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Articles de 'El Butlletí'

Mentre es mogui ...

Vaig dir  aquesta frase sense pensar,  com una
d'aquelles expressions que et surten, un lloc comú,
una  banalitat.  Mentre  la  cosa  es  mogui  i  tiri
endavant, hi ha futur, és bon senyal. De vegades
diem  coses  per  dir-les,  com  una  obvietat  a  un
problema que se'ns  planteja  i  al  qual  no sabem
trobar  la  solució.  Aleshores  sentenciem  una
d'aquestes coses potser per sortir del pas, potser
per  mirar  de  tenir  un  gest  d'empatia  cap  a  l'
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interlocutor. I, de fet, aquest ho veu com una cosa
profunda, una frase sàvia.

Les  coses  quan  es  mouen  tenen  vida,  aquí
comença tot. El moviment és l'essència de tot. El
cor batega fent moviments ara lents i pausats, ara
ràpids  i  precipitats.  El  moviment  d'un nou ésser
dins d'un ventre, el vent transportant llavors cap a
d'altres terres, els ocells volant en bandada cap a
d'altres  països  més  càlids,  la  gent  corrent  tota
molla sota la pluja caient a bots i barrals inundant
places i carrers, uns dits acariciant les tecles d'un
piano. El gest d'un cos gràcil d'una ballarina, una
mà estesa cap a una altra.  

De fet, les coses que es queden massa quietes
acaben podrint-se, anquilosant-se. L'aigua tèrbola
estancada,  un cos sempre ajagut,  una ment que
no  s'exercita,  l'aire  carregat  d'una  habitació
tancada.  Tot  s'acaba  fent  malbé,  degenerant,
viciant.

La  fe  ens  crida al  moviment,  a obrir  portes  i
finestres, a mirar-nos al mirall cada matí i canviar
l'expressió  resignada  de  la  nostra  cara  per  un
somriure  que  encomana.  I  el  moviment  és
constant, és trencar amb la rutina de cada dia, és
veure les  coses sota un altre  prisma.  És  il·lusió i
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expectació d'infant, deixar entrar l'esperança dins
el nostre cor: Alegra't, Déu t'estima! No seria hora
que li  diguessis  un  dia  d'aquests  que tu  també
l'estimes?

L'església som tots i tots ens movem i canviem.
Malgrat  que  tots  som  diferents;  diferents
pensaments,  diferents  països,  diferents  edats,
diferents sexes. Tenim dalts i baixos, com tothom.
Però  el  que  és  important  és  que sempre  estem
aquí, al peu del canó cridant amb la mateixa veu el
mateix  que tenim al  nostre cor i  que ens uneix:
Déu  és  la  nostra  esperança  i  la  nostra  salvació.
Què seriem sense Ell?

Núm. 1217  -  3 d'octubre de 2010
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Una carícia de llum ...

Miro  i  no  hi  veig,  sento  però  no  escolto.  La
meva  ment  és  buida,  res  em  trasbalsa.  Sóc  jo,
aquesta? Impàvida, freda, insensible, impermeable
com  les  columnes  d'una  església.  Res  no  em
commou.  La  desgràcia  dels  altres  no  sembla  la
meva.  El  crit  dels  oprimits  no és  el  meu.  El  plor
dels  qui  ja  res  no  els  queda,  ni  esperança  ni
llàgrimes per eixugar, no és el meu. Tot em queda
distant,  no  m'arriba  més  que  una  remor  a  la
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llunyania.  El  meu món és aquí,  en aquesta terra
que trepitjo, amb els que jo estimo i amb els que
m'estimen.

Aclucar els ulls,  tapar-se les orelles, passar de
llarg  la  mà  que  s'estén  per  demanar  ajut  i  el
gemec  que  implora  la  meva  atenció  i  seguir
caminant com si no ho hagués vist. 

Es viu bé dins d'aquesta cuirassa on no hi ha
cap escletxa que deixi filtrar un raig de realitat que
em pugui fer trontollar i caure. Sóc com un cargol:
de  tant  entossudir-me  en  ignorar  els  meus
germans i al meu Déu, la meva carn abans tova ha
quedat atrapada a l'interior de la meva closca vella
i dura, tan dura que ara em té presonera i no puc
treure  el  cap  i  guaitar.  Hi  moriré  dins.
Inexorablement.

Tan difícil és tornar-se cap a Déu i dir-li el que
penso  com  un  fill  rebel  als  seus  pares?  Parlar,
cridar,  clamar  per  dir  que  ja  no  hi  entenc  res
d'aquest món? Sentir que encara estic viva i que
no deixo que el meu cervell,  la meva ànima i el
meu ésser s'embalbeixin? És preferible callar, anar
seguint, com si res no fos? Aquest no és el camí. 
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Ho vaig veure a la nau de la Sagrada Família. Hi
ha  moltes  columnes:  algunes  de  granit  rosa,
d'altres de granit gris, d'altres de basalt, unes més
altes,  d'altres  més  baixes,  unes  més  amples,
d'altres  més  estretes,  de  diferents  formes,
estrellades o més arrodonides, però totes clamen
cap  amunt  ramificant-se,  totes  reben  sigui  a
l'hivern o a l'estiu, al matí o a la tarda, la llum del
dia. Semblen estàtiques, inanimades però res més
lluny de la realitat. Estan plenes d'esperança.

L'esperança  d'una  llum  que,  després  d'una
llarga  nit,  cada  dia  és  nova.  Es  filtrarà  per  les
vidrieres i tenyirà de colors ataronjats, blaus i verds
les  fredes  columnes  immòbils  de  l'església.  La
carícia de llum farà que cada columna cobri vida,
tingui escalfor pròpia i la doni a tot aquell que s'hi
acosti. Una carícia de llum que s'anomena fe.

Núm. 1235  -  6 de febrer de 2011
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Vistes al mar

Miro el blau del mar quan el sol mandrós ja es
vol retirar i penso que n'és de bell, quina lluentor
hi  desprèn  esquinçada  en  milers  d'estels
espurnejants.  Quins  secrets  hi  amaga en la  seva
profunditat?

Miro la pineda al costat vorejant la platja nua
oferint la seva ombra al passejant distret amb la
seva verdor esclatant i orgullosa. Quins secrets hi
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amaga en les seves branques? 

Aixeco la vista i veig que aquest cel que sempre
em cobreix  m'ofereix  el  vellut  del  núvols  blancs
com icebergs surant a la deriva. Qui de nosaltres
n'ha pogut acariciar mai un?

Baixo la vista i veig que on voldria veure joia hi
veig dolor, on voldria veure força hi veig malaltia i
el bé s'ha convertit en injustícia. Què hem fet? 

Miro el meu cor i veig que Déu hi és present,
encara; una flama que, quan el vent bufa balla de
vegades, però que espero que mai s'apagui. Ell me
l'ha donada i sóc jo qui l'he de conservar i fer-la
créixer. Dins del meu cor, dins dels que m'envolten.

I si hi és en el meu cor, com no hi pot ser en el
dels meus germans per convertir el dolor en joia,
la malaltia en força i la injustícia en bé?

Núm. 1256 del 3 de juliol de 2011
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El valor refugi

En  el  decurs  de  l'any  1630  a  Holanda  es  va
instaurar  una  moda  de  manera  que  en  aquella
època el qui no tenia tulipes estava molt mal vist,
per la qual cosa els bulbs de tulipa van passar a
ser molt buscats i, en conseqüència, el seu preu va
augmentar. En un cas es va arribar a pagar un bulb
per 4.600 florins -l'equivalent al pressupost d'una
família  benestant  durant  4  anys  i  mig  més  una
carraca i dos cavalls; en un altre cas, es va canviar
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un bulb per un terreny edificable de 12 acres de
superfície;  i  en  un  altre,  per  una  casa
completament edificada i equipada.

La bombolla va durar 6 anys, durant els quals
diverses persones van invertir tots els seus diners
en  bulbs  guanyant  autèntiques  fortunes  i
abandonant  completament  els  seus  treballs,
indústries i activitats en general. 

Es va arribar a organitzar un mercat de futurs
amb contractes i preus tancats de compra futura
de  bulbs.  Les  persones  es  van  endeutar  per
comprar  bulbs,  els  bancs  concedien crèdits  amb
facilitat per a la seva compra…

La cosa va acabar com ja podem imaginar. La
bombolla que esclata. 

La història s'ha repetit, com si no n' haguéssim
après del passat. El darrer cas és el que tristament
coneixem com bombolla immobiliària.

Ara  passa  el  mateix  amb  l'or.  Quants
establiments  i  anuncis  de  compra  i  venda  d'or
veiem cada dia? A principis d'aquest mes una unça
d'or costava 1.637,75 dòlars al mercat de Londres,
un nou rècord. Fins quan?
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Sentim parlar  de valors refugi,  els  que donen
seguretat als  inversors.  Allà on posen tot el que
tenen amb tota la seva fe sabent que hi sortiran
guanyant. Però la cobdícia fa que un cop assolits
uns  guanys  considerables,  no  en  tinguin  prou  i
continuïn  fent  transaccions  fins  que  la  situació
esdevé  insostenible.  Els  experts  diuen  que  cal
aprofitar  una oportunitat  quan es  presenta però
que  quan  tothom  vol  aprofitar  la  mateixa
oportunitat,  abans o després, aquesta deixarà de
ser-ho. Per tant, els que més guanyen són els que
es saben retirar a temps.

Cada cosa -bulbs, immobles o or- té un valor i
l'efecte  temporal  de  les  bombolles  és  això…  un
efecte temporal. 

Tot  plegat  em  fa  recordar  a  un  jugador  de
casino que aposta totes les seves fitxes a un sol
número amb tota la seguretat de guanyar. 

Déu,  mitjançant  el  seu  fill,  ens  ofereix  la
oportunitat de quedar-nos amb tot el pot: la vida
eterna. Només hi ha dues regles: estimar-lo a Ell i
estimar  al  proïsme  com  a  nosaltres  mateixos.
Sembla senzill, què hi podem perdre? Només hem
d'apostar-ho  tot  al  seu  número  amb  la  fe  de
saber-nos  guanyadors.  El  valor  del  premi  no  té
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fluctuacions, no és temporal, és nominal, dirigit a
cadascú de nosaltres. És per sempre.

De vegades he pensat que no ho faig per la
promesa  del  premi  que  m'espera.  De  fet,  no  hi
penso mai en la vida eterna. Sembla com aquell
que espera que el seu familiar  més directe mori
per obtenir la seva herència. Em molesta una mica
això de creure per obtenir a canvi alguna cosa.  

