

arran del camí; vingueren els ocells i se la van 

menjar. 5 Una altra part va caure en un terreny 

rocós, on hi havia poca terra, i de seguida va 

germinar, ja que la terra tenia poc gruix; 6 però, 

quan sortí el sol, recremà la planta, i es va assecar, 

perquè no tenia arrels. 7 Una altra part va caure 

enmig dels cards; els cards van créixer i l'ofegaren, 

i no va donar fruit. 8 Però una part de les llavors va 

caure en terra bona, i va pujar i va créixer fins que 

donà fruit: unes llavors van donar el trenta, unes 

altres el seixanta, unes altres el cent per u. 

9 I deia: 

--Qui tingui orelles per a escoltar, que escolti. 

13 I afegí: 

--Si no enteneu aquesta paràbola, com podreu 

entendre totes les altres? 14 El sembrador sembra 

la paraula. 15 Els uns són els d'arran del camí, on 

és sembrada la paraula; quan l'han escoltada, tot 

seguit ve Satanàs i s'enduu la paraula sembrada en 

ells. 16 Els altres són els de la llavor sembrada en 

un terreny rocós; així que escolten la paraula, de 

seguida la reben amb alegria, 17 però no tenen cap 

arrel dintre d'ells, són inconstants: tan bon punt la 

paraula els porta tribulacions o persecucions, 

sucumbeixen tot seguit. 18 Els altres són els de la 

llavor sembrada enmig dels cards; aquests són els 

qui escolten la paraula, 19 però les preocupacions 

d'aquest món, la seducció de les riqueses i les 

altres cobejances els envaeixen i arriben a ofegar-

la; per això no dóna fruit. 20 Els darrers són els de 

la llavor sembrada en terra bona; aquests escolten 

la paraula, l'acullen i donen fruit: uns el trenta, uns 

altres el seixanta, uns altres el cent per u. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Les paràboles són un gènere literari (un tipus de relat) que permeten al 
lector introduir-se en el relat, en l’escena, i el mouen a posicionar-se, 
situar-se, identificar-se amb algun dels elements de la narració.  

 On et situes tu en aquesta paràbola? Tu ets la llavor, en el moment 
present a on et trobes: arran del camí, a les roques, als cards, a la terra 
bona? Per què: què és el que et fa adonar que vitalment estàs en aquest 
moment? (Pensa en situacions concretes del dia a dia que t’ajudin a 
detecatar en quin lloc estàs) 

 En quin lloc Déu vol que germini la teva llavor? A què et mou Déu a través 
del text? En quin lloc t’agradaria estar? Quina és la teva voluntat? 
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Per comentar: 

 La paràbola del sembrador no necessita molt de comentari, ja que el 
mateix Jesús ens ofereix l’explicació/interpretació del que vol dir.  

 Per tant pel seu caràcter de paràbola, i per l’oportunitat d’identificar-nos 
i situar-nos en el text que permet aquest gènere literari; més que 
destacar els punts més importants de significat del text, serà una ocasió 
privilegiada per parlar de la pròpia vida a partir d’aquest relat.  

 Només un apunt sobre el final del fragment que fa referència a donar 
fruit. Déu Pare és el sembrador i Jesús és la paraula. Jesús es fa home 
perquè tots els homes tinguin vida per sempre. Tot el que ell fa és en 
favor de nosaltres. Per tant créixer en la terra bona de Déu donarà uns 
fruits que estan destinats a donar la vida als altres. Jesús ens està dient 
que donarem més fruit en la mesura que la nostra voluntat s’assimili amb 
la seva, en la mesura que visquem donant la vida pels altres, igual que ell 
va fer i fa. 

 
 


