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Dia 27 de novembre: Ps 24, Ps 125, Is 12, Ps 79 
 
 

Salm 25 (24): Diumnege I d’Advent 
 

Pel que podem observar d’entrada, tenint en compte els apunts del curs passat, és un 
salm de la col·lecció de David I (v.1); recordeu, però que aquestes referències no indiquen 
necessàriament l’autor. Per l’ús que en fa de la paraula Jahvè, pertany al recull Jahvista I. I 
pertany al llibre I, segons la divisió feta pels jueus per l’ús litúrgic. 

Es tracta d’un salm de súplica i confiança. És alfabètic, cosa corrent a les escoles dels 
escribes, com també ho són el 9-10 (9), el 35 (34) o el 38 (37). De caire sapiencial. 

Té una estructura de tres parts diferenciades: a) invocació inicial i súplica (vv.1-7); b) 
una reflexió sapiencial (vv.8-15); c) súplica conclusiva (vv.16-21); el v.22 sembla que és un 
afegit (litúrgic?), com una mena de jaculatòria en favor d’Israel. 

És un salm força ben construït, amb una disposició suaument concèntrica: la primera i 
la darrera part es corresponen pel que fa als temes i al vocabulari (Senyor, confiar en Vós, no 
endur-se un desengany, esperar en Vós, els pecats); a més, en ambdues parts el salmista es 
dirigeix a Déu en segona persona. A la part central, que ja hem dit era una reflexió de tipus 
sapiencial, ho fa en tercera persona. Aquesta reflexió es tallada per la invocació del v.11 Per 
l’amor del vostre nom, Senyor, perdoneu la meva culpa, que és molt gran, el qual, de fet, és el 
centre del salm. També les dues parts que en resulten es corresponen en molts detalls, el que 
més crida l’atenció és la insistència en què el Senyor ensenya el seu camí als homes, la qual 
cosa ja l’havia avançat als vv.4-5. 

El salmista juga amb les repeticions i contrastos. Per exemple als vv.15-16: us 
miro//em mireu; vv.6-7: recordeu//no us recordeu; vv.2-3.14.20: l’home confia en el 
Senyor//el Senyor confia en l’home. 

Tots aquests recursos literaris, més el fet que sigui alfabètic, junt amb el to sapiencial 
no fan que disminueixin l’emoció i el sentiment. És la pregària d’un vell (v.7), sol i desvalgut 
(v.16), que demana tres gràcies al Senyor: veure’s lliure dels enemics, rebre el perdó dels 
pecats i ser instruït en els camins del Senyor. 

Ja els primers vv.2-3 anticipen els sentiments dominants: súplica i confiança; qui es fia 
de Deu no es veurà decebut, no coneixerà la desil·lusió, la vergonya ni el fracàs. La reflexió 
central ens parla dels camins del Senyor que són expressió del seu amor i de la seva voluntat, 
els quals el salmista vol conèixer a fons per escapar dels perills i obtenir la protecció i la 
benedicció divines (cf. Ps 1, 6: El Senyor vetlla els camins dels justos, i els dels culpables 
acaben malament). Al centre de la reflexió trobem una pregunta retòrica (v.12) que vol 
subratllar les conseqüències beneficioses que té el seguiment dels camins del Senyor. 

La súplica final (vv.16-21) invoca de nou (ja ho havia fet als vv.7 i 11) el perdó de 
Déu i l’alliberament dels enemics i de les tribulacions. 

L’afegitó del v.22 obre la súplica a tot el poble... Amb la qual cosa podem observar 
com una súplica individual pot ser una pregària de tot el poble. 
 
 