De vegades recordo la meva àvia Carme quan
jugava a la brisca. Sempre reia i deia: “Fullaraca!”
quan veia  que els  seus  néts  ens  carregàvem de
cartes sense cap mena de valor. Era divertit jugar-
hi i veure aquesta nova faceta seva, amb els ulls
brillants  i  el  somriure  trapella.  Vaig  comprendre
que la  clau radicava en  quedar-se  les  cartes  de
més valor. 

Crec  que  ella  ho  va  aconseguir  com  moltes
altres persones.

I mentrestant,  no haurà estat maco de jugar-
hi?

Núm. 1263  -  21 d'agost de 2011
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Marta i Maria

Una de les meves filles em demanava per què li
havíem posat el nom de Marta quan va néixer. 

La veritat és que va ser una cosa espontània, no
el  teníem pensat.  Tampoc sabíem si  seria  nen o
nena. De fet, ja se'ns havien acabat les idees per
un nom de nena.

Marta  em  semblava  bonic.  Tot  i  haver-n'hi
moltes, això no l'hi treia la musicalitat al nom, la
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seva dolcesa. 

Sovint projectem els nostres desitjos en aquell
nom  que  durà  aquella  personeta  menuda  que
tenim als nostres braços. Jo hi veia independència,
una  dona  que  sap  què  vol,  que  es  val  per  ella
mateixa. 

El seu significat en hebreu és la que governa la
casa.  Però  encara  que  semblin  dos  conceptes
antagònics, justament es reforcen.

El  passatge  de  Lluc  sobre  Marta  i  Maria  ens
parla  que  Marta  va  acollir  Jesús  a  casa  seva  i,
mentre  anava atrafegada,  Maria  es  va  dedicar  a
escoltar Jesús. 

Tots  nosaltres  som,  en més  o menys  mesura,
Marta i Maria alhora. Quan som Marta, ens sentim
malament perquè no tenim temps per dedicar-lo
al silenci i deixar sentir la veu de Déu dins nostre.
Les preocupacions diàries,  la feina,  la  família,  les
obligacions de cada dia ens absorbeixen i no ens
deixen veure el magnífic bosc que se'ns presenta
al davant. 

Quan  som  Maria  ens  sentim  bé,  com  si
haguéssim fet les paus amb Déu, i ens perdonés el
nostre  oblit.  I  això  ens  omple  de  goig.
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Redescobrim Déu, com si l'haguéssim oblidat en el
calaix de la tauleta de nit,  entre els papers vells,
factures,  extractes  bancaris,  receptes  del  metge,
coses de l'església, tantes i tantes coses que ens
preocupen.

No podem separar Marta de Maria perquè som
humans, però sí que podem fondre-les totes dues
en  una  voluntat  d'escoltar,  sentir,  respirar  Déu  i
alhora actuar  en conseqüència  en la nostra vida
diària. 

Marta, que estava molt atrafegada per poder-lo
obsequiar, s'hi va atansar i digué:

-Senyor, ¿no et fa res que la meva germana m'hagi
deixat tota sola a fer la feina? Digues-li que em vingui
a ajudar.

El Senyor li va respondre: 

 -Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa per
moltes coses, quan només n'hi ha una de necessària.
Maria ha escollit la millor part, i no li serà pas presa.  

(Lluc 10, 40-41)

No  deixem  que  ens  prenguin  la  millor  part.
Conservem-la  perquè  és  el  regal  que  Déu  ens
dóna.

Núm. 1280  -  18 de desembre de 2011
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Ho has parlat amb ell?

Fa temps em van enviar un escrit que parlava
del que pensava un fill o filla de la seva mare -o
pare- al llarg de la seva vida.

Als quatre anys: "La meva mare ho sap tot!"

Als dotze anys: "Realment la meva mare no ho
sap tot."

Als catorze anys:  "Naturalment,  la  meva mare
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no en té ni idea sobre això."

Als  divuit  anys:  "Però si  la  meva mare és  del
paleolític!"

Als  vint-i-cinc  anys:  "Bé,  potser  la  mare  en
sàpiga alguna cosa d'això…"

Als  trenta-cinc  anys:  "Abans  de  decidir,
m'agradaria saber què en pensa la mare."

Als quaranta-cinc anys: "Segur que la mare em
podrà orientar"

Als  cinquanta-cinc  anys:  "Què  hagués  fet  la
mare al meu lloc?"

Als  seixanta-cinc  anys:  "Tant  de  bo  pogués
parlar-ho amb la mare!"

Recordo un dia haver dit a col·legi que el meu
pare tenia un llibre molt gran on ho deia tot de
tothom. 

De fet, ho vaig exagerar una mica: em referia a
la guia telefònica. Algunes mentides es recorden.

La  nostra  fe  de  vegades  passa  per  aquests
entrebancs,  des de pensar que Déu és tot,  a no
estar-ne  tan  segurs,  a  no  saber  quin  terra
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trepitgem,  a  dubtar  del  perquè  existeix,  a  la
dificultat  en  transmetre  la  raó  per  la  qual  crec
fermament que ell és el principi de totes les coses,
del perquè em fa bategar el cor a cada segon.  

Aquest infant, que de vegades vol caminar sol,
sense que li diguin on anar, que creu que es pot
valdre per ell mateix, que creu que sap què és cert,
descobreix  un  dia  la  veritat  amb  majúscules  i
s'aferra a ella, però no a cegues sinó al cap d'una
profunda reflexió: sabem el que creiem i el perquè.
Sabem que tenim un pare que ens ha creat, que
ens  ha  estimat  abans  que  l'estiméssim  (mai  no
podrem  estimar  algú  així),  que  es  preocupa  de
nosaltres,  que ens acompanya al llarg del nostre
camí ja sigui alegre, trist, amb llàgrimes, amb alts i
baixos,  però  sense  mai  oblidar  de  tornar-li  un
somriure  d'agraïment  a  qui  tant  devem.  No
importa pel què passem si Ell  és aquí.  Ja no cal
exclamar-nos: "Tant de bo pogués parlar-ho amb
Ell!"

Núm. 1287  -  5 de febrer de 2012
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Un salt al buit

Fa un temps vaig tenir la oportunitat de llençar-
me en parapent des de Queralt. Ja sé que és un fet
un  poc  inconscient.  Hagués  pogut  passar
qualsevol cosa. Un arnés mal fixat, una ràfega de
vent imprevista, mil coses. Em podríeu preguntar si
vaig pensar en les persones que m'estimen i a les
quals hagués fet patir si les coses haguessin anat
malament. La confiança cega no va permetre que
el  dubte  s'escolés  per  cap  escletxa  del  meu
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esperit. No tenia por. 

El monitor em tantejava preguntant-me de tant
en tant: 

- Estàs decidida, Alícia? 

I jo li cridava rient una vegada i altra que sí. 

Tenia  fe  en  què  allò  seria  inoblidable,  una
experiència que valia la pena de ser viscuda, tenia
fe en el monitor.

No buscava  una  descàrrega d'adrenalina  sinó
una visió diferent del món en el qual vivia. 

Dues passes i al buit. 

Vaig veure la terra des de dalt, aquell pagès a
punt  de  llaurar  el  seu  camp,  un  tapís  fet  de
patchwork de grocs càlids  i  nombroses gammes
de  verds,  els  minuts  de  la  vida  de  diminutes
persones passar despreocupadament, alienes a mi,
muntanyes majestuoses llunyanes i  orgulloses, el
silenci,  el  vent  a  la  cara  mentre  jo,  des de dalt,
sentia una pau interior i un profund agraïment al
Creador  d'aquell  espectacle  que  se  m'oferia  al
davant. 

Un cop a terra em pregunto per què no ens
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llencem amb la mateixa fe  als  braços del  nostre
Déu. Per què de vegades aquesta ombra de dubte
quan  les  coses  no  van  com  voldríem  o  potser
millor  del  que  voldríem?  Llavors  és  quan  no
valorem prou les coses de cada dia, les que veiem
des de terra i que ens són donades de franc. N'hi
ha una pila.  El  nostre món, els  nostres germans,
una  persona  amable,  una  carícia,  una  abraçada,
una  trucada.  Tot  plegat  entra  dins  del  que
anomenem normal, sense pensar que és Déu qui
ens  les  ofereix.  Es  quan  ens  falten  que  les
enyorem. 

Hem d'aprendre a viure de manera que cada
petita cosa sigui nova i bella.  Extraordinària. Que
l'amor i la fe en Déu es renovin cada dia, que el fet
de saber que som estimats ens doni cada vegada
més ganes de canviar l'expressió del nostre rostre i
fer-hi aparèixer un somriure d'orella a orella. I que
aquest amor que rebem el sapiguem transmetre
als altres. 

Però tot i així, en un racó del meu cor hi tinc un
munt de preguntes a fer-te, bon Déu. 

Preguntes que no tenen resposta. Que per molt
que m'hi esforci no sabré explicar-m'ho.

Per què la vida no és fàcil? Per què la vida no
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flueix com l'aigua clara d'un riu entre les roques,
guspirejant i dringant alegrement a la llum del sol?
Per què les llàgrimes? Per què el dolor i la malaltia
que no sabem explicar als nostres fills? 

Aleshores és quan recordo aquell verset de 1a
Corintis 13, 12:

Ara hi veiem de manera fosca, com en un mirall
poc clar; després hi veurem cara a cara. Ara el meu
coneixement és limitat; després coneixeré del tot,
tal com Déu em coneix.

I em sento petita però estimada.

Núm. 1313  -  5 d'agost de 2012
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T'he estat buscant

Que  fàcil  és  perdre  una  cosa  preuada.  La
memòria de vegades falla i no recordem on hem
deixat  aquell  objecte  valuós  que tant  significava
per nosaltres.  Podem regirar  la casa,  recórrer els
indrets on hem passat, mirar on és més probable
retrobar-lo.  Res.  Tot  és  en  va.  Inexplicablement.
Finalment perdem l'esperança pensant que potser
no és  a  casa  on  l'hem perdut,  sinó  al  carrer,  al
metro, potser ens ho han pres.  
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I deixem de cercar. Donem per tancat el capítol
de la pèrdua d'aquell famós objecte que, per una
raó o una altra,  formava part  de  la  nostra  vida.
Assumim la seva manca, ens acostumem a la seva
absència.  

Diem:

Abans tenia  una cosa preciosa,  no sé què se
n'ha fet d'ella.... La vaig perdre i no sé com. No l'he
pogut recuperar.

