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QUAN M’ESGOTO 

De vegades mirar l’agenda produeix recança, els punts blaus de coses a fer 
s’acumulen sense cap mena de compassió i cauen com una llosa sobre un cansament 
acumulat de tot el que ja s’ha fet. Sembla que el dies passen en l’etern rodar d’un 
temps que no va enlloc, sinó que gira sobre sí mateix, una vegada i una altra, 
setmana rere setmana; massa vegades sembla que estem atrapats en una roda de 
ratolí, en la que solament podem esperar no defallir, perquè el dia que paris cauràs. 

I quan aquestes guspires de foscor comencen a brollar del meu cervell em sento com 
el Predicador: El qui treballa, què en treu del seu esforç? (Cohèlet 3, 9). La negativitat 
que sembla destil·lar en les seves paraules, i en el seva visió del món, produeix 
cansament i tristesa, perquè massa vegades l’esforç de seguir rodant fa que no ens 
adonem de que en realitat estem fent sense sentit; rutinàriament ens aixequem per 
fer el que toca, per poder ratllar un altre esdeveniment de l’agenda i tornar al llit i al 
matí següent poder ratllar-ne un altre, i mentrestant el món segueix igual, segueixen 
igual les nostres vides en aquest girar que sembla no aturar-se mai. Què en traiem 
del nostre esforç? Quan has aconseguit fer tot el que calia, ha canviat quelcom? No, i 
quan ho has fet t’adones que l’agenda segueix igual de plena. 

M’agrada el Predicador, m’agrada perquè no mira el món, ni parla d’ell, des de la 
comoditat de les paraules buides, sinó que arrela el seu pensament en aquest sense 
sentit que massa vegades nia al nostre cor i que venç les forces, i que et treu les 
ganes. Però el que més m’agrada d’ell és que la seva reflexió no vol, en cap cas, 
quedar-se en la queixa i el neguit, no vol seguir rodant i rodant sense fi, el Predicador 

Església Protestant de Barcelona – Centre  
                                    Nº 1656 del 3 de març de 2019 

EL BUTLLETÍ  



vol sortir de la roda, no per deixar de fer, sinó per ser conscient del que fa. Ell 
l’anomena el camí de la saviesa, podrien dir-li del coneixement o del discerniment; el 
que busca però és clar: que l’ésser humà sàpiga alegrar-se i passar bé la vida (3, 12). I 
és en aquest sentit que acaba per dir-nos: Val més assistir a un dol que assistir a un 
banquet (7, 2), perquè és precisament davant d’una fi que podem fer-nos conscients 
del ser, perquè la mort és la fi de tot home i el qui encara és viu ha de pensar-hi (7, 2).  

El camí de la saviesa que ens proposa el Predicador és fer-nos conscients de que 
formem part d’un tot, una història que és llarga i que està sustentada en Déu, aquell 
que tot el que fa perdura eternament: no s'hi pot afegir res ni se'n pot sostreure res 
(3, 14). Més enllà de la petitesa de la nostres vides, en el mar de la humanitat, com 
diria el poeta, estem cridats a escriure un altre vers (Walt Whitman), però no pas des 
de la voràgine d’acumular feines, ni des del neguit de fer i fer, ni tampoc des de la 
avorrida quotidianitat del que no pot gaudir del que fa; pel predicador, i pel poeta, el 
sentit del nostre vers es fa realitat quan ens adonem que menjar, beure i gaudir de la 
felicitat del propi treball és un do de Déu (3, 13), quan allò que fem, per poc o molt 
que sigui, ho fem des de la plena consciència, assimilant en cada pas i cada acció 
aquell granet de sorra, o aquella gota d’aigua, que amb felicitat aportem a la gran 
història que Déu escriu amb nosaltres, amb la seva creació. 

Aquell que ens ha donat el sentit del passat i del futur, però sense que puguem 
arribar a comprendre, des del començament fins al final, la seva obra (3, 11), és el 
mateix que ens sosté en el temps del plor o del riure, en el temps d’infantar i de 
morir, en ell és que podem aprendre a fruir de tot el que fem, perquè aquesta és la 
seva paga! (3, 22), la capacitat que ens atorga d’escriure un altre vers amb 
consciència i discerniment. 

Per això, quan l’agenda és fa carregosa, quan la roda sembla girar sense anar en lloc, 
aturem-nos, reflexionem i gaudim d’allò que fem. No deixis que la recança niï al teu 
cor, no permetem que el cansament ens esgoti la felicitat de viure i fer; i quan no 
puguem més, quan sembli que les forces s’han acabat no oblidem que Jesús segueix 
dient-nos: Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar 
(Mateu 11, 28). 

Marta López Ballalta 

 ANUNCIS I COMUNICACIONS 

FAMÍLIA CRISTIANA Pensem en els que no poden venir per diferents 
situacions i preguem per ells.  

LA CISTELLA SOLIDÀRIA   Aquesta setmana han 
passat per la botiga nostra a buscar formatge i 
margarina i també hem fet una compra una mica 
gran de llet i sucre que necessitaven amb urgència...a 
més com a urgència ens diuen que haurien de 
comprar algunes cadires perquè en tenen de 
trencades i algunes molt velletes. Intentarem ajudar-
los si podem......Productes de neteja de tot tipus 
sempre els hi falten i ja sabeu que podeu afegir a 
aquesta llista tot el que cregueu que puguin 
aprofitar....moltes gràcies per tot a tots/es....i no els 
oblidem en les nostres oracions perquè les 
necessiten... és la d'aquest equip una feina feixuga i 
molt sovint complicada....bon diumenge!!! 

AGENDA 

• L’assemblea anual de la EEC serà el proper dissabte 9 de març a la comunitat 
de Sants. 

• El 17 de març celebrarem el consell de la nostra comunitat, a les 8:30h. 
• El dissabte 30 de març tindrem una sortida a Lleida, en Josep Lluis Paül ens 

farà una visita guiada per la Seu, després dinarem tots junts i tindrem una 
tarda per compartir. 

• El dia 6 d’abril, a les 10h, a l’Església de Betel-Sant Pau (carrer Aragó 51), es 
celebrarà una conferència, organitzada pel Consell Pastoral de la EEC, a 
càrrec del pastor Jonathan Navarro, amb el títol La predicació que neix de la 
compassió, serà taller de predicació pensat per a predicadors i professors 
d’escola dominical, però obert a tothom qui hi estigui interessat 

• El 13 d’abril es celebrarà la Mesa de la EEC, a les 10h al segon pis de la 
nostra església. 

• El dissabte dia 4 de maig celebrarem el Dia de l’Església amb una sortida per 
conèixer la històries de les Colònies tèxtils que es van desenvolupar al 
voltant del riu Llobregat, la visita està guiada per l’Assumpta Montellà. El 
preu és de 28 € (autocar, guia i entrades a museus) i el dinar 15 €. Tenim 55 
places així que no us dormiu, parleu amb l’Anna Guinot per reservar-vos 
una! 