Salm 126 (125): Diumnege II d’Advent 
 
 La indicació del títol d’aquest salm és de caire litúrgic: càntic de pelegrinatge, gradual 
o de processó; per tant de la col·lecció dels anomenats graduals. És del recull Jahvista II i 
pertany al llibre V d’ús litúrgic jueu. 
 Es tracta d’una acció de gràcies, plena de confiança, amb una súplica incorporada. 
 Per tres cops podem veure una inversió de situacions, la qual cosa ens fa distingir tres 
estrofes. El primer cop com ja passat (vv.1-3); el segon, com a futur, desitjat i suplicat (v.4); 
el tercer cop, més que com una cosa passada es tracta d’una cosa permanent, com una cosa 
que és el normal, el que passa sempre: declaració, doncs, de confiança en aquesta manera de 
fer del Senyor que salva (vv.5-6). 
 L’expressió el Senyor renovà la vida de Sió (“cambió la suerte de Sión”) ja coneguda 
en altres salms (cf. 85,2; 14,7=53,7), es pot referir al retorn de l’exili o a qualsevol altra 
“salvació” històrica (pensem en la salvació que Crist ens ha guanyat). Sió és aquella ciutat 
que personifica tota la comunitat de repatriats. El salmista té clar que l’autor de la salvació és 
Déu. I ha estat un fet tan gran que ho creuen un somni, i fins els altres pobles reconeixen, en 
un acte de fe estrany i extraordinari, que el Senyor ha fet meravelles amb el seu poble (cf. tbé. 
98,2; 102,16). La reacció de la comunitat és l’esperada i normal: rialles, cançons, goig i joia... 
recordeu, per exemple, la reacció del poble en travessar el Mar Roig; podria ser que el poble 
recordés aquesta gesta? 
 De cop, però, el to del salm canvia: allò que contempla com a passat, ara se suplica (cf. 
tbé. Ps 85). El salmista es val de la imatge dels torrents del desert del sud de Palestina, que de 
la nit a la matinada, amb les primeres pluges, de ser rius secs i morts passen a ser cabalosos, 
els quals cobreixen de verd les ribes i restauren la vida en les zones estepàries. “Déu dóna la 
pluja” (Ps 85) i és qui transforma i crida de la mort a la vida, és qui renova la terra cada any. 
El salmista, doncs, demana que faci el mateix amb el poble. De segur perquè el poble, després 
de la primera i antiga salvació, ara es torna a trobar en situació desgraciada. O potser és que 
recorda la súplica que en aquella primera ocasió va dirigir al Senyor provocant la seva 
intervenció. Després del retorn de l’exili, meravella de Déu amb els seus fidels, la difícil tasca 
de la reconstrucció nacional que provocà el desànim dels repatriats, obliga a demanar al 
Senyor un nou i definitiu “canvi de sort”. 
 I a la tercera part, una altra inversió: de les penes i les fatigues de la sembra, a la joia 
de la collita. La imatge és molt gràfica, però a què fa referència? parla d’una forma d’actuar 
de Déu? és afirmació que el canvi de sort demanat es produirà? o fa referència a la primera 
experiència històrica del començament del salm, estem on vam començar? Tot és possible. Si 
ho apliquem al futur: tornarà a ser realitat allò que fou en el passat, però ara de forma més 
plena i meravellosa. Els sofriments i els esforços presents hauran valgut la pena, i ens 
tornarem a trobar amb realitats que ens semblaran un somni. 
 Jesús també diu quelcom de semblant: Plorareu i us doldreu, mentre que el món 
s’alegrarà; vosaltres us entristireu, però la vostra tristesa es convertirà en alegria... el vostre 
cor s’alegrarà, i aquesta vostra alegria, no us la podrà prendre ningú (Jo 16,20-22). Cert que 
nosaltres tenim moltes experiències de les magnífiques obres que el Pare fa fet per nosaltres 
en el Fill. Però, tot i que la victòria d’aquesta hagi estat plena i definitiva –ens semblava un 
somni–, encara corren per aquest món “malignes” sense vèncer. El Regne (justícia, pau, amor, 
veritat...) es va sembrant amb grans esforços i amb moltes llàgrimes. Però els sofriments del 
temps present no són proporcionats a la glòria que s’ha de revelar en nosaltres (Rm 8,18). 
 
 



Is 12: Diumnege III d’Advent 
 
 Al tercer diumenge d’Advent (cicle C) com a salm responsorial trobem el c. 12 del 
llibre del profeta Is. No és ben bé un salm, però l’acostumem a pregar com a tal, i m’ha 
semblat oportú respectar la litúrgia, tot i que en un principi vaig cercar un salm que expressés 
el que diu aquest càntic. 
 Es tracta d’una exhortació a la comunitat perquè lloï Déu. És una lloança que recorda i 
cita altres textos, de manera particular els salms. En els vv. 15-16 del c. anterior (11), Is fa 
referència a la sortida d’Egipte i al pas del Mar Roig, és per això que possiblement l’autor 
hagi posat aquí aquest càntic recordant el d’Ex 15,1ss; de fet, al v.2 cita el v.2 d’aquell (cf. tbé 
Ps 118,14). El text té dues parts, marcades per l’expressió Aquell dia diràs//Aquell dia direu 
(v.4). Aquell dia és el de la manifestació del Senyor 
 Als vv.1-3 s’exposen els motius de la lloança: irritació i ira s’han calmat. Això m’ha 
fet pensar que aquesta podria ser la resposta de la pregunta angoixada d’aquell salm (cf. 79,5; 
85,6): Fins quan, Senyor! ¿Sereu sempre tan sever, abrandat de gelosia com un incendi? 
Amb aquesta seguretat, el cantor pot proclamar la salvació del Senyor. 
 El Senyor és la meva força i el meu cant (alegria) (v.2) ha volgut ser corregit moltes 
vegades, perquè la “força” més aviat lligaria amb un altre mot que no “cant” o “alegria”; però 
és precisament als salms que el reconeixement del poder de Déu està estretament lligat a la 
lloança (cf. Ps 59,17) Dir que el Senyor és el “meu cant” és afirmar que Ell és el motiu de la 
lloança, i que la lloança no és sinó el reconeixement de la seva salvació. Com si Déu mateix 
cantés la seva lloança per veu del salmista. Al v.3 trobem una imatge que no té paral·lel a 
l’AT, quan parla de pouar aigua de les fonts amb la referència a la salvació. (Al NT imatge 
del baptisme). 
 La segona part del càntic és un himne imperatiu, on un cantaire s’adreça a un grup que 
ha d’exhortar la comunitat al cant i la lloança. En aquesta part desapareix qualsevol referència 
a la mateixa comunitat, concentrant-se en la manifestació de l’acció salvífica del Senyor, a la 
qual fan referència gairebé tots el verbs (agrair, invocar, proclamar, cridar, cantar). 
 Els redactors sembla tenien clar que els textos sagrats tenien la finalitat de confrontar 
la comunitat que els llegia o escoltava amb la paraula de Déu, per tal d’excitar la seva lloança.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salm 80 (79): Diumnege IV d’Advent 
 