Fins i tot arribem a oblidar la peculiar bellesa
que la caracteritzava.

Perdre quelcom és trist. No retrobar-ho encara
ho és més, però no estar amatents a la recerca és
desesperant. 

A  la  Bíblia  tenim  molts  exemples  de  coses
perdudes  i  trobades.  La  ovella,  el  fill  pròdig,  la
perla, el tresor amagat... 

Tos ells ens parlen de coses perdudes, fins i tot
oblidades en un racó de la memòria, però el preu
de les quals és incalculable. 

Cada dia de la nostra vida som el fill pròdig, la
ovella esgarriada. Però cada dia de la nostra vida
també som el  mercader  de  perles  fines  que  ha
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trobat aquella que mai hagués somiat tenir, l'home
que troba un tresor amagat en un camp i se'n va
content a vendre les seves propietats per comprar
aquelles terres.

Cada dia ens perdem i cada dia som retrobats.
La desesperança i el goig. La cara i la creu de la
mateixa moneda. La foscor i la claror. 

Encara que a la nostra vida hi hagi clarobscurs,
no  hi  ha  d'haver  lloc  per  a  la  resignació,  per
abaixar els braços i deixar-ho estar.  Hem d'estar
preparats per dir:

"T'he estat buscant i finalment m'has trobat".

Demaneu,  i  Déu us donarà;  cerqueu,  i  trobareu;
truqueu, i Déu us obrirà; perquè el qui demana, rep; el
qui cerca, troba, i a qui truca, li obren. 

(Mateu 7: 7-8)

Núm. 1314  -  12 d'agost de 2012
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Avui és un dia joiós

Avui és un diumenge diferent, especial. 

Principi  de  curs,  mateixos  companys  de  fe,
mateix lloc de reunió, noves vivències per explicar
després de les vacances, el goig de la retrobada... 

Hi ha quelcom nou que es respira en l'aire. No
és la olor dels llibres nous, ni el goig que fan els
llapis  de  colors  arrenglerats  en  un  estoig.  És  la
Marta.
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Ja la coneixem una mica,  l'hem escoltat,  hem
parlat amb ella i hem decidit que sigui ella qui guiï
aquesta església a partir d'ara com a nova pastora.

Li obrim les portes del nostre cor per conèixer-
nos, per respectar-la i estimar-la, tal com des de
finals  del  segle  XIX  els  nostres  avantpassats  van
fer.

És la nostra història una llarga història, viscuda
en temps difícils, però una història maca, plena de
vivències enriquidores que han donat, donen i de
segur que donaran fruit. El nostre cor està agraït a
tots aquells que hi han dedicat la vida. 

Encara som aquí: uns han marxat i d'altres han
vingut. La nostra família ha anat canviant, però la
nostra fe resta la mateixa: immutable. 

Tenim  parada  una  taula  on  tothom  hi  és
convidat; hi ha lloc per tu, per mi i per aquell que
ens mira indecís del carrer estant. 

Volem fer el camí plegats, amb la Marta, mirant
a  l'horitzó  per  fer  uns  solcs  ben  rectes  i,  si  es
torcessin, poder-los redreçar.  Som conscients que
el  ministeri  al  qual  Déu l'ha  cridada  no és  fàcil,
però  volem que sàpiga que els  mariners  som a
punt per ajudar a guiar la nau. 
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En  cada  tasca  que  emprengui,  notarà  al  seu
costat  la  presència  de Déu i  la  nostra.  Preguem
perquè  Déu  la  beneeixi  i  faci  de  cada  un  de
nosaltres persones en les quals ella pugui comptar.

Acosteu-vos  a  ell,  que  és  la  pedra  viva,
rebutjada pels homes, però escollida i preciosa als
ulls  de  Déu.   Vosaltres,  com  pedres  vives,  sou
edificats per Déu com a temple de l'Esperit perquè
formeu  una  santa  comunitat  sacerdotal  que
ofereixi víctimes espirituals agradables a Déu per
Jesucrist.  Per això es diu en l'Escriptura: 

Poso a Sió un que és pedra angular, 
escollida, preciosa; 
els qui creuen en ell 
no quedaran confosos. 
(1a Pere 2, 4-6)

Núm. 1317  -  2 de setembre de 2012

– 35 –



CEC-M
as

vid
al



CEC-M
as

vid
al

Articles de 'El Butlletí'

Els castells

Vaig  veure  l'altre  dia  un  documental  a  la  TV
sobre els castellers. Tots n'hem vist arreu, però mai
m'ho havia plantejat de la manera en què el tema
era exposat;  no d'una manera tècnica i  avorrida,
sinó  veient  el  dia  a  dia  d'aquestes  persones
compromeses amb quelcom que representava la
seva  manera  de  ser,  segons  els  valors  que
desprenien:  la  solidaritat,  la  integració,  la
col·laboració,  el  compromís,  la  superació  dels
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reptes,  la  perseverança,  la  confiança,  la  valentia.
Deia un cap de colla que si algú es volia integrar a
la societat, la millor manera era fer-se d'una colla
perquè el  sentiment de pertinença a una família
era molt fort.

Tampoc ho havia vist mai de la manera com era
gravat. Les càmeres instal·lades en grues filmaven
les torres de dalt  estant:  una pinya formada per
una munió de persones que,  col·locades en una
posició estratègica, feien que la torre no trontollés,
entrellaçant els braços i creant, vist des de dalt, un
preciós  mosaic  en  forma  d'estrella.  Plasticitat
absoluta. 

La  pinya  té  dues  funcions:  la  de  mantenir
l'equilibri del castell i la d'amortir la caiguda quan
no  s'ha  pogut  descarregar.  El  cap  de  colla  va
donant  les  indicacions,  segons  veu  l'estat  del
castell.  Així  mateix,   la  melodia  de  les  gralles
també  va  canviant:  són  signes  audibles  que
indiquen si van per bon camí fins que l'enxaneta
és dalt i fa l'aleta. Aleshores la música varia a fi que
tothom sàpiga que falta poc: només descarregar.

Quan  s'ha  aconseguit,  l'eufòria  és  total,  les
abraçades, les llàgrimes, l'emoció es desfermen. 

Però si no s'ha pogut carregar, si l'enxaneta ha
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dubtat abans de ser dalt de tot, si la por l'ha envaït
i  ha  mirat  cap avall  en  sentir  la  torre  trontollar,
aquesta cau irremeiablement  sobre la  pinya.  Les
expressions  de  dolor,  no  físic  sinó  moral  es
mostren en totes les cares i apareixen les llàgrimes
per un esforç no recompensat. Però sempre hi ha,
un "l'any que ve,  sí" i  malgrat  això,  tota l'antiga
plaça de braus de Tarragona continua aplaudint.

Els  castells,  declarats  Patrimoni  Cultural
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO són un
reflex de l'esperit català en sí, però són també un
exemple per a nosaltres, poble de Crist.

Tenim una pinya formada per Ell que ens dóna
la base per seguir el camí, i si caiem, serà sobre el
seu matalàs a fi que no defallim i puguem tornar a
aixecar-nos  i  intentar-ho  de  nou  amb
perseverança. I nosaltres, el tronc del castell, que
som  alhora  suport  i  càrrega  pels  nostres
companys, tots plegats confiem en la nostra pinya.
Tenim una  melodia  i  una  veu  que  ens  diuen  si
anem bé, la paraula de Déu. Una fe que ens dóna
l'equilibri.  Una voluntat  d'integració on totes  les
camises de diferents  colors hi  tenen cabuda.  Un
amor que ajuda els altres a poder carregar damunt
nostre.
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I  Jesús  ens  diu:  Accepteu  el  meu jou  i  feu-vos
deixebles  meus,  que  sóc  benèvol  i  humil  de  cor,  i
trobareu el  repòs,   perquè el  meu jou és  suau,  i  la
meva càrrega, lleugera. (Mt.11, 29-30)

Així  que,  amb  la  nostra  faixa  protegint
l'esquena, el nostre casc i la nostra camisa que ens
distingeix, descalços, sostenint-nos grans i petits,
homes i dones, cristians d'arreu, tenim una cosa en
comú: el Crist que ens salva i ens estima tant que
pren la nostra càrrega.

Núm. 1324 - 21 d'octubre de 2012
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Digues que m'estimes

Ahir vaig passar la tarda amb els amics de tota
la vida.  Formen part  de mi,  perquè des que era
joveneta amb ells he crescut, amb ells he passat
estones  agradables,  d'altres  més  difícils,  estones
de tot. Fa un any, els vaig veure després d'una pila
d'anys de no retrobar-nos, va ser per a mi com un
retornar a la joventut.   No me'n sabia avenir  de
poder estar altre cop plegats, com si res hagués
passat, com si ahir fos el meu vintè aniversari. Els
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abraçava,  els  deia que era feliç  d'estar  amb ells.
Semblava  que  res  fos  veritat  i  que  res  hagués
canviat.

Ahir, altre cop ens vàrem retrobar. Vàrem dinar,
riure,  parlar.  Jo,  més  que  parlar  me'ls  mirava,
escoltava i reia. Com podia ser que converses com
aquelles les tornés a sentir? Converses que de tan
absurdes arriben a ser divertides i delirants. No em
volia perdre un segon, un detall perquè per a mi
tot  plegat  era  entranyable.  Una  tarda  bonica,
assolellada  que  va  acabar  amb  pluja  i  amb  un
embús fenomenal a la Ronda de Dalt. 

No sé si ells els donen el mateix valor que els
dono a aquestes trobades. No sé si les consideren
part  de  la  seva  normalitat  o  si  les  assaboreixen
tant com jo. 

Saber valorar justament cada cosa és difícil. De
vegades tampoc sabem donar valor a allò que ens
ve de franc, l'amistat, l'amor i els posem en el sac
del que és obvi,  per la mateixa raó que no hem
hagut de pagar res per tenir-ho i ens creiem amb
el dret de posseir-ho. 

De  la  mateixa  manera  que  un  fill  sovint  no
aprecia el que els pares fan per ell, els menteix i
enganya pensant que mai no ho arribaran a saber,
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sovint  nosaltres  perdem  aquesta  noció  i  també
enganyem i ens enganyem a nosaltres mateixos. 

