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50 ANIVERSARI DE L’ESBART SARRIÀ. Avui, a la missa d’una, donarem 
gràcies per aquest cinquentenari de l’Esbart de Sarrià. En el seu inici hi trobem la 

figura del millor coreògraf-director del moment, en Manuel Cubeles i Solé.Les  famílies 

i la joventut de Sarrià s’hi van entusiasmar i així va néixer l’Esbart Sarrià. Avui 
l’Esbart, de la mà d’uns dels seus fundadors, la Carme Montoliu i en Jordi Torras, 

continua en primera línia conservant el repertori de casa nostra, i enriquint-se amb 

coreografies de molts diversos països. No podem deixar d’esmentar també les directores 

musicals: Paquita Carrió i Núria Canals, els Srs. Sans i Cubas, en Jesús Piera, la “mami” 

Fuentes, la Núria Carrió, la Sra. Torras, els Srs. Cañameres, Lasida, Gibert, Bru, 
Navinés, Guillén, i tants s’altres. Avui a les 17:30, al Centre Parroquial: estrena de 
“Entre el Ball i la Dansa – 50 anys de l’Esbart Sarrià”.  No us ho perdeu! 

 

 

DONATIUS DELS FELIGRESOS PER AJUDAR 
AL FINANÇAMENT DE LES  OBRES 

 
Tothom ens fa arribar la seva satisfacció per les obres empreses, tant importants i 

alhora tant significatives: perquè en definitiva són un homenatge al nostre Beat Pere 

Tarrés i al temple que custodia les seves despulles, el qual ara resplendeix amb una 

llum nova i esplèndida. La bellesa del temple ara és encara més manifesta. I també la  

necessitat de procedir al darrer pas d’aquestes millores: pintar tota la nau. Tant de bo 
ens fos possible realitzar-ho. Però per ara ens acontentem amb el que estem fent. 

Tanmateix, amb les felicitacins no n’hi ha prou: calen donatius extraordinaris, lliurats 

amb l’expressa intenció d’ajudar a pagar aquestes obres tan costoses. En van arribant 

alguns, i força substanciosos, però tots hi hem d’aportar quelcom. Ha de ser una obra 

de tots els feligresos de la Parròquia. Confiem en la vostra generositat! 
 

 

DIJOUS, 26 DE MAIG 

“CORPUS DE L’ARXIPRESTAT DE SARRIÀ” 
Lloc : Temple del Sagrat Cor del Tibidabo 

Hora: 19:30 
EUCARISTIA I PROCESSÓ PEL  

CIM DEL TIBIDABO I BENEDICCIÓ A LA CIUTAT 
 

És ja tradicional aquesta celebració a l’Arxiprestat de Sarrià, en la 
qual ens apleguem fidels de totes les seves parròquies per homenatjar l’Eucaristia. 

 
A les 18:30, de davant la Parròquia de Maria Auxiliadora 

sortirà un  autobús cap al Tibidabo pels qui no tinguin altra mitjà de transport 



 

PELEGRINATGE ARXIPRESTAL A TERRA SANTA 
del 9 al 16 de setembre de 2005 

 
Amb motiu del primer aniversari de la Beatificació del Dr. Pere Tarrés i en 

agraïment per la seva vida i el testimoni de la seva fe. 
 

Podeu demanar informació a la sagristia, a Mn. Manel,  
o directament a RELITUR viatges: 

c/ Sardenya 259, ent. 1ª, tel. 93 207 31 38  -08013 Barcelona 
 

Preu per persona en habitació doble: 995 euros 
Suplement per habitació individual: 190 euros 

 

 
LA TRINITAT? UNA ABRAÇADA, NO UN CONCEPTE 

 
Com explicar aquest misteri central de la nostra fe? Hi ha un camí certament, però no el 
de les fórmules i dels conceptes. Pensar que podem comprendre la Trinitat per mitjà de 
fórmules és com intentar de comprendre una paraula analitzant la tinta amb la qual està 
escrita. Déu no és una definició, sinó que és una experiència. La Trinitat no és un concepte 
a entendre, sinó una manifestació a acollir. En una de les obres mestres de Kieslowski 
sobre els Deu Manaments, Decàleg I, l’infant  protagonista està jugant a l’ordinador. De 
sobte, s’atura i  pregunta a la tia. “Com és Déu?”. La tia l’esguarda en silenci, se  li  apropa, 
l’abraça, i  estrenyent-lo al pit li  xiuxiueja:  “Com et sents, ara?”. Pavel no vol desfer-se  de 
l’abraçada, alça els ulls i  contesta: “Bé, em sento bé”. I la tia li  fa: “Doncs mira, Pavel, Déu 
és així”. Déu és com una abraçada. Si no hi ha amor, no val cap misteri. Si no hi ha amor, 
cap càtedra pot ensenyar-nos-ho.  
 
Déu és com una abraçada: és el sentit de la Trinitat. Déu no és en si mateix solitud, sinó 
comunió. L’oceà de la seva essència vibra  d’un infinit moviment d’amor. Si el nostre Déu 
no fos Trinitat, és a dir, encontre, relació, comunió i do recíproc, seria un Déu que 
decebria , absent i distret. Però Déu és èx-tasi, és a dir, un sortir de si mateix en recerca 
d’objectes d’amor, en recerca d’un poble del qual, encara que fos dur de pelar, va voler 
fer-se  company de viatge i  aliment durant la seva travessa pel desert.  Déu ha estimat tant 
el món, que li  ha enviat el seu Fill ... I món i home són història de la Trinitat. Moisès, el 
gran amic de Déu, prega així al cim de la muntanya del Sinaí, quan el Senyor , baixant 
enmig del núvol, s’atura prop d’ell: “Senyor, ja que m’has concedit el teu favor, vine, si et 
plau, a acompanyar-nos. És cert que aquest poble va a la seva, però tu perdonaràs les nostres 
culpes i els nostres pecats i faràs de nosaltres la teva heretat”. Moisès prega al Senyor que 
camini enmig nostre, que vingui enmig de la seva gent. Que no resti a la muntanya, com 
una guia altra i  llunyana, sinó que baixi ...  
 
Tota la Sagrada Escriptura ens assegura que en la pols dels camins que trepitja el Poble 
de Déu, l’Esperit encén profetes i  horitzons, el Pare, pacientment, camina al ritme del 
nostre pas, el Fill  és salvació que ens acompanya al nostre costat. I amb això n’hauríem de 
tenir prou. Per contra, Crist ressuscitat i  pujat al Cel ha portat la nostra naturalesa al cor 
mateix de la Trinitat. Això significa que  aquell home i aquella dona són creats a imatge,  
no d’un Déu en abstracte, sinó de la Trinitat, i  que l’ésser humà ha estat pensat com una 
abraçada. I l’Eucaristia, ¿no és el sagrament que anticipa i  fa possible , en el temps del 
nostre ser pelegrins, aquesta abraçada eterna? ¿No és rebre ja la plenitud de la comunió i 
de l’amor? 
 


