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QUARESMA  i  RABADÀ  (i 2) 
 

Des de la mirada cristiana de la quaresma, hi han una colla de punts a ressaltar que no ho són 
tant per la seva importància actual perquè alguns aspectes són de connotació històrica 
passada en la seva expressió, com per la seva qualitat ben actual d’algun d’ells i vàlids en els 
nostres dies segons l’actitud amb que els podem dur a terme en la nostra praxi personal o 
comunitària. 
 

El dejuni. Pot sonar desencaixat, però l’hem valorat des del punt de vista de filosofia oriental. 
Això vol dir que l’importa’n del dejuni és el valor intrínsec i el sentit que li donem que fa sigui 
important per al comportament humà. Pot ser un valuós mitjà de domini dels propis instints, 
per a fer-nos madurar com a persones que es guien per un valor concret i no només per 
l’instin. I no val tenir-lo present només pel que fa al menjar, sinó a moltes d’altres coses, 
accions, maneres de fer...que les podem millorar i fins prescindir per a millor servir els altres, 
complaure, valorar i estimar. 
Quan la gent parla de les “butlles” que es compraven i poder menjar carn els dies prohibits, 
que eren molts, val a dir que el que es pretenia(aleshores) era mitjançant les aportacions 
econòmiques ajudar necessitats socials. El sacrifici de l’aportació econòmica compensava la del 
dejuni.... 
 

La pregària. Un altre element que es valora amb una paraula diferent que és “meditació”, i 
que posen en pràctica mètodes, també, orientals. La veritable pregària cristiana, no són 
recitacions d’oracions formulades (només), sinó la meditació i contemplació de la Paraula de 
Déu en l’Evangeli i adonar-se que aquella paraula dóna un sentit nou i  
total a la vida perquè és conseqüència d’aprofundir en l’amor i la intimitat espiritual de la 
persona del mateix Jesucrist. Que per fer-ho va bé tenir en compte actituds i postures del cos, 
segur. Que postures  
del joga poden servir, també. Ara que per fer això ja no cal acudir als punt de referència de 
l’evangeli o de Jesús i sí d’un “guru” oriental, és el que no comprenc. És aquest un altre 
aspecte que n’hem perdut el nostre valor religiós i cultural per esnobismes mediàtics. 
 
 
 
 

 
 
 
 



L’almoina. Tant el dejuni, com la pregària i l’almoina són valors proposats pel mateix 
islamisme com elements que ajuden en el procés de conversió. Ja deia en l’escrit anterior, que 
molts aspectes en uneixen perquè com a fonament de la persona som el mateix, encara que 
ens diferenciem en les maneres de viure’ls i el seu sentit. 
L’almoina mira vers els altres i pretén ser una resposta davant del problema que pateixen 
d’altres germans nostres. ¿Cóm podem ajudar si estem tancats per les nostres conveniències? 
Si l’objectiu de la vida és viure-la jo el millor possible sense preocupar-me del món que 
m’envolta ¿Cóm puc encaixar en la meva condició de cristià, que la vida és per oferir-la i 
vetllar perquè d’altres visquin, ja que se m’ha regalat per Déu per oferir-la? 
L’almoina és l’expressió pragmàtica de la donació de la vida, que ha d’orientar tota acció 
humana. No és beneficència sinó donació de vida amb amor i per ajudar a viure a l’altre en 
l’amor, la justícia, la veritat...que es vol compartir. 
Si ens fixem, aquests valors i mitjans cristians ens poden unir amb moltes persones que no 
pensen com nosaltres, i no venen amb nosaltres, però sí que són dels nostres si ho fan amb 
aquestes finalitats. 
 

Val la pena conèixer i estimar tot el que és nostre i defensar-ho encara que sembli no oportú 
en el nostre temps. No és tracta de polèmiques sinó de manera de viure la quaresma pensant 
en la novetat de vida que ens aporta la celebració de la PASQUA. 
                                                                                                      Mn.Joaquim Rius 

 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:            Mc 1,40-45 

Jesús era muy sensible al sufrimiento de quienes encontraba en su camino, marginados por la 
sociedad, despreciados por la religión o rechazados por los sectores que se consideraban superiores 
moral o religiosamente. Es algo que le sale de dentro. Sabe que Dios no discrimina a nadie. No 
rechaza ni excomulga. No es solo de los buenos. A todos acoge y bendice. Jesús tenía la 
costumbre de levantarse de madrugada para orar. En cierta ocasión desvela cómo contempla el 
amanecer: “Dios hace salir su sol sobre buenos y malos”. Así es él. 

Los dirigentes religiosos más respetables no lo pudieron soportar. Su reacción fue agresiva: “Ahí tenéis 
a un comilón y borracho, amigo de pecadores”. Jesús no se defendió. Era cierto. En lo más íntimo de 
su ser sentía un respeto grande y una amistad conmovedora hacia los rechazados por la 
sociedad o la religión. 

Marcos recoge en su relato la curación de un leproso para destacar esa predilección de Jesús por 
los excluidos. Jesús está atravesando una región solitaria. De pronto se le acerca un leproso. No viene 
acompañado por nadie. Vive en la soledad. Lleva en su piel la marca de su exclusión. Las leyes lo 
condenan a vivir apartado de todos. Es un ser impuro. 

De rodillas, el leproso hace a Jesús una súplica humilde. Se siente sucio. No le habla de enfermedad. 
Solo quiere verse limpio de todo estigma: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús se conmueve al ver a 
sus pies aquel ser humano desfigurado por la enfermedad y el abandono de todos. Aquel hombre 
representa la soledad y la desesperación de tantos estigmatizados. Jesús «extiende su mano» 
buscando el contacto con su piel, «lo toca» y le dice: «Quiero. Queda limpio». 

Siempre que discriminamos desde nuestra supuesta superioridad moral a diferentes grupos 
humanos (vagabundos, prostitutas, toxicómanos, sicóticos, inmigrantes, homosexuales…), o los 
excluimos de la convivencia negándoles nuestra acogida, nos estamos alejando gravemente de 
Jesús.                                                                                                         José Antonio Pagola 

 
 
 
 



* INTENCIONS  DE  MISSA: 
 
DISSABTE:11 20h. Paquita Montserrat Cruset;  Manel Puig 
DIUMENGE:12 11h.  

  13h. 
Catalina Requena; Eulàlia Junyent 
Juan-José Garriga Calonge 

DILLUNS:13 20h.  
DIMARTS:14 20h.  
DIMECRES:15 20h. Salvador Juan; Francisco Amorós Coca 
DIJOUS:16 20h.  
DIVENDRES:17 20h. Herminia Domènech Sans 
DISSABTE 18 20h. Joaquim Martínez Zapata 
DIUMENGE 19                   11h. 

13h.  
Enrica Casanovas Cortès 
 

 
*REUNIONS: 

 

DILLUNS a DIMECRES “Jornades de Formació i Espiritualitat” de tots els preveres de la diòcesi, 
a Montserrat. 
 

DIMARTS 14, a les 17’30h. Grup de Nostra Dona. 
 

DIMECRES 15, a les 20’30h. Portants del Sant Crist. 
 

DIJOUS 16, a les 20’30h. Grup de Litúrgia. 
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