La  meva  mà  dreta  no  sabia  el  que  feia
l'esquerra, deia en Bárcenas en unes declaracions
per  exculpar  a  la  seva  dona.   M'imagino  que
ignorava que estava citant un passatge de la Bíblia
de Mateu 6, 3-4: 

En canvi, tu, quan facis almoina, mira que la mà
esquerra no sàpiga què fa la dreta, perquè el teu gest
quedi amagat, i el teu Pare, que veu el que és amagat,
t'ho recompensarà.

Curiositats de la vida. Precisament, almoina no
n'estava  fent.  No,  així  no  s'arriba  enlloc.  Tant  la
dreta,  com l'esquerra  juntament  amb el  cor  i  la
ment  han  de  saber  què  fan,  quina  direcció
segueixen i ser conseqüents amb el que un creu.
Ens podem desviar,  -d'això no n'estem exclosos-
però hem de ser capaços de demanar ajut quan
no retrobem el camí que seguíem. El vertader, el
recte, el que ens omple i eixample el cor.     

No veus el que Déu està fent amb la teva vida?
Per què no li dius que sense Ell res no series, que
depens  d'Ell  en gran  mesura,  que  la  vida  té  un
altre  color  quan  sents  la  seva  presència?  Que
encara  que  el  teu  dia  a  dia  sigui  dur,  ho  seria
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encara més sense l'esperança de tenir-lo a prop?

No veus com t'arriba a estimar? Per què no li
dius que tu també l'estimes?

Núm. 1363 del 21 de juliol de 2013
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Qui trobo fora de tu?

Avui t'escric perquè després d'aquests dies de
celebracions,  de  joia  per  uns,  de  tristesa  per
d'altres, necessito aturar-me en el meu caminar i
pensar en tu.

Vull  deixar-me  impregnar  pel  teu  amor  i,
sentint-me  estimada,  perdonada  i  salvada,
transmetre-ho  als  qui  m'acompanyen  en  aquest
camí que he emprès.
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No sóc digna de res, això ja fa temps que ho sé,
per això crec que el millor que puc fer és donar-te
les gràcies pel que tu em dónes, perquè vetlles per
mi, perquè ets entre aquells que jo ja fa temps que
vaig oblidar.

Tots som homes, dones, nens i  nenes amb el
mateix dret: dret a la vida, a l'amor, a la felicitat i
tanmateix sembla que l'esclavatge no s'ha abolit
encara,  ni  l'explotació,  la  violència,   l'odi,   el
menyspreu i l'oblit tampoc. 

Voldria  no  tenir  germans  petits  i  febles  que
pateixen,  voldria  que  tots  fóssim  iguals.  Però
només  als  teus  ulls  podem  ser  iguals  perquè
perdones als qui fem mal i consoles als ferits.

L'any ha començat aquí amb un dia radiant. El
cel és d'un blau nítid i viu i el sol no es cansa de
mostrar-se esplèndid escalfant amb els seus rajos
a tots -bons i dolents.

No ho sé pas com ha començat l'any a Síria, al
Congo,  a  la  República  Centreafricana,  als  països
oblidats.  Potser  en  el  fons  no  ho  vull  saber  i
sembla que els telenotícies tampoc. En lloc de focs
d'artifici,  foc de metralla,  en lloc d'àpats al caliu,
fam  i  misèria,  en  lloc  de  balls  i  crits  d'alegria,
tristesa i patiment.
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Es per això que el meu pensament va en aquest
sentit i excusa'm per no tenir-ho tan present com
ho  hauria  de  fer,  ni  moure  un  dit  per  canviar
aquests fets que em superen.

Em conforta que tu siguis aquí, que tot el que
per a mi no té sentit, per a tu sí que en té, que
l'inexplicable tingui finalment una explicació.

Impotent, et demano que, tal com el sol ho fa,
vessis la teva clemència en aquest món. Vull veure
la llum al final de tot plegat.

He guardat per a tu una petita flama en el meu
cor,  feble,  però  al  capdavall  una  flama  que  em
reconforta  i  em fa  pensar  que  a  la  fi  la  justícia
prevaldrà.

Tu ets la meva esperança, la meva raó de viure i
no entenc una vida sense tu de la mateixa manera
que un infant  no entendria la vida sense l'amor
dels seus pares.

Tinc  aquesta  sort  i  voldria  que  tothom  la
tingués. 

La lluita diària, però, continua; la renovació de
la meva fe l'he de fer cada dia com qui es renta la
cara davant del mirall cada matí.
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Ajuda'm,  Senyor  a  seguir  les  petjades  que el
teu fill va fer per a mi. Perdona la meva debilitat, la
poca perseverança i  fes  de tots  nosaltres  el  teu
mirall.

Qui trobo al cel fora de tu?
Si et tinc a tu, res no desitjo a la terra.
El meu cos i el meu cor es desfaran,
però Déu, la roca del meu cor,
serà sempre la meva possessió.
(Salm 73, 25-26)

Núm. 1387 del 5 de gener de 2014
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La soledat

M’agrada estar sola. Quan a casa érem colla, de
vegades cercava un moment per a mi. Em llevava
aviat  i  prenia  el  cafè  amb  llet  pausadament,
deixant lliure el meu pensar: què faria, què havia
passat el dia abans, què podria passar en un futur;
en resum, divagar, imaginar, somiar, donar gràcies
pel  que  m’era  donat,  per  l’instant  que  vivia,
calladament,  sense  presses.  Un  moment  de  la
meva vida a soles.
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Però  una  cosa  és  la  soledat  que  un  mateix
busca i  l’altra la que et ve a trobar quan menys
t’ho esperes. Aquesta soledat, que de tant en tant
cerco i  de vegades temo i  defujo,  m’acompanya
“fidel com una ombra”, diria en Moustaki, com una
flassada, sense ni tan sols adonar-me’n.

Quan  és  buscada  dóna  els  seus  fruits.  Una
pausa  en  el  tràfec  del  dia  a  dia,  per  pensar,
meditar, sovint sobre les persones que m’envolten,
a la llum de Déu. Què faria perquè no patissin com
ho  fan?  Potser  res  d’especial  ni  d’extraordinari.
Escoltar,  un  gest  en  la  meva  petitesa.  Tenir-les
presents en les meves pregàries, en el meu cor. És
l’albada  i  el  cel  rogent  sembla  prometre  un  dia
bonic. 

Quan la defujo és perquè vull  compartir  amb
aquells  que  m’envolten  l’essència  del  meu  ésser
viscuda en la fe i parlar de Déu sense mots, mots
que  sobren  quan  l’amor  de  Déu  és  aquí,  un
llenguatge que parla per ell mateix. Els mots, però,
de vegades brollen espontàniament i m’ajuden a
sentir-me intensament viva.  És el migdia i  el cor
canta.

La  soledat  temuda  és  la  que  em diu  que  el
temps passa, que a fora la gent riu i jo no. La que
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em  diu  que  m’he  equivocat,  que  caic
contínuament, que a fora les plantes floreixen i a
casa es marceixen, s’assequen i cauen. La que em
diu  que  em  desperti,  que  les  llàgrimes  no  em
deixen veure que el sol brilla. Aquesta soledat no
té hora d’arribada fixa. M’agafa desprevinguda, de
sobte el fred entra a casa i tinc el cor glaçat.  És
l’hivern fosc. 

És aleshores quan m'agafa per escriure perquè
un no sé què, que encara ni tan sols puc definir,
m'ha vingut a buscar, m'ha arrabassat i ha guanyat
la batalla.  No sé com sortir-me'n. I  no tinc esma
d'agafar la porta i sortir de casa.

Després penso que l'endemà, diumenge, aniré
a l'església i somriuré i faré un munt de petons. I
és  en  aquell  moment  quan  poso  en  dubte  tot
plegat  i  penso  que  potser  els  somriures  del
diumenge no són de veritat i els petons, falsos: tan
sols un desig de demostrar que sóc feliç quan en
realitat  sóc algú a mercè d'un remolí  boig en el
que hi ha moments de tristor i d'alegria.

Hi  penso  detingudament  i  crec  que  aquests
petons són sincers des del  fons del  meu cor.  Es
més:  necessito tant fer-los  com rebre’ls.  I  potser
no sóc l’única que se sent així, que molts passen
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per  moments  encara  més  difícils  i  tristos  sense
tenir  el  goig  de  sentir  l’amor  de  Déu  i  dels
germans. 

Jesús  es  va  sentir  sol,  incomprès  en  els
moments més difícils de la seva vida i de la mort.
Abandonat.  Trista  paraula.  Abandonem relacions,
velles  amistats,  projectes,  animals,  fins  i  tot
nadons. Podrem algun dia agrair sincerament, en
tota  la  seva  grandària  el  que  Jesús  va  fer  per
nosaltres? Podrem acompanyar-lo en aquest camí
que emprenem junts?

Ve  l'hora,  més  ben  dit,  ja  ha  arribat,  que  us
dispersareu cadascú pel seu costat, i em deixareu sol.
Però jo no estic sol, perquè el Pare és amb mi. Us he
dit tot això perquè en mi trobeu la pau. En el món
passareu tribulacions,  però  tingueu confiança:  jo  he
vençut el món.

(Joan 16, 32-33)

Núm. 1392  -  9 de febrer de 2014
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Un nou dia

Avui comença un dia nou. Avui  comença una
vida nova. De fet, cada dia encetem una nova vida
en la fe. Una renovació que deixa enrere les coses
velles,  les  faltes,  les  caigudes  i  els  errors.  I  ens
tornem  a  redreçar  amb  valentia,  sense  que  la
covardia ni la por ens paralitzin. 

Si mai baixeu pel meu carrer veureu que, quan
mor,  s'uneix  amb  el  carrer  que  li  és  paral·lel
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formant al capdavall  una placeta que ni tan sols
arriba a ser-ho, en forma de triangle. Una palmera
s'alça al bell mig, dreta, alta, orgullosa de mostrar
el seu fullatge gran i exuberant. Les fulles centrals,
encara  per obrir, sorgeixen amb força del seu cor,
deleroses de fregar amb la punta un tros de cel.
Les altres, més antigues però no velles, es corben
en  una  mena  de  reverència  al  vianant  per
recordar-li que es aquí, present, nit i dia. 

Al seu peu una jardinera l'envolta on hi creix un
arbust baix amb petites flors vermelles que donen
una pinzellada de color al conjunt: la palmera, la
font que ofereix el seu doll als més assedegats que
pugen  el  carrer  costerut  i  l'arbust  florit.  Tot
adquireix una bella harmonia.