 Salm del recull Elohista; del llibre litúrgic jueu III; de la col·lecció levítica d’Asaf, 
segons consta en el títol (v.1), on també especifica Del mestre de cant i una nota de música: 
Al to de “Xoixanim edut”. 
 És una lamentació i una súplica comunitària. La repetició d’una mena de tornada 
permet definir la seva estructura en tres parts: una invocació inicial (vv.2-4); una lamentació 
(vv.5-8); una súplica (vv. 9-20). 
 Quatre imperatius (escolteu, resplendiu, desvetlleu, veniu) obren la pregària donant-li 
un caire d’urgència i gairebé de desesperació, agreujat pel to de la tornada que tanca la 
invocació inicial i és un veritable crit d’auxili en la qual s’usa la imatge de la claror de la seva 
mirada (cf. tbé. Ps 31,17; 44,4; 67,2; 89,16). Déu és invocat com a pastor; és a dir, com aquell 
que guia, cuida i protegeix el poble. A més, és un Déu que té querubins per carrossa, és a dir, 
ple de glòria, potència i majestat suficients per poder actuar. La comunitat és fonamentalment 
la del Regne del Nord, Israel, les tribus d’Efraïm, de Benjamí i de Manasés. Pel que diu la 
súplica, podem suposar que la comunitat es troba en una situació de desgràcia, de catàstrofe, 
de ruïna, però no podem especificar gaire més, de moment. Aquest salm, doncs, serveix per a 
qualsevol tipus de calamitat o desastre. 
 La segona part comença amb la pregunta típica de les lamentacions: fins quan? Sí és 
clar que la desgràcia és interpretada com a fruit de la irritació de Déu a causa dels pecats del 
poble. La comunitat li tira en cara que és Ell qui els fa passar per aquesta situació: pa i beguda 
de llàgrimes, de dolor, de patiment, humiliació i burla. 
 Aleshores els qui preguen, submisos en la desgràcia, miren enrere: la història, les 
glòries del passat. I segueixen interpel·lant Déu, ara però, com a vinyater enlloc de pastor. I 
en termes agrícoles recorden les meravelles del Senyor: sortida d’Egipte, conquesta i 
possessió de la terra, creixement i expansió del poble... per què ara, doncs, els tracta d’aquesta 
manera (vv.13-14). I torna el crit punyent: ja és hora que perdoneu, gireu els ulls, veniu i 
visiteu la vostra vinya! renoveu-nos! Així com el deure del pastor és de tenir cura del ramat 
(poble), el del vinyater és d’ocupar-se de la vinya i no deixar-la abandonada o oblidada, en 
mans dels animals salvatges o dels qui la tallen i la cremen (v.17). Heus ací alguns detalls de 
la desgràcia: els enemics que devasten la plantació. 
 En el v.18 trobem una breu jaculatòria pel rei, seguida (v.19) d’una al·lusió al 
penediment, condició per la nova vida que Déu els concedirà, i també al propòsit de lloança al 
seu nom. 
 La pregària acaba amb la repetició de la tornada. 
 Déu pastor, Déu vinyater o pagès, Déu que salva, renova i retorna la vida, Déu que 
treu del desastre, Déu totpoderós, Déu el rostre del qual s’il·lumina i ens il·lumina, com Crist 
(Mt 17,2)... Una bona lletania d’atributs divins també coneguts pel mateix Crist i el NT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dia 22 de gener: Ps 22, Ps 41, Ps 50, Ps 95 
 
 

Salm 23 (22): 
 
 Salm molt conegut i pregat. Del recull Jahvista I, del llibre litúrgic jueu I de la 
col·lecció de David I; al títol