
Llegint la Bíblia ens trobem contínuament amb 
pregàries de diversos tipus. Però també tro-
bem un llibre format només de pregàries, un 
llibre que s’ha convertit en pàtria, lloc d’entre-
nament i casa d’innombrables persones que 
preguen. Es tracta del Llibre dels Salms. Hi ha 
150 Salms per pregar.

Forma part dels llibres de saviesa, perquè 
comunica el “saber pregar” a través de l’ex-
periència del diàleg amb Déu. En els salms hi 
trobem tots els sentiments humans: les alegri-
es, els dolors, els dubtes, les esperances, les 
amargors que donen color a la nostra vida. El 
Catecisme afi rma que cada salm «té una so-
brietat tan gran que els homes de qualsevol 
condició i de qualsevol temps el pot fer servir» 
(CCC, 2588). Llegint i rellegint els salms, nosal-
tres aprenem el llenguatge de la pregària. Déu 
Pare, de fet, amb el seu Esperit els va inspirar 
en el cor del rei David i d’altres que pregaven, 
per ensenyar a cada home i a cada dona a 
lloar-lo, a donar-li gràcies i suplicar-lo, com in-
vocar-lo en la joia i en el dolor, com explicar les 
meravelles de les seves obres i de la seva Llei. 
En resum, els salms són la paraula de Déu que 
nosaltres humans fem servir per parlar amb Ell.

En aquest llibre no trobem persones etèries, 
persones abstractes, persones que confonen 

la pregària amb una experiència estètica o ali-
enant. Els salms no són textos nascuts redac-
tats sobre una taula; són invocacions, sovint 
dramàtiques, que neixen de la vivència de 
l’existència. Per pregar-los n’hi ha prou de ser 
el que som. No hem d’oblidar que per resar 
bé hem de pregar tal com som, sense maqui-
llar-nos. No hem de canviar l’ànima per pregar. 
“Senyor, jo sóc així”, i anar davant del Senyor 
tal com som, amb les coses boniques i també 
amb les coses lletges que ningú coneix, però 
nosaltres, en el nostre interior, les coneixem. En 
els salms sentim les veus de persones de carn 
i ossos que preguen, la vida dels quals, com 
la de tots, és plena de problemes, de fatiga, 
d’incerteses. El salmista no dubta de manera 
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ELS SALMS: PREGAR SENSE MAQUILLATGES
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Aquest diumenge comencem la Quaresma i ja sabem que és un temps idoni per intensifi car la pre-
gària, per això avui des de la redacció hem escollit unes refl exions del Papa Francesc que pensem 
que us agradaran i us ajudaran a iniciar aquest camí fi ns a la Pasqua. És un text bonic que convida 
a agafar la Bíblia, escollir un Salm i començar a pregar.
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radical d’aquest patiment: sap que forma part 
de la vida. En els salms, però, el sofriment es 
transforma en petició. Del patiment a la petició.

I entre les moltes peticions, n’hi ha una que 
queda suspesa, com un crit incessant que 
travessa tot el llibre d’un extrem a l’altre. Una 
petició, que nosaltres repetim tantes vega-
des: “Fins quan, Senyor? Fins quan?”. Cada 
dolor requereix una alliberació, cada llàgrima 
invoca un consol, cada ferida espera una gua-
rició, cada calúmnia una sentència d’absolu-
ció. “Fins quan, Senyor, hauré de patir això? 
Escolta’m, Senyor!”: quantes vegades nosal-
tres hem pregat així, amb “Fins quan?”, prou 
Senyor!

Fent aquestes peticions constantment, els 
salms ens ensenyen a no acostumar-nos al 
dolor, i ens recorden que la vida no es salva si 
no es cura. L’existència de l’home és un alè, la 
seva vida és breu, però la persona que prega 
sap que és preciosa als ulls de Déu, de manera 
que té sentit cridar. I això és important. Quan 
nosaltres preguem, ho fem perquè sabem que 

som preciosos als ulls de Déu. És la gràcia 
de l’Esperit Sant que, des de dins, desperta 
aquesta consciència: som preciosos als ulls de 
Déu. I per això som empesos a pregar.

