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M’agrada entrar en una església, també quan no hi celebren missa. Em sento com 
quan de petit m’atrevia a anar a llocs misteriosos. Sento la mateixa màgia aquells 
matins d’hivern amb boira quan, gairebé de puntetes, obro les portes de fusta de 

l’església i em quedo en silenci a contemplar la pau que m’envaeix. Tot el que m’envolta 
desapareix. 

Puc amagar-me en la foscor d’una petita església romànica, enmig d’una frescor antiga i 
humida que transpira segles de lluita i resistència; puc perdre’m en el so d’un orgue d’una 
catedral gòtica, admirant l’altíssim sostre, amb el perfum de cera que ho embolica tot; puc 
quedar-me hores escoltant els colors de cant gregorià en una capella d’un convent trobat 
per casualitat, passejant.

Observo les pintures, els capitells 
dels claustres, els bancs de fusta, 
els terres de marbre, els altars, 
les imatges de sants. Em miro els 
peus trepitjant el terra de marbre 
brillant de fa mil anys. El resultat 
sempre és el mateix: pau interior i 
agraïment. 

Noto la presència de Déu: Ell hi és 
i jo estic amb ell.

Aquí a l’església el torno a trobar, 
em torno a trobar i ens tornem a 
trobar, amb la pau i la satisfacció 
d’estar en companyia d’algú que 
m’estima i que em dona força. 

Lamentablement hi ha gent que 
no ha provat mai a entrar en una 
església, ni tansols quan no hi 



celebren la missa, ni per 
curiositat. Potser perquè li 
falta la curiositat o li sobren el 
prejudicis. Potser no sap que 
a dins no hi ha res però hi ha 
tot el que fa falta per sentir-se 
millor i que sempre, quan 
surts, ets millor. 

En aquests anys plens de teràpies alternatives, reivindico la contemplació silenciosa i 
pausada de les nostres esplèndides esglèsies catòliques: un refugi segur contra tot el 
soroll que ens envolta. U

Lamentablement hi ha gent que no ha provat mai 
a entrar en una església, ni tansols quan no hi 
celebren la missa, ni per curiositat. Potser perquè 
li falta la curiositat o li sobren el prejudicis. 
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I al març 2020...

Una nova entrega dels “Articles que ajuden!”
Espera-la!
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