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RECONEGUEM HUMILMENT 
QUE SOM “POLS I CENDRA” 

 
 

 
 

Dimecres 25 de febrer és “Dimecres de Cendra. Comença la Quaresma. 
Un temps en què som convidats a “purificar l’aire”, tal com podem 
llegir en el suggestiu article de Teodor Suau en el revers del Full.  
Són dos els significats que acompanyen la imposició de la cendra. 
 En primer lloc, el reconeixement de la debilitat i la precarietat de la 

condició humana. En segon lloc, i  en positiu, la disponibilitat 
d’emprendre de nou un camí de conversió, de reconciliació: 

“Converteix-te i creu en l’Evangeli”.  
Necessitats del perdó de Déu, expressem la nostra confiança en la seva 

misericòrdia i  caminem decidits envers la Pasqua 
 

MISSES AMB IMPOSICIÓ DE LA CENDRA. Dimecres vinent, la cendra s’imposarà en cada celebració 
eucarística: 8:00; 10:00 i 20:15 h. Recomanem començar la Quaresma participant en una de les celebracions  
d’aquest dia i rebent el signe de la cendra.  
 

PREGÀRIA DEL DIMECRES DE CENDRA: “Senyor, heus ací els nostres fronts marcats amb la cendra, com 

els muntants de les portes d’aquells que tu vas voler alliberar de l’Egipte. Heus ací els nostres cors marcats per la 

cendra, les nostres culpes cremades pel foc del teu amor. Heus ací les nostres mans marcades per la cendra, les 

de les nostres violències, destruïdes per la teva tendresa. Heus ací els nostres peus marcats amb la cendra, els 
dels falsos ídols dissolts en l’esbarzer ardent de la Veritat. La teva columna de foc ha cremat les espines: les 

cendres convertiran en fèrtils el terreny pedregós  de les nostres àrides vides. Heu-nos ací, Senyor, marcats per la 

cendra, promptes a seguir-te pel camí ardent que condueix a la Vida. A la crida de la teva abrusant Paraula, 

nosaltres presentarem els nostres cors i ens convertirem a l’Evangeli”.   
 

MISSATGE DE QUARESMA DEL PAPA BENET XVI. En trobareu còpies, en català i també en castellà, en 
les tauletes que hi ha en ambdós costats del temple. El Papa subratlla el valor del dejuni, pràctica que fa un bé a 
qui l’observa i que ens fa atents a la situació de pobresa de tants germans. Sobretot en aquest temps de crisi en el 
qual se’ns donen estadístiques alarmants que ens revelen que cada 6 segons un infant mor de fam, s’imposa a la 
nostra vida un estil més enèrgic de sobrietat. Escollint de renunciar a alguns cosa per ajudar als altres, demostrem 
tenir cor i cura per qui sofreix la pobresa. És per això que Benet XVI convida les parròquies i totes les comunitats 
cristianes a “intensificar durant la Quaresma la pràctica del dejuni personal i comunitari, tenint cura així 
mateix de l’escolta de la Paraula de Déu, de l’oració i de l’almoina”.  I tot això, com ens demana l’Evangeli,  
amb joia i humilitat, sense vantar-se’n. La penitència evangèlica és font de “perfecta alegria”.  
 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. Avui, i cada diumenge, a les 19:15, a la Capella de la Puríssima, mitja hora de 
pregària silenciosa davant Crist Eucaristia. Pregària per les vocacions.  ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE 
TARRÉS. Dimarts 24 de febrer,  a les 10:30, a la Capella del Santíssim. Dirigeix l’escola Mn. Manel. 
 

CENTRE PARROQUIAL. Avui, diumenge 22 de febrer, a les 9 del matí, ens trobarem a l'estació de Sarrià per a 
fer una altra caminada de 3h per Collserola. Aquest cop la comissió d'excursions ens guiarà cap a Santa Maria de 
Valldonzella. Teniu més detalls al blog empremtadelcentre.blogspot.com. Tanmateix, avui, a les 6 de la tarda ,  
l'Elenc Teatral JV Foix us oferirà la darrera representació de L'Illa del Tresor al teatre del Centre. 
 