Quan  les  branques  de  l'arbust  creixen,
anàrquiques i salvatges, es deixen anar i donen un
aspecte  de  llibertat,  de  ser  tal  com  són  sense
deixar-se dominar.  Però aviat  vénen els  jardiners
de l'ajuntament i, com escultors que observen una
obra d'art,  comencen a podar-la per donar-li  un
aire més uniforme.

Volts del febrer,  quan el fred és viu, altre cop
vénen i, com cirurgians examinant el seu pacient,
agafen les tisores de podar i es posen a la feina.
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L'endemà,  quan  passo  pel  davant,  veig  que  tan
sols han deixat unes tiges llenyoses, despullades i
fredes. L'aspecte és trist, desolador, clama la mort.

I  penso que a la palmera li  han fet una mala
passada; l'han deixada sola. Mentre ella conserva
les seves fulles i la seva airositat, al seu peu no hi
ha més que agonia. 

Els dies passen, ara més llargs, plou, venteja i
els primers raigs de sol l'acaronen dolçament. En
silenci,  les  primeres  fulles  menudes  comencen a
néixer, ramificant-se, vestint-lo en secret de tiges
tendres  i  verdes  fins  que,  quan  floreix  d'aquí  i
d'allà, aquell secret és cridat als quatre vents. 

Dia  rere  dia,  nosaltres  també,  com  l'arbust,
necessitem despullar-nos,  deixar  que  l'amor  i  el
perdó  de  Déu  penetrin  entre  les  nostres  velles
tiges  llenyoses  per  tornar-nos  altre  cop  a  vestir
amb el vestit  que dóna fruit,  el  vestit  que es va
renovant a imatge del seu creador i avança cap al
ple coneixement.  

Ens vindran ganes de deixar-ho tot, de tancar la
porta,  llençar  la  clau  i  oblidar.  Ganes  d'amagar
sota la terra aquell talent que ens ha estat donat.
Sentiments d'impotència, de feblesa, de dubte, de
desencís  vindran  a  visitar  el  nostre  cor.  Però  si
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cerquem en Ell, si pouem allà on hi ha l'aigua de
vida,  trobarem la resposta: Mira, sóc a la porta i
truco.

Què hi ha de més bonic que això?

Renova la nostra vida, Senyor,
com l'aigua renova l'estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega.
Sortien a sembrar tot plorant,
carregats amb la llavor;
i tornen cantant d'alegria,
duent a coll les seves garbes.
(Salm 126, 4-6)

Núm. 1398 del 23 de març de 2014
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A les teves mans

Confio el meu alè a les teves mans; tu, Senyor, Déu
fidel, m'has rescatat.

(Salm 31,6)

Ànima  meva  troba  el  teu  repòs,  la  pau
desitjada, el temps perdut, la immensitat de l'amor
de Déu. 

He  vist  la  teva  creació,  bon  Déu,  he  vist
muntanyes vestides del seu mantell de vellut verd. 
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He  vist  viles  escampades  d'ací  i  d'allà,
adormides encara. He vist un mar verd, bressolat
pel vent formant onades d'escuma groga, civada
alta. I els cims esmolats en la llunyania, clapats de
blanca  neu,  vigilen  tot  el  que  s'hi  mou  com
l'esparver  plana  en  la  blavor  del  cel  serè.  Pins  i
avets vesteixen aquest amfiteatre on les diferents
gammes de verds es succeeixen, l'una rere l'altra,
d'un groc verd a un verd gris. 

I les fulles de la noguera, dels pollancres vora el
riu,  gronxades  pel  vent  em xiuxiuegen que  Déu
m'estima com estima els meus germans. 

I acluco els ulls i em sento navegar, deixant-me
portar per la força de l'aigua cristal·lina del riu que
mormola:  "Deixa que et porti corrent avall". I jo li
responc: "Seria tan fàcil deixar-me portar! I si vaig
corrent amunt?".

Ajaguda  a  l'herba  he  sentit  aleshores  el  teu
silenci i he restat muda. Sols els pardals gosaven
piular prometent-se estimar-se. 

I jo, què et prometo, Déu meu? 

Beneeix  el  Senyor,  ànima meva,  del  fons del  cor
beneeix  el  seu  sant  nom.  Beneeix  el  Senyor,  ànima
meva, no t'oblidis mai dels seus favors.
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(Salm 103, 1-2)

Núm. 1412  -  29 de juny de 2014
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Totes les promeses

Fa molt de temps una de les meves filles em va
preguntar què m'enduria si anés a una illa deserta.
Crec  que  aleshores  aquesta  era  una  de  les
preguntes típiques que es feien en les entrevistes
per  aprofundir  en  el  que  era  important  per  la
persona entrevistada.

No m'ho vaig pensar gaire i vaig contestar que
m'enduria  els  àlbums de fotografies  que teníem
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-desenes  i  desenes  d'àlbums-  perquè  en  ells
desfilaven l'una darrera l'altra totes  les  persones
que  estimava,  filles,  marit,  germans,  mare,  avis,
tiets,  cosins,  sogres,  cunyats  i  nebots.  I  tots  els
moments viscuts que per a mi eren importants: el
meu  casament,  naixements,  batejos,  aniversaris,
vacances, Nadals. Instants de cada una de les filles,
ganyotes  i  somriures.  Allò  representava  la  meva
vida,  el  meu  ésser  i  raó  de  viure  a  la  terra.
Moments de felicitat retratats i catalogats. 

Abans...solia ser la memòria de la família i tenia
els  meus  germans  tips  dels  meus  "Recordeu
quan...?"  Aleshores  no  em  calien  àlbums  per
recordar.  I  és  que  sempre  he  tingut  la  dèria
d'evocar  fets  passats  gravats  vivament  en  la
memòria.

Ara...tinc  por  d'oblidar.  Amb  els  anys,  me
n'adono que oblido sovint i que quan em diuen:
"Et recordes que...?" em fa l'efecte que allò no ho
vaig viure ni ho vaig dir perquè senzillament no ho
recordo i em sap greu. Potser no l'hi vaig donar la
importància  que  calia  i  l'he  esborrat  de  la
memòria.

D'ara  endavant...m'estic  fent  un  àlbum,  un
àlbum d'instants, no de fotos. Ara repeteixo dins
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meu  cada  moment  important  que  visc,  com
gravant-lo en un rodet de pel·lícula imaginari que
després revelaré dins del cor. El  resultat quedarà
en aquell àlbum, l'àlbum que no existeix, però que
hi  és.  Perquè  el  que  per  a  mi  és  important  és
pensar, al final del dia, en el que he viscut i en el
que ha valgut la pena guardar al cor. Això em fa
feliç.  De vegades són nimietats,  de vegades són
moments importants per a mi. Converses, riures,
passejades, plors, petons i abraçades. Compartir la
vivència de Déu amb els altres, oferir el millor de
mi:  la  seva  paraula  en  el  meu cor.  Aquest  és  a
partir  d'ara  el  meu  únic  àlbum,  un  àlbum
d'instants  on  la  família  ha  crescut:  ara  hi  són
també els  meus altres  germans,  els  més petits  i
oblidats. Aquest àlbum ja forma part de mi. 

He pensat que -qui sap-, potser un dia fullejaré
tots  aquells  àlbums  de  fotos  i  totes  aquelles
persones  enganxades  em  semblaran  estranyes.
Que em vindran a veure i no reconeixeré els meus
ni  sabré  qui  sóc.  Que  d'una  revolada  la  meva
memòria serà esborrada sense pietat. Però n'estic
certa que en el meu cor hi tindré gravat el més
important que he viscut: l'amor des del fons del
meu  cor  a  Déu  i  als  altres.  El  meu  cap  no
funcionarà gaire bé potser, però el meu cor restarà
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com fins ara, intacte, encara que no ho sembli, que
ho he oblidat, que no sóc la que era.  

Què m'enduria a un illa deserta? No res. Totes
les promeses de Déu, la seva paraula, el seu amor,
la certesa de ser estimada, perdonada i salvada. Els
cants de lloança, la pregària i la joia. I viure el seu
Regne a la terra. La resta és a l'àlbum del meu cor i
del meu pensament. 

En Jesucrist, totes les promeses de Déu han trobat
un "Sí", i per això, gràcies a ell, diem "Amén" a Déu i li
donem glòria. És Déu mateix qui ens ha ungit i ens
referma en Crist, juntament amb vosaltres. Ell ens ha
marcat amb el seu segell  i,  com a penyora del que
vindrà,  ha  posat  en  els  nostres  cors  el  do  del  seu
Esperit.

(2a Corintis 1, 20-22)

Núm. 1421 del 31 d'agost de 2014
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Sola amb Déu

Ara,  embolcallada  de  soledat,  espero,  en  el
silenci, en la penombra, sempre t'esperaré i, si cal,
et cercaré. Et cercaré a les palpentes, Déu meu, on
ets?

Serà  que  mai  coincidim?  Que  quan  estic  bé,
m'oblido  de  tu,  i  quan  les  coses  van  tortes  et
busco? Que els nostres horaris son incompatibles?
Et necessito al meu costat,  no per solucionar els
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meus  neguits,  no  per  obrir-me un destí  planell,
això ja no m'importa gaire. Et necessito pels que
estan  al  meu costat,  pels  que ni  tan  sols  tenen
futur, per les víctimes, pels botxins. Pels que són
saquejats i pels que saquegen. Pels que són violats
i  pels  violadors.  Pels  que  moren  de  fam  i  pels
governants  corruptes.  Pels  tolerants  i  pels
fonamentalistes. Pels pobres i pels poderosos. Pels
qui  estimen i  pels  qui  odien.  Vull  saber  si  estàs
amb ells  o si  tan sols és un consol que jo m'he
format  per  defugir  responsabilitats  que
m'incomoden.  Que  en  intuir  la  seva  presència,
miro  d'oblidar-ho  pensant  que  Déu  donarà  als
seus jornalers el que es mereixen. I aquí, senyors,
jo, en la meva petitesa, no puc fer-hi res.

Només em queda pregar. Pregar per a què? Ja
no hi ha marxa enrere. Tot seguirà com fins ara o
pitjor. No espero una bona nova al telenotícies del
migdia.

Aquest planeta blau tan meravellós per la seva
bellesa  vist  a  milers  de  quilòmetres  lluny,  em
mostra,  a  mida  que  m'hi  apropo,  tanta  crueltat
com mai s'ha vist. Tanta injustícia, tanta venjança i
odi...

Déu me l'ha donat perquè en tingui cura, com
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un jardiner  cuidaria les seves flors.  Sóc jardinera
amb poques eines -no tinc segadora, ni rascle per
ofegar  les  males  herbes-  i  les  que  tinc  les
infravaloro fins el punt de fer les coses a la meva
manera, tirar pel dret i anar per feina. 

