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Diumenge 29 de durant l’any.                 18 D’OCTUBRE DE 2020. Nº 40           
 

PREGAR AMB ELS SALMS 
 

Fa poc ens va deixar el P. Hilari Raguer, monjo de Montserrat, 
home de fermes conviccions, expert en moltes matèries, escriptor i 
historiador, home compromès amb el seu país... Però aquí i ara el vull 
recordar com un gran coneixedor de la Bíblia i, en concret, estudiós i 
divulgador del llibre de l’Antic Testament: els Salms. 

Cal dir que avui, malgrat la traducció i l’ús dels salms que en fa la 
litúrgia, de fet continua essent un llibre inassequible per a molts fidels, i 
que ens costa pregar amb aquests antics poemes d’abans de Jesucrist. 
No ens han ensenyat a pregar amb els salms. Pot semblar una “antigalla” 
que ens és més una nosa que una ajuda per a pregar. 

No obstant l’Església, des de l’inici ha pregat amb els salms: ho 
feia Jesús, o feien els apòstols i els primers cristians: «Digueu tots junts 
salms, himnes i càntics de l’Esperit, cantant al Senyor i lloant-lo en el 
vostre cor»  ens diu la carta als Efesis (Ef  5, 9). Una exhortació adreçada 
als fidels i no solament als capellans i ordres religiosos. 

No obstant, per entrar en l’ànima dels salms cal un mínim de 
catequesi o de coneixement de la Bíblia, i entendre que recullen la 
història de la Salvació feta pregària i que els cristians els resem des de 
la nostra fe en Jesucrist. 

Sovint pensem que una pregària tan antiga i amb un llenguatge 
tan allunyat del nostre, no pot dir res a l’home i la dona d’avui, però 
quedem parats de com respon als nostres estats d’ànim, les diverses 
vivències que la vida ens depara. Per exemple: T’agrada cantar i ballar? 
Estàs content i feliç? O bé estàs trist i desanimat? Tens raons per 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 17.- Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h..-   Miquel Reverter Estrada; Conxita Casas i Anton 
Galofré; Climent Ubach i Anna Rovira; Isidre Marcè Prats (32 aniv.) i 
Magdalena Ferrés Aymerich                                          
 

Diumenge dia 18.- DIUMENGE 29 DE DURANT L’ANY. Sant Lluc evangelista 
9 h.-  Difunts família Planas Tuset.  

       Antonio Garcés (43 aniversario)           
12:30 h.-   Miquel Reverter Mallol- Montserrat Estrada Coll    
 
Dilluns dia  19.- Sant Pau de la Creu, prevere fundador dels Passionistes  
Vespre, 20 h.-  Difunts família Prat Salvans.                                   
 

Dimarts dia 20.- Sant Andreu de Creta, monjo  
Matí, 9 h.-   Modesta Casas 
Vespre, 20 h..-  Antonio Pasor, Margarita Mayor i Oleguer Boloix 
  Difunts família Sagristà Prats 
 

Dimecres dia  21.- Santa Úrsula, vg. i mr. Sant Caius, mr.  
Matí, 9 h.-  Modesta Casas 
Vespre, 20 h..-  Missa 
 

Dijous dia 22.- Sant Joan Pau II, papa  
Matí, 9 h.-  Família Martí Tuset  
Vespre, 20 h..- Modesta Casas 
 
Divendres dia 23.- Sant Joan de Capestrano, prevere franciscà.  
Matí, 9 h.- Modesta Casas 
Vespre, 20 h..- Pels malalts 
 

Dissabte dia 24.- Sant Antoni Maria Claret, arquebisbe i fundador dels 
Claretians  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h..-   Jaume Vilà Llopart; 
      Caterina Ubach i Lluís Costa                                          
 

Diumenge dia 25.- DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY. Sant Bernat Calvó.  
9 h.-     Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria Rosa;  
  Joan Saperas i esposa Benita.        
12:30 h.-   MISSA I SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ. 
       Joaquim Llopart i família. 
       Esposos Joan Font –Montserrat Mèlich i filla Mª Auxili 
       Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.    
 

 



queixar-te? Tens el bon costum de donar gràcies? En totes aquestes 
situacions, ¿saps que pregar amb el llibre dels Salms et pot ajudar? 

Ja trobem una primera dificultat pràctica. Molts salms tenen una 
doble numeració, segons sigui la bíblia versió hebrea o versions grega o 
llatina: La versió que estàs llegint va sense parèntesi i al costat,  amb 
parèntesi, l’altra versió. Una és el número segons la versió hebrea i l’altra 
segons la versió grega o llatina. o segons els nostres llibres litúrgics. La 
raó de la diferència numèrica és que la bíblia hebrea divideix o uneix 
alguns salms que les versions gregues o llatines, a l’inrevés, uneixen o 
divideixen.  