 
 

 
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigíl ies de festa: 18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30, 10:00,  11:30, 13:00 i  20:15. Confessions : dies feiners de 8:15 a 10:00 i  
de 19:45 a 20:00, i un quart d ’hora abans de les Celebracions dominicals. Despatx Parroquial: dilluns, d imecres i divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigíl ies 
de festa). Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 
5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09  07. Centre Parroquia l – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97  72. Web:  www.parroquiasarria.net. Mail: 
santvicenc@parroquiasarria.net 
 

 
 



 

PURIFICAR L’AIRE 
 

Va passar fa uns anys: A l’Alger, uns fonamentalistes islàmics assassinaren uns monjos de la Trapa. Pocs dies abans, un 
novici preguntava al seu abat: “Per què serveix un monjo a l’Alger?” Li contestà: “Per purificar l’aire”. Em va colpir 
profundament aquesta sortida del monjo, màrtir sense encara saber-ho. Purificar l’aire. Vet aquí una expressió feliç, 
immillorable per a dibuixar en la tela obscura del món d’avui la funció de la fe. Purificar l’aire. 
 

Les roses purifiquen l’aire. Els ocells, la mar, els rius...Hi ha persones que fan l’aire  irrespirable . I n’hi ha que el 
purifiquen . Els poetes purifiquen l’aire. Però les coses no els solen anar gaire bé. Un poeta sol trobar dificultats per a viure. 
No és estrany. Una societat fascinada pel tenir i pel poder ha après a defensar-se eficaçment de tot allò que li pot fer nosa. De 
tot allò que purifiqui l’aire i eviti l’ensopiment necessari perquè el llistó de la mediocritat no es mogui. I l’abisme que separa 
el món del tenir de l’univers dels qui no tenen romangui estable. La societat fascinada pel tenir sap molt bé qui li pot fer mal. 
Tothom que purifiqui l’aire li pot fer mal. I per això el castiga amb el pitjor dels càstigs: la marginalitat. Barrant-li l’accés a 
les més subtils formes del prestigi i del consum, fills natural del tenir i del poder. D’aquí ve la necessitat de poetes.  
 

Cada època, cada temps i cada espai necessitem artistes i  poetes. A simple vista, podríem passar sense ells. De fet, la 
poesia és una mala carrera per guanyar diners. I per a escalar en l’escalafó. No es demana mai en un examen d’oposicions si 
hom té la capacitat de contemplar una posta de sol o descobrir l’eterna bellesa d’uns ulls d’infant. No és necessari. Però sense 
els poetes, l’aire seria definitivament irrespirable. I estaríem en mans sense remei dels violadors de la bellesa.  
 
 
 

Sempre he cregut que si jo hagués estat capaç d’escriure el “Requiem” de Mozart, per exemple, podria morir tranquil. 
Content d’haver existit . Conscient d’haver purificat una mica l’aire. Mozart ho va fer...i no va morir tranquil. Massa jove. 
Massa oblidat. Massa a la mercè de l’estupidesa dels poderosos que volien fins i tot tenir la clau d’allò que és art  i d’allò que 
no ho és... 
 

Caos i cosmos. L’etern dilema. L’eterna lluita. “ la terra era buida, erma i sense cap ordre. Però un Vent Diví era allà, a punt 
per a purificar l’aire sobre el mar”. Mancava només un impuls, perquè pogués iniciar-se la història interessant. L’acte 
creacional. L’acte original. I aquest acte fou un impuls d’amor. Una espurna d’amor sembrada cor endins del caos 
perquè esdevingués finalment cosmos. Bellesa primordial. Penyora d’esperança per al futur. Un Paradís promès, no 
abans, sinó com a meta de la història. Per això hi ha una forma, la més preuada, de purificar l’aire. I de fer-ho de manera 
decisiva, definitiva: estimar. 
 