Miro el palmell de la meva mà i veig que Déu
m'hi ha deixat un grapat de llavors i la seguretat
del meu Pare per demanar-li que m'ajudi a fer-les
germinar. Les eines més valuoses. És l'únic que em
queda. Res més. 

No les llençaré totes a l'aire en un dia d'estiu
sec i ventós. Cadascuna serà dipositada sigil·losa-
ment en el  seu moment i  amb tot l'amor sense
esperar-ne  res  a  canvi.  I  desitjo  durant  tota  la
meva vida no ser conscient ni tan sols que estic
sembrant, sinó que aquell gest sigui tan natural i
innat que formi part de la meva forma de ser. De la
nostra forma de ser.

Les  llavors  no sempre són versets  recitats.  Ni
lliçons apreses de memòria sense ben bé acabar
d'entendre el seu significat.  Són formes d'actuar,
impulsos  irreflexius  fruit  de  convenciments
profunds,  actituds  compromeses,  uns  braços
oberts, tot conseqüència de l'amor al proïsme i la
fe en Déu.
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Això  és  el  que  ens  ha  de  moure  l'ànima,
treure'ns  la  mandra  de  sobre  i  fer-nos  caminar
tenint la seguretat que Jesús ens guia.

Núm. 1053  -  19 d'agost de 2007

– 70 –



CEC-M
as

vid
al

Articles de 'El Butlletí'

Pensaments

L'altre dia vaig passar pel costat del pati d'una
escola. Una nena d'uns 4 anys em va dir des de
l'altra banda de la reixa assenyalant la seva amiga: 

-Aquesta és la Gemma.

Li vaig somriure. Vaig recordar quan jo també
estava  entre  les  reixes  del  pati  de  l'escola.  Em
semblava  que  fora  d'allà  la  vida  continuava;  les
sirenes de les ambulàncies sonaven, els  camions
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passaven  tot  fent  enrenou,  homes  i  dones
circulaven pel carrer Provença. La meva mare era a
casa enfeinada i el meu pare al despatx. I jo, allà, al
pati, on el temps semblava que s'havia aturat. 

De  vegades  també em sembla  que  nosaltres
ara estem al pati de l'escola. Aliens a una realitat
tangible.  A  fora  passen  coses  que  ignorem  o
volem ignorar, la vida es debat, hi ha plors, hi ha
por, hi ha mort. De vegades estem capficats en els
nostres propis problemes, lamentant-nos del que
ens  passa  i  alegrant-nos  del  que  no  ens  passa
sense arribar a pensar que les nostres coses són
una  nimietat  davant  de  problemes  molt  més
greus. Pensem en la crisi econòmica que ens pot
afectar i ja tremolem de no poder arribar a final de
mes.

I  la  crisi  dels  altres?  Aquella  que  fa  tant  de
temps que existeix que ja no es recorden temps
millors? Aquella que fa sentir-se oblidat del món
sencer, a mercè de conflictes, d'odi, de venjança i
de  mort?  Això  ho  oblidem  com  moltes  altres
coses.  Vivim  massa  immersos  en  nosaltres
mateixos sense, de fet, treure'n cap profit perquè
seguim sentint-nos igualment d'insatisfets.  És un
peix que es mossega la cua. 
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-  Qui  és  el  meu  proïsme?  va  preguntar  el
mestre de la llei a Jesús. I ell mateix es contesta:

- El que el va tractar amb amor.

- Vés, i tu fes igual. -li respon.

Sí,  hem de passar  a l'acció:  anem-hi!  No ens
quedem on som. Cal moure's, fer un petit gest. No
calen  grans  accions  que  tothom  pugui  admirar.
Des  del  nostre  anonimat  podem  fer  el  que  a
nosaltres  ens  semblen petiteses  però que,  en el
fons, són molt importants. Tenim una vida massa
valuosa  com  per  desaprofitar-la  només  en
nosaltres  mateixos.  Li  hem  de  treure  el  màxim
partit  i  fer-la créixer en Déu.  Ell  ens la va donar
com  un  tresor  per  a  què  amb  tota  llibertat  la
donéssim als altres.  

El temps s'escola i algun dia les portes del pati
de  l'escola  s'obriran  de  bat  a  bat  i  el  Pare  ens
vindrà a buscar per dur-nos a casa. Però abans que
això passi, vivim la vida amb intensitat, apassionats
en una sola cosa: la de donar als altres el millor del
que hem rebut, aquest testimoni que posseïm. Per
a què no es perdi, ni caigui en l'oblit sinó que el
puguem lliurar a futures generacions.

Núm. 1115  -  19 d'octubre de 2008
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Camins

Camins que se'ns tallen, camins foscos, un futur
incert,  núvols  de  tempesta  que  s'acosten.
Esperances trencades. Aquesta és la dura realitat
que vivim en aquest món dia rere dia.  

Fa alguns dies algú em va recordar un verset de
Joan 16, 33: 

En  el  món  passareu  tribulacions,  però  tingueu
confiança: jo he vençut el món. 
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Es tranquil·litzador però no en tenia prou. Vaig
buscar  el  passatge  en  qüestió  i  vaig  trobar  uns
versets  anteriors  que em van cridar  l'atenció  en
aquell moment:

La  dona,  quan  ha  d'infantar,  està  afligida,
perquè  ha arribat  la  seva  hora;  però així  que la
criatura  ha  nascut,  ja  no  es  recorda  més  del
sofriment, joiosa com està perquè en el món ha
nascut  un  nou  ésser.  També  ara  vosaltres  esteu
tristos,  però  el  vostre  cor  s'alegrarà  quan  us
tornaré a veure. I la vostra alegria, ningú no us la
prendrà.

Quantes vegades ens deixem obcecar  per  les
nostres vides sense futur, sense il·lusió, trencades,
marcides,  sense  veure  que  darrera  d'això  hi  pot
haver una joia tan gran que ni tan sols ens podem
imaginar? 

Podem fer que les nostres vides canviïn? Que la
nostra manera de veure les coses sigui  diferent?
Que floreixin roselles enmig de les cendres? Que
ningú ens prengui l'alegria?

Els cristians no hauríem de ser persones tristes,
sinó persones  que malgrat  les  seves dificultats  i
penes són capaces de transmetre el goig i la joia a
tots els que ens envolten. No som superhomes ni
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superdones, ho sé. Però ho som en la mesura que
dins  nostre  hi  ha  aquesta  petita  flama  que  ens
escalfa el cor i és capaç de donar aquesta mateixa
escalfor  als  qui  pateixen el  fred d'aquest  món.  I
això -i no per mèrit propi- ens ho hem de creure.  

Jo sóc el camí, la veritat i la vida.  Una sola cosa
hem de tenir present, i és que de tots els camins
possibles  sols  un,  només un i  només aquest,  és
possible. Ja hi poden haver camins barrats, difícils
de seguir, empinats, plens d'obstacles que això no
ens farà caure, ni canviar el nostre rostre somrient
en un rostre on les  llàgrimes cauen galtes  avall.
Hem de  seguir  endavant  amb la  nostra  càrrega
que,  gràcies  a  Déu,  és  més  lleugera  del  que
nosaltres pensem.

Núm. 1120 -  23 de novembre de 2008
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Un llibre que s'acaba

L'estiu  passat  parlava  amb  la  meva  mare  de
llibres. Ella explicava que el que estava llegint en
aquell  moment  era  un  d'aquells  que  no  pots
deixar, on l'autor té l'enginy de marcar el compàs
de la història d'una manera que et porta sempre a
continuar per saber com acaba.

Per Nadal me'n van regalar un que just aquesta
setmana  he  acabat.  L'he  fet  durar.  Una  mica

– 79 –



CEC-M
as

vid
al

AIGUAVIVA

perquè no m'agrada córrer, i  una mica perquè el
reservo  per  les  anades  i  vingudes  de  casa  a  la
feina,  a  l'autobús  o  al  metro.  Cada  llibre  té  un
ritme diferent en el que l'autor juga amb el lector i
l'indueix a recórrer pàgina rere pàgina o bé en el
que li exigeix que es fixi en les frases, la manera
com són dites i què intenta expressar. El meu era
com  una  llaminadura  que  vas  fent  durar
intencionadament,  la  deixes  una  estona,  i
l'endemà la reprens. A mida que anava avançant i
veia que el gruix de pàgines que em quedaven per
llegir  cada cop era  més  prim,  em recordava  del
que li havia preguntat a la meva mare aquell estiu.

- A tu no et passa que quan acabes un llibre
et sens sola i també trista de que tot s'hagi acabat,
i en el fons no haguessis volgut mai arribar al final
però no ho has pogut evitar?

Va esbossar un mig somriure trist. 

Queda  la  buidor  que  deixa.  Tots  els
personatges  que  han passat,  vénen i  van,  tenen
una personalitat  definida,  són simpàtics o no,  et
fan companyia i et fan pensar, els jutges, però de
sobte  desapareixen  i  només  formen  part  d'un
record en un llibre del qual aviat oblidaràs el títol i
el nom del qui el va escriure. 
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Les vides són també com els llibres. N'hi ha que
van molt ràpid, massa, on no hi ha un temps per
aturar-se  i  reflexionar,  tot  és  trepidant  i  van
abocades al final, com totes. D'altres són intenses,
escrites  amb lletra  lligada,  de  vegades  torta,  de
vegades recta, on cada moment per insignificant
que  sigui,  compta.  Cada  frase  compta,  cada
paraula dita, cada coma i cada punt. Fins arribar al
final, com totes. 

No hi ha cap diferència, totes arriben al final. 

Una vida ens és donada i li hem de donar un
sentit. De fet, de sentit ja en té. El que cal és que el
deixem aflorar. Per què vivim si no és per donar?
Per què vivim si no és per donar fruit? Per què si
no és per estimar profundament? Ens poden ferir,
ens poden fer mal, però no podem caure. Aquest
no és el nostre destí. Ens aixecarem, reprendrem el
llapis i, Déu ens ajudarà -n'estic segura- escriurem
la resta de la nostra vida: "Tot ho puc amb Crist
que em dóna forces".

Al final del nostre llibre, encara que estiguem
ajaguts  en  un  llit,  sense  saber  on  som  -qui  és
aquesta gent que entra a l'habitació, no els conec
de res-, no caiem: hem donat el nostre fruit, tot el
nostre ésser  a  tothom a qui  ens  hem trobat  en
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aquesta  vida,  a  tots  els  personatges  que  han
aparegut al llarg de tots aquests anys. El llibre es
tancarà  i  el  buit  quedarà.  Però  el  fruit...  aquest
quedarà en les nostres ments mentre visquem.