El Nou Testament és ple de citacions de textos sàlmics i les 
al·lusions que s’hi fan són innombrables. Durant els primers segles de 
l’Església, els salms alimentaven la pregària de tots els fidels. La iniciació 
als salms formava part de la iniciació a la vida cristiana. Durant els 
primers segles de l’Església el salteri fou el llibre per excel·lència de la 
pregària cristiana, la suma i compendi de tot el missatge cristià 

Els salms han brollat de situacions concretes i vitals, per això 
també s’hi troben tots els sentiments que fan bategar el cor de l’home i 
de la dona: això fa que siguin per a tots els temps; cal llegir-los, però, 
reconstruint la “situació de vida” del salm. No hem d’encallar-nos en les 
dificultats (versets o tot un salm que no entenem), ans al contrari, cal 
gaudir i aturar-se en els que fan llum, tornar a llegir-los, memoritzar-los 
i repetir-los perquè ens ajudarà a poder-ne entendre d’altres i ens 
acompanyaran més enllà de l’estona de pregària. 
Amb la voluntat d’acostar els salms als fidels anirem presentant aquestes 
pregàries, mirant de fer-les més entenedores. 
 

Mn. Antoni Roca 
 

 
 

 HAN FET LA PRIMERA COMUNIÓ: PER MOLTS ANYS! 
Dia 17: Aleix Aymerich Jimeno, Martí Selfa Aymerich, 
Davinia Cabrera Gómez, Lucía Contreras Moreno, Isis 
Fernández Cañada, Jordi Alvarez Carrasco, Carla Rodríguez 
Moreno i Jean Paul Bravo Palomino. 

 

 SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ:  
DIUMENGE VINENT, DIA 25, A LES 12,30 H. 

 El nostre bisbe Agustí Cortés presidirà l’Eucaristia on 8 joves rebran 
      el sagrament de la Confirmació. 

Preguem per ells, perquè amb el do de l’Esperit Sant, la seva fe 
s’enforteixi i siguin fidels a la vocació cristiana al si de l’Església.  
Per raó de normes sanitàries no es pot  passar del 50% de l’aforament. 
 

 LOTERIA DE NADAL DE SANT VICENÇ MÀRTIR I SANT JOSEP 
Com cada any, la parròquia posa a la venda participacions de la Loteria, 
amb el ferm propòsit que ens toqui alguna cosa (si pot ser “grossa” 
millor). Preu butlleta: 5 € (es juguen 4 €+1€ per la parròquia). 
 

 DISSABTE, DIA 24: 5 anys de l’entrada de Mn. Anton a la parròquia. 
 

 AVUI, EL DOMUND: COL·LECTA EXTRA PER LES MISSIONS 
 

 

EL PROBLEMA DE TENIR RAÓ 
Ens agrada tenir raó. És inevitable, forma part de la naturalesa 

humana. Si necessitem sentir que en tenim és perquè estem convençuts 
que la raó és el valor màxim del que disposem com a éssers humans. No 
ens adonem que de vegades voler tenir raó ens pot perjudicar, i molt. 

Permeteu-me que posi un exemple extret del món de l’educació. 
Imaginem un alumne o un fill que es porta malament, tan malament que 
no parem de castigar-lo. I tenim raó, és clar, perquè el que fa mereix un 
càstig. Però, com més el castiguem, més malament es porta. Entrem així 
en una dinàmica en la que cada vegada es mereix més el càstig, de manera 
que cada vegada tenim més raó per tornar-lo a castigar. En definitiva, ben 
carregats de raó, ens entossudim a seguir un camí que no porta enlloc. 

A la conferència que va fer durant el romiatge a Montserrat, fa unes 
setmanes, el Pare Lluís Planas explicava l’experiència que estan fent, amb 
èxit, en una sèrie d’escoles del país. Estan experimentant amb els pitjors 
alumnes de cada escola, amb aquells que son castigats més sovint. 
L’estratègia que utilitzen amb aquests alumnes, resumint-ho molt, 
consisteix a fer-los descobrir tot allò que tenen de bo.  

És precisament l’estratègia oposada a la que tendim a seguir. Ens 
sembla tenir raó quan reaccionem davant dels fills o dels alumnes d’acord 
amb el seu comportament, fixant-nos en el que fan malament. Aquell 
experiment pedagògic posa de manifest que trencant aquesta lògica i 
recorrent a una lògica que podríem anomenar cristiana, perquè està basada 
en l’amor, s’aconsegueixen resultats molt més positius.  

No és que la lògica cristiana rebutgi la raó. De cap manera. La raó 
és un do preuat que Déu ens fa fet. Però, si em permeteu que faci un joc 
de paraules, diré que la raó només té raó quan es posa al servei de l’amor. 

 

Joan Ferrés Prats 
 