De la mateixa manera que cada temps, cada espai, necessita els artistes i els poetes perquè netegin el seu temps i el seu espai, 
fretura també d’homes i dones que vulguin, lúcidament, lliurement, arribar a ser orfebres de l’amor. Homes i  dones que 
pastin la seva vida amb l’aigua i el blat de l’amor. Però convé que sàpiguen algunes coses, si volen continuar quan 
estiguin cansats. 
 

Que la societat no perdona: els pagarà amb la marginalitat. Que la mesura de la resistència a l’amor és la mesura de la seva 
eficàcia contra el caos. Que, per aquest motiu, amor no sempre engendra més amor, com ens havien promès, sinó que sovint 
obre espais per a l’odi, l’enveja i la venjança. Que la societat fascinada pel tenir cercarà matar l’amor en les persones que 
estimen. I que ho farà de la manera més subtil: proclamant-ne la impossibilitat , banalitzant-lo, ridiculitzant-lo. La societat 
està pensada perquè triomfi qui només s’estima ell mateix, i no miri els mitjans a l’hora de proposar-se i assolir els fins. Que 
existeix el misteri dels misteris: la por de la llibertat, la por d’estimar i deixar-se estimar, la por de respirar a plens pulmons 
l’aire net que brolla, com una font santa, de la relació intensa, tendra, apassionada. La por de la gratuïtat.  
 

No li resultarà fàcil, a l’aprenent de l’art  d’estimar, passar l’examen de la quotidianitat. Sovint es trobarà sol. Li mancaran 
interlocutors. Passarà pel que no és. Dubtarà. Dubtarà molt. I estarà a punt de pensar d’ell mateix allò que pensen i diuen els 
seus enemics, homes i dones que, no sabent estimar, no suporten que els altres estimin. Però purificarà l’aire. 
 

L’aprenent de l’art d’estimar ha de saber que donar la vida per amor té el mateix gruix d’humanitat que el “Requiem” de 
Mozart. Que Beethoven era sord, i no sentia la música que creava. Però la música era allà, gràcil, ferma, apassionant. 
L’aprenent de l’art d’estimar ha de tenir una consciència lúcida i  clara: L’amor és més fort que la mort. Estimar és 
crear jardí en el desert. Jardí: no hort. Que l’hort és per a menjar. Però el jardí, el jardí és per a purificar l’aire. L’aprenent 
de l’art  d’estimar ha de tenir el coratge de creure en l’eficàcia de l’acte d’estimar. Que, connectant la realitat amb l’origen, 
desvetlla esbarts d’ocells del cor de la realitat: altres tantes possibilitats de bondat, d’humanitat, de totalitat i d’infinit . Només 
l’amor en totes les seves formes és la vida de la vida. 
 

No ha de tenir por. Ha de sembrar. El pecat del sembrador només és un: mantenir la llavor a la mà..., pel temor que 
no es faci malbé la llavor. Ha de sembrar sense altra expectativa que el cant dels ocells que faran un dia el seu jaç a 
les branques de la llavor que ara té  a la mà. Perquè la paga de l’amor, no ho oblidem, és la sort, la immensa sort de poder 
continuar estimant. I sentir-se estimats que, pel camí de la vida, es trobi amb un altre aprenent de l’art  d’estimar. Aleshores, 
ja mai més no estarà sol. 
 

Avui, més que mai, necessitem gent que purifiqui l’aire. Creure que l’amor el purifica és avui l’esperança que manté viva la 
nostra fe. Creure que haver estimat, malgrat tot, és deixar el món un poc millor de com l’hem trobat i haver fet pel món una 
cosa semblant a escriure el “Requiem” de Mozart, aquesta és la fe que avui salvarà la nostra benvolguda, estimada, malmesa 
humanitat.                          

                                                                                                                      Teodor Suau, pvre. i biblista mallorquí  

 


