
10è Diumenge després de 

Trinitat 
 

Preludi musical 
Nimm von uns Herr, du treuer Gott, BWV 101 

Allunya de nosaltres, Senyor, Déu fidel 

Estrenada a Leipzig el 13 d’agost de 1724 

Invocació: 
Crida a la lloança: Salm 130 

Himne: Qui deixa que sols Déu disposi (46 CG) 
Lectures bíbliques: 

2 Samuel 18, 5-9.15.31-33 

Efesis 4, 25 – 5, 2 

Proclamació de la paraula 
Lectura evangeli: Joan 6, 35.41-51 

Pregària per la il·luminació  
Interludi musical 

Resposta a la Paraula 
Meditant el Credo (II) 

David Jou 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 

(Interludi) 

Pregària 
Himne: Tinc en vós ma gran riquesa (62 CG) 

Benedicció 
Postludi 

 
 

Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro 

Proclamació: Josep Casanovas 

Música: Elies Cortès i Débora Navarro 

Lectures: Jaïr López, Alex Pallàs, Alícia Pallàs i 

Lali Sánchez 

Butlletí: Daniel Paül 
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CISTELLA SOLIDÀRIA 

Durant l’estiu, no ens 
oblidem de pregar els uns 
pels altres....Cada dia 
tenim més noms per als qui 
pregar, però també molts 
motius per agrair. A la 
vostra llista, afegiu si us 
plau l’equip i els projectes 
del "Chiringuito". L’oració 
és molt poderosa i 
acompanyada de fets és 
fantàstica!!! 
 

 

CANAL DE YOUTUBE 

Podreu seguir el culte en 

directe a youtube a les 

11.00. Enllaç:  

https://www.youtube.com/

watch?v=On74IzS7i2U 

També podeu tornar a veure 

de nou els cultes anteriors a: 

https://www.youtube.com/c

hannel/UCydZmry9XR0M6X

8tXemJI6Q  

o al web de l’església:  

http://www.esglesiatallers.o

rg/esglesia/cultes-a-youtube 

 

 

 

 
 

Nou Salm després de l’església negada 

Llegeixo, a propòsit de l’església de Sant Romà de Sau, en una obra sobre el 

romànic català, que aquest temple ja apareix documentat en una llista de 

parròquies del bisbat de Vic datada entre els anys 1025 i 1050. 

Posteriorment se’ns diu que el primitiu lloc de culte va ser substituït per un 

de nou consagrat pel bisbe Guillem de Belsareny, de la diòcesi de Vic, l’any 

1061. 

Aquest venerable temple, després de patir algunes desafortunades 

modificacions al segle XVIII, seria inundat per sempre més, juntament amb 

el petit poble que l'envoltava, l’any 1965 en construir-se el pantà de Sau. 

Actualment les seves restes només són visitables en temps de gran sequera; 

la resta de l’any únicament emergeix de les aigües l'airós campanar romànic 

que -trist, majestuós i en un silenci corprenedor- sembla indicar-nos el lloc 

on reposen les restes de l’antic temple. 

Si explico tot això és perquè una vegada consultat el llibre sobre el romànic 

vaig fer un cop d’ull a la pàgina web de Sau per tal de cercar fotografies 

sobre el tema. Allí va ser on vaig trobar, enmig d’il·lustracions diverses, un 

poema que vaig llegir amb interès 

«Nou Salm després de l’església negada». Es tracta d’un poema inspirat en 

el Salm 74 (73) on l’autor, Mn. Pere Farriol i Vinyes ens explica la seva 

vivència espiritual després de visitar -i pregar amb el salmista- les restes de 

l’antic i ruïnós temple. No he trobat cap notícia sobre l’autor -que desconec- 

però sí que internet m’ha dirigit a una desafortunada pàgina web on uns 

indesitjables ultres ataquen de forma barroera i irracional el pobre capellà. 
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Aquest «Nou Salm», essent com és obra d’un prevere catòlic, conté certes 

expressions i idees que el protestantisme difícilment acceptaria però la base 

de l’escrit, la seva profunditat i la seva actualitat el fan un bon motiu de 

reflexió i de pregària per a tota l’Església, cosa que sempre és enriquidora i 

més encara si aquesta lectura la complementem amb la citació bíblica del 

Salm que serveix de fonament a l’autor. 

J. Lluís Paül 

El «Nou Salm després de l’església negada» diu així: 

Per què us obstineu, Déu nostre, a rebutjar-nos 

i us indigneu amb el ramat que pastureu? 

Recordeu-vos del poble que en altre temps us vau fer vostre, 

que redimíreu per posseir-lo. 

Pareu esment en l’esglesiola de Sant Romà on residíeu, 

resseguiu pas a pas les ruïnes nostrades de Sau. 

La ciència, el progrés, la tècnica i l’energia que ens calia 

han devastat la parròquia que vós estimàveu. 

 

S’estan perdent en el país els llocs de culte. 

No veiem els joves i les noies a les nostres assemblees, 

la ciència, el progrés i el benestar els n’han apartat, 

no segueixen els passos dels vostres servents, 

sense que nosaltres us haguem abandonat. 

 

Ja no ens queda cap profeta, 

els plans pastorals no tenen gens de consistència 

i ningú de nosaltres no sap quant durarà. 

Fins quan, Déu nostre, serem la riota dels descreguts? 

Gosarà l’indiferent oblidar el vostre nom per sempre? 

 

Però vós, oh Déu, des de sempre sou el Senyor, 

Vós sou per tots els segles la llum del món 

i el vostre nom és conegut fins als confins de la terra. 

No oblideu els vostres pobres per sempre, 

que no quedi defraudat el qui confia en vós. 

Ja és hora que doneu el vostre Esperit consolador 

als qui han posat la seva esperança en vós. 

 

Que els oprimits pel Primer Món no se’n vagin defraudats, 

que els desvalguts i els pobres lloïn el vostre nom. 

Que els cants de lloança a la vostra majestat 

omplin de nou les nostres esglésies i santuaris. 

Que la nostra generació, en veure els vostres fills, 

torni a dir com als primers temps: Mireu com s’estimen. 

 

Que la vostra Església renunciï als privilegis i al poder, 

i no cerqui ser servida sinó servir i fer-se pobra. 

Que el testimoni que doni de la vostra Paraula 

sigui viscut per ella, l’Església, mare nostra, 

i cregut pels homes i dones, els nostres germans. 

Que prengui el color de la pell de cadascun dels vostres fills 

i que, tendrament encarnada en cada poble, 

acompanyi amb senzillesa la humanitat 

cap a la plenitud del vostre Regne. Amén. 

 

Pere Farriol i Vinyes (Foto: Emili Vilamala) 
 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

FAMÍLIA CRISTIANA 

En aquests dies d’estiu, recordem a tots els germans amb problemes de 

salut. Que el Senyor els acompanyi cap a una presta recuperació. 

SÍNODE IEE 

Del 29 d’octubre a l’1 de novembre tindrà lloc a Màlaga el sínode general de 

la I’EE. L’església hi enviarà els seus dos representants, però si voleu 

participar-hi us podeu inscriure individualment a la següent adreça:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAWL2_F85e5OtF-

qHTRFGnj326gE6IS4RQ7k3ER8w5kVyEQ/viewform    

Enguany també s’ha convocat el sínode jove, on participaran els joves de 

totes les comunitats de la IEE.   