La pregària dels salms és el testimoni d’aquest 
crit: un crit múltiple, perquè en la vida el do-
lor agafa mil formes, i pren el nom de malaltia, 
odi, guerra, persecució, desconfi ança… Fins 
a l’escàndol” suprem, el de la mort. La mort 
apareix al Salteri com l’enemiga més irracio-
nal de l’home: quin delicte mereix un càstig tan 
cruel, que comporti l’aniquilació i el fi nal? El qui 
prega amb els salms demana a Déu que inter-
vingui on tots els esforços humans són inútils. 
Per això la pregària, per si mateixa, és el camí 
de salvació i l’inici de la salvació.

Tothom pateix en aquest món: tant si creieu en 
Déu, com si el rebutgeu. Però en el Salteri el 
dolor es converteix en relació, relació: un crit 
d’ajut que espera que arribi a algú que escol-
ti. No pot quedar sense sentit, sense objectiu. 
Fins i tot els dolors que sentim no poden ser 
només casos concrets d’una llei universal: són 
sempre les “meves” llàgrimes. Penseu en això: 
les llàgrimes no són universals, són les “me-
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ves” llàgrimes. Cadascú té les seves. Les “me-
ves” llàgrimes i el “meu” dolor m’empenyen a 
continuar pregant. Són les “meves” llàgrimes 
que ningú no ha vessat mai abans que jo. Sí, 
molts han plorat, molts. Però les “meves” llà-
grimes són les meves, el “meu” dolor és meu, 
el “meu” patiment és meu.

Tots els dolors dels homes són sagrats per a 
Déu. Així ho diu la pregària del salm 56: «les 
passes que jo he fet tu les has comptades, en 
el teu odre reculls les meves llàgrimes: no es-
tan escrites en el teu llibre?» (v. 9). Davant de 
Déu no som uns desconeguts o uns números. 
Som rostres i cors, coneguts un per un, pel 
nom.

En els salms, el creient troba una resposta. Sap 
que encara que totes les portes humanes es-
tiguessin tancades amb clau, la porta de Déu 
és oberta. Fins i tot encara que el món sencer 
hagués dictat un veredicte de condemna, en 
Déu hi ha salvació.

“El Senyor escolta”: de vegades en la pregà-
ria n’hi ha prou de saber això. Els problemes 
no es resolen sempre. Qui prega no és un en-

ganyat: sap que tantes qüestions de la vida 
d’aquí queden sense resoldre’s, sense sortida; 
el sofriment ens acompanyarà i, superada una 
batalla, n’hi haurà d’altres que ens esperen. 
Però, si se’ns escolta, tot es torna més supor-
table.

El pitjor que pot passar és patir per abandona-
ment, sense ser recordats. La pregària ens sal-
va d’això. Perquè pot passar, i fi ns i tot sovint, 
que no entenguem els designis de Déu. Però 
els nostres crits no es queden aquí: pugen fi ns 
a Ell que té un cor de Pare, i que plora Ell ma-
teix per totes els fi lls i fi lles que pateixen i que 
moren. Us diré una cosa: a mi em fa bé, en els 
mals moments, pensar en les llàgrimes de Je-
sús, quan plorava mirant Jerusalem, quan plo-
rava davant la tomba de Llàtzer. Déu ha plorat 
per mi, Déu plora, plora pels nostres dolors. 
Perquè Déu ha volgut fer-se home – deia un 
escriptor espiritual – per poder plorar. Pen-
sar que Jesús plora amb mi en el dolor és un 
consol: ens ajuda a avançar. Si mantenim una 
relació amb Ell, la vida no ens estalvia els sofri-
ments, però s’obre a un gran horitzó de bé i va 
vers el seu compliment. Ànims, endavant amb 
la pregària. Jesús sempre és a prop nostre.
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L’home no viu només de pa;
viu de tota paraula que surt de la boca de Déu.
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CULTES

DIUMENGE I DE QUARESMA. Missa de vigília, 
dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a 
2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia 
i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregà-
ria familiar amb els més petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 27, a 
2/4 de 8 de la tarda, reunió del grup Sant Lluc.

VIDA CREIXENT. Reunió dimarts dia 28, a les 
6 de la tarda.

CINEMA. Dijous dia 2 de març, a les 7 de la 
tarda, i a l´auditori Mn. Joan Nonell, passi de la 
pel·lícula Los dos Papas que retrata la convi-
vència entre Benet XVI, interpretat per Anthony 
Hopkins, i el Papa Francesc, interpretat per Jo-
nathan Pryce. Organitza Fe i Cultura.

VIA CRUCIS. Divendres dia 3, a 2/4 de 8 del 
vespre, Via Crucis amb els portants del Sant 
Crist.