Núm. 1186  -  21 de febrer de 2010

– 82 –



CEC-M
as

vid
al

Articles de 'El Butlletí'

La teva mà

Tanco els ulls 
i cerco dins meu, 
molt endins.
On ets, bon Déu?
On ets quan et vull aquí?
Silenci del brogit del carrer.

Dóna'm la mà,
Ben fort.
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Vull fer el camí amb tu.
Sense condicions,
Sense excuses. 
Junts.

No serà fàcil, ho sé.
Però serà bonic.
Valdrà la pena.
Vull que finalment
la teva mà em guiï 
Cap a l'horitzó blau.
Que n'és de bonic un somriure!
Que n'és de bonica una mirada!
La veu d'algú que et parla!
El cant d'algú que et lloa!
Les notes que sonen arreu
La música dins del cor.

Vull fer feliç als qui m'envolten,
Encara que mori per dins, 
encara que el dol 
cobreixi el meu cor.

Eixuga les llàgrimes,
Guareix les ferides,
Posa pau al món.
Aquesta joguina 
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Que ara trencada
És a les nostres mans.

Què n'hem fet d'ell?
Què n'hem fet del nostre germà?

Núm. 1290  -  26 de febrer de 2012
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Postals des del cel

A la oficina de Correus del centre sovint veig
turistes que encara fan servir les postals per dir als
seus  familiars  que  es  troben bé,  que  els  envien
records, que la seva estada és molt agradable. De
fet, penso que, de segur, arriben abans a destí ells
que la postal.

Jo creia que per això ara la gent es limitava a
trucar o enviar un missatge pel telèfon mòbil a fi

– 87 –



CEC-M
as

vid
al

AIGUAVIVA

de  tranquil·litzar  les  famílies.  És  més  còmode  i
ràpid. 

Però  si  penses  en  la  persona  que  ho  ha  de
rebre,  li  farà  més  il·lusió  una  postal  d'un  lloc
turístic de la ciutat escrita a mà i amb la signatura,
que  no  pas  un  fred  missatge.  Encara  que  arribi
tard. De segur que després el destinatari la posarà
en un  lloc  visible  perquè  aquells  que vinguin la
puguin llegir. Després, la desarà en una caixa com
a record. 

Al  cap del  temps sortirà aquella postal  de fa
molts anys i es tornarà a reviure aquell moment en
què el nostre amic va pensar en nosaltres i ens va
oferir aquella postal que ara es veu esgrogueïda
però on el missatge resta encara ben clar. 

Les  postals  que Déu ens  envia  contínuament
són postals que ens diuen que la vida val la pena
ser  viscuda  amb  la  convicció  que  Ell  guia  els
nostres passos, una vida viscuda sota el prisma de
la fe i l'amor, profundament arrelats en el nostre
cor. Una vida entregada als altres, amb l'objectiu
de donar tota la felicitat que puguem. 

Postals que ens diuen que som únics, que ens
estima, que no li girem l'esquena, que sigui Ell l'eix
de la nostra vida, el que ens mou dia a dia a fer un
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pas més endavant.

I quan el nostre cor defalleix, tornem a agafar
aquelles velles postals, les que anomenem Bíblia i
tornem a reviure la fe que teníem oblidada en un
racó. I Déu ens il·luminarà.

Estic segura que tots aquells que un dia ens van
deixar ens envien postals perquè no ho oblidem.

Núm. 1298 del 22 d'abril de 2012
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Hem arribat als 1.300

Poc a poc, des de l'any 1977,  amb l'ajuda de
tots  i  del  nostre  Déu,  s'ha  arribat  a  fer  més  de
1.300 butlletins. 

El  Butlletí  ha passat  per  diferents  etapes,  des
del  mecanografiat  fins  a  programes  informàtics
més sofisticats.  Molta gent hi ha col·laborat:  des
del pastor, els joves, no tan joves, persones que hi
han deixat un missatge que volien expressar.  Ha

– 91 –



CEC-M
as

vid
al

AIGUAVIVA

estat un calidoscopi de pensaments amb una sola
llum predominant, la llum de Déu. 

Recordo que un dia parlant amb l'Enric sobre el
butlletí  em  va  dir:  "L'article  del  butlletí  ha  de
complir  una  sola  funció,  la  d'edificar".  No  he
oblidat  mai  aquella  conversa  i  aquella  paraula:
EDIFICAR.

Em va ajudar  a  veure  la  importància  d'aquell
petit espai que llegíem un cop arribats a casa, que
s'enviava per correu a les persones que no podien
assistir al culte.

En  aquell  primer  butlletí  es  parlava  de  la
universalitat de l'evangeli, el qual no corresponia a
un  poble,  a  una  cultura  o  a  una  raça,  ni  a  un
temps. Que l'evangeli és el missatge de Déu per a
tota  la  humanitat  que  ens  emplaça  en  la  gran
tasca  de  construir  una  nova  societat  sobre  les
bases de l'amor i la justícia. 

Malgrat  el  temps  aquest  missatge  no  ha
canviat. 

Són  35  anys  escrivint  per  tots  aquells  que
formen part de la comunitat i pels que no ho són.

Esperem  que  aquest  butlletí  pugui  anar
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edificant, inspirant a tots aquells que viuen la fe i a
aquells que encara no la comparteixen.

Núm. 1300 del 6 de maig de 2012
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Tota una vida

Endreçant  la  paperassa  dels  calaixos  torno  a
reviure  cada  record  que  aquell  paper  que  tinc
entre les mans em transmet. 

Aquells  papers  amuntegats  en  el  silenci  del
calaix  en  desordre,  i  que  eren  en  l'oblit,
representen ara el pas d'una vida. 

N'hi  ha  papers  de  tota  mena:  felicitacions,
factures,  resguards  de  bitllets  d'avió,  tiquets
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d'algun concert, bitllets de metro d'altres ciutats,
recordatoris.

Papers  que  per  una  raó  o  altra  no  he  gosat
llençar perquè tenien un valor. I al cap i a la fi han
anat a parar tots al mateix calaix.

Alguns  em fan  reviure  bons  records,  estones
agradables i  és per això que decideixo desar-los
en una caixa decorada ben bonica; d'altres, encara
que  tristos,  em  fan  recordar  les  persones  que
estimava  i  que ara  ja  no  hi  són,  però  així  i  tot,
decideixo  desar-ho  també a  la  mateixa  caixa,  la
dels bons records. Perquè mentre vàrem compartir
moments  junts,  ho  vàrem  gaudir,  i  cadascun
d'aquell moment és i serà sempre valuós. 

No hi  ha caixa de records dolorosos;  aquesta
mena de papers, encara que existeixen, no tenen
caixa. Més val que no. 

Me  n'adono  que  hi  ha  papers  d'immensa
felicitat,  papers  grisos  i  papers  negres.  La  vida
mateixa.

Tota la vida de Crist encara que va patir i ser
crucificat no és per posar-la en cap caixa.  És per
posar-la a prop del despertador quan comença un
nou dia, a la butxaca de l'abric quan algú pateix, a
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les mans quan algú plora, als llavis quan algú riu. 

Avui som testimonis d'una bona nova que ens
arriba.  On hi  havia mort  hi  ha vida,  on hi  havia
foscor  hi  ha  llum,  on  no  hi  havia  sortida  hi  ha
esperança.   Les  closques  inertes  dels  ous
s'esquerden per deixar entreveure un pollet,  dels
borrons endurits sorgeixen flors, la vida exulta i tot
verdeja.

Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni
dona: tots sou un de sol en Jesucrist.  Gàlates 3, 28

L'Anna  Guinot  ens  felicitava  l'altre  dia  i  ens
deia: " Bona Pasqua! El Senyor ha ressuscitat. Ell és
viu  en  nosaltres  i  l'Esperit  ens  impulsa  a
testimoniar-ho. "

Que així sigui!

Núm. 1347 del 31 de març de 2013
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Compromisos

Potser em torno gran, potser les petites coses
em  fan  pensar.  Netejava  la  vitrina,  sí,  aquesta
vitrina on exposem al menjador la cristalleria, els
objectes més valuosos emocionalment, els records
de  països  als  quals  hem  anat,  figuretes  de
casaments on els nuvis ens han convidat.  Moltes
d'elles anunciaven un compromís que avui ja s'ha
trencat. M'ha produït pena. El meu, un dia, també
es va trencar.  Un compromís que vàrem prendre,
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pensant  que  el  compliríem  fins  al  final,  fins  la
mort,  i  que  no  hem  sabut  mantenir.  D'altres
compromisos,  encara  que  aparentment  semblen
ferms,  per  dintre  estan  corcats.   Al  llarg  de  la
nostra vida fem un munt de promeses;  unes les
complim, d'altres no. 

Amb Déu també hem pres  un compromís.  El
compromís d'estimar-lo amb tot el cor, amb tota
l'ànima,  amb  tot  el  pensament  i  amb  totes  les
forces.  Mantenim aquesta promesa amb Déu. La
promesa d'estimar-lo. 

Les promeses amb els homes i les dones són
importants de mantenir-les, però per damunt de
tot, el que té més valor és estimar-los com a un
mateix.

Núm. 1358 -  16 de juny de 2013
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El clam de Déu

Són les set. Les terrasses dels bars de la plaça
de la Vila de Gràcia estan plenes aquest estiu. Els
arbres  i  els  para-sols  donen  ombra  als  qui
gaudeixen d'una estona de conversa davant d'un
refresc.  

En un costat  hi  ha l'ajuntament,  i  al  bell  mig
s'erigeix la Torre del Rellotge. Aquesta torre té una
història, com molts altres edificis del nostre país. El
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capdamunt  de la  torre és  coronat  per  una gran
campana amb frisos.   La  campana de  Gràcia,  la
Marieta,  li  deien.  En  altres  temps,  conta  la
llegenda, una dona l'havia tocat a sometent.

El  1870,  l'estat,  immers  en  contínues  guerres
pel control de les colònies americanes, va cridar a
files els homes del pla de Barcelona. Les quintes
no eren més que un impost de sang per als pobres
i un impost monetari per als rics. Fos com fos, es
necessitava  una  cinquena  part  dels  homes  útils
d'una  província,  elegits  per  sorteig  per  anar  a
l'exèrcit per potser mai més tornar viu.

Pobles dels voltants s'hi van oposar. A la vila de
Gràcia  es  va  produir  una  revolta  de  la  classe
popular que, cansada de la feixuga càrrega que li
era  imposada,  va  encendre  els  ànims  dels
graciencs.  Va esclatar  aleshores  la  revolta  de les
quintes. Les barricades es van aixecar mentre les
tropes militars avançaven per l'eixample -aleshores
erm-  amb els  seus  canons  bombardejant  la  vila
rebel.  Per  avisar  de  la  seva  arribada,  una  dona
humil va tibar una corda des de la campana de la
Torre del Rellotge fins dalt d'un terrat. Aquell tocar
a sometent es va sentir durant tot el setge del 4 al
9 d'abril.  Les bombes intentaven emmudir aquell
repic  però  només  van  aconseguir  esquerdar  la
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campana, incapaces de fer-la callar. El seu dringar,
ara  trencat  i  desagradable,  continuava ressonant
incansablement.  La dona tibava i  tibava la corda
sense descans. Varen aconseguir cremar les llistes i
els  bombos  del  sorteig,  però  els  militars  varen
saquejar  i  matar  els  insurgents.  Malgrat  tot,  la
campana  de  Gràcia  va  esdevenir  un  símbol  de
llibertat. 

Ara la campana encara sona. El seu redoblar ja
no és rogallós. Ja no ens posa en guàrdia. La gent
continua conversant, aliena al que fa gairebé 150
anys va passar en aquest indret. 

Però sentim sons que ens alerten que quelcom
no va bé,  que la injustícia és a tot arreu,  que la
pobresa és a casa nostra i a la dels altres. El so dels
gemecs, de les llàgrimes, dels crits no ens ha de
deixar insensibles. El plany de la desil·lusió, de la
impotència ha de donar-nos la potència per poder
combatre-la.  Ja  no  ens  serveixen  les  barricades,
ens serveix l'acció, el so del clam de Déu que, com
una  campana  enmig  d'una  plaça,  ens  diu
constantment que estimem al proïsme, que sortim
del nostre amagatall i ens lliurem a l'amor envers
als  altres  sense  condicions.  I,  com aquella  dona
humil,  tibem  la  corda  per  denunciar  als  quatre
vents la injustícia, la venjança i l'odi.

– 103 –



CEC-M
as

vid
al

AIGUAVIVA

Això  és  el  que  ens  ha  de  moure  l'ànima,
treure'ns  la  mandra  de  sobre  i  fer-nos  caminar
tenint la seguretat que Jesús ens guia.

Núm. 1372 del 22 de setembre de 2013
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LITÚRGIA DE L'ACTE DE COMPROMÍS
Comprometent: XXXXX XXXXX XXXXX
Data: X de XXXXX de XXXX

REBUDA-.
V. Convocats en el nom del Pare † i del Fill i
de  l'Esperit  Sant,  com  a  testimonis  de  la
gràcia  salvífica  del  Pare,  moguts  per  la  fe
que l'Esperit ens ha atorgat, i amb l'alegria
de  la  reunió  de  germans  en  el  Crist
ressuscitat, invoquem Déu perquè presideixi
aquest  acte  de  compromís,  i  il·lumini  els
nostres cors i les nostres ments.
Breu estona de silenci.

Tots:
És perfecta la llei del Senyor,    
i l'ànima hi descansa;     
és ferm el que el Senyor disposa,     
dóna seny als ignorants.   

Els preceptes del Senyor són planers,     
omplen el cor de goig;     
els manaments del Senyor són transparents,     
il·luminen els ulls.    
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Venerar el Senyor és cosa santa,    
es manté per sempre;     
els determinis del Senyor són ben presos,     
tots són justíssims.     
Són més desitjables que l'or fi,     
més que l'or a mans plenes;
són més dolços que la mel
regalimant de la bresca.

 El vostre servent està prompte
a guardar-los amatent;
però ¿qui s'adona de les pròpies errades?
Disculpeu el que em passi inadvertit.

Preserveu-me, Senyor, de l'orgull,
que no s'apoderi de mi;
així seré irreprensible,
i net d'una gran culpa.

Les paraules que em surten dels llavis
i els pensaments que el meu cor medita,
que us siguin agradables, Senyor,
penyal meu, redemptor meu.

Salm 19 B
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INTRODUCCIÓ-.
V. Déu, per la seva gran misericòrdia, m'ha
regalat que pogués escoltar-lo en el desert,
que descobrís el seu consol, i  que estimés
les  seves  promeses.  Ara,  moguda  pel  seu
Esperit,  em veig  amb  el  desig  i  la  il·lusió
d'oferir-li els compromisos d'estimar-lo amb
tot el cor, amb tot l'enteniment i amb totes
les meves forces, i d'estimar els altres com a
mi  mateixa,  com  a  resposta  a  la  crida
sentida en el meu cor.

Sé que Ell  mai no trenca els pactes,  i  que
malgrat que jo li sigui infidel, el Pare sempre
em perdona, pel seu gran amor que ens té i
que el va moure a lliurar el seu Fill unigènit
com  a  víctima  única  i  perfecta  per  a  la
salvació de tots i cadascun de nosaltres.

És  per  això  que  us  demano  a  vosaltres,
testimonis d'aquest acte de compromís, que
m'acompanyeu  i  pregueu  per  mi  a  Déu
perquè mai no l'abandoni.
Breu estona de silenci
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COMPROMISOS-.
Dret el comprometent.

COMPROMÍS D'AMOR
A DÉU I ALS ALTRES-.

En  aquest  món,  en  aquest  moment  de  la
meva vida en el que em sento retrobada no
tinc  més  voluntat  que  complir  des  de  la
meva  petitesa  i  la  meva  humilitat  els
manaments  que  Jesús  va  deixar:  estimar
Déu amb tot el cor, amb tot l'enteniment i
amb  totes  les  meves  forces,  i  estimar  els
altres com a mi mateixa.

Estimar  Déu  amb  tot  el  cor,  amb  tot
l'enteniment i amb totes les meves forces.

- Et lloaré cantant i amb salms.
- La Bíblia serà la meva font de recerca de la
teva voluntat .
- Que amb la pregària la meva relació amb
Tu sigui pura i sincera. 
- Et seré fidel en tot moment i faré créixer la
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meva fe buscant-te en tot moment.
- I si caigués, me n'allunyés, et cercaré altre
cop i et demanaré perdó perquè m'acceptis
altre cop.
- Treballaré perquè la teva voluntat i la meva
siguin sempre una.
- Et serviré per tal de viure el teu Regne a la
Terra.
- Però per damunt de tot mai oblidaré de
pregar per donar les gràcies per tot el que
m'és  donat  sense  merèixer,  per  haver-me
salvat, perdonat, per haver-me estimat tant
des d'abans de ser al ventre de la mare. 
- Respectaré la terra que Tu m'has donat i
que estic malmetent.
- No amagaré els meus dons sinó que els
utilitzaré per la teva glòria i no la meva, sent
conscient que sóc un instrument teu.
-  Et  demanaré  valentia  en  moments  de
debilitat.
-  Et  demano  que  facis  de  mi  un  cor  pur,
senzill i humil.
-  Sabent-me  ignorant,  acceptaré  els  teus
ensenyaments.
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AIGUAVIVA

Que Déu amb el seu gran poder m'ajudi a
mantenir  ferms  aquests  compromisos  per
tal d'estimar-lo i servir-lo en tot moment.

Estimar el meu germà com a mi mateixa

- Donaré gràcies al meu Déu per haver-me
donat germans.
- Amb les meves mans els ajudaré.
- Amb els meus braços els consolaré.
-  Amb els meus ulls  ploraré amb  els  qui
ploren.
-  Com  Tu  em  vas  perdonar  també  jo
perdonaré els qui m'ofenen.
- Com Tu m'estimes també jo els estimaré.
- Com Tu em vas salvar també amb la meva
boca donaré testimoni de Tu.
- Donaré el meu temps als meus germans
amb paciència infinita.
-  Seré  conscient  de la  meva imperfecció  i
del  poc  que  dono  en  comparació  amb el
que Tu em dónes.
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-  Que el  meu cor  no guardi  cap tipus de
rancúnia, enveja o cobejança. 
- Que no sigui pedra d'escàndol de cap del
meus germans.
- Que la vida del meu germà sigui per a mi
més valuosa que la meva pròpia.
- El que Tu em donis de tipus material que
sigui per a servir als altres i no per acumular
riqueses a la terra.

Que Déu amb el seu gran poder m'ajudi a
mantenir  ferms  aquests  compromisos  per
tal  d'estimar  als  meus  germans  com a  mi
mateixa.

CONCLUSIÓ-.
Per no oblidar aquests compromisos i tenir-
los  presents  cada dia,  a  partir  d'ara  prenc
com a atribut en el meu nom, el terme en
arameu " אאא"   [ʔaħɑʔ]  que  significa
“germana”.

גו ישועאחא   ,Xxxxx
['h' gw yswʻ]

“Xxxxx, germana en Jesús”
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AIGUAVIVA

Per  renovar  anyalment  aquests
compromisos  amb  el  Senyor,  -revisar-los,
corregir-los o ampliar-los, si escau- escullo
el dia XX de XXXX.

Benedicció,  amb la  imposició  de  mans  per  part  de
cada un dels presents batejats:

R. Que l'Esperit Sant et guiï i et doni forces
per ser-li fidel.

V. Així sigui.

LECTURES-.

Dret el lector.
“La  Llei  que  avui  et  dono  no  és  massa
difícil per a tu, ni és fora del teu abast. Són
paraules  que  tens  molt  a  prop  teu  per
poder-les  complir:  les  tens  als  llavis,  les
tens al cor.” Dt 30, 11-14
Breu silenci.
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“A vosaltres, que heu cregut, Déu us ha 
salvat per gràcia; no ve de vosaltres; és un 
do de Déu. No és fruit d'unes obres, 
perquè ningú no pugui gloriar-se'n.” Ef 2, 
8-9
Breu silenci.

Audició musical en silenci.

COMIAT-.

R. Que  el  Senyor  ens  beneeixi  † ,  ens
guardi  de tot  mal,  i  ens dugui  a la  vida
eterna.
V. Així sigui.

SIGNATURA-.

Xxxxx אחא
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Aquest és un recull
d'articles publicats per l'autora

en 'El Butlletí' dominical
de l'Església Protestant Barcelona-Centre

del carrer Tallers 26, de Barcelona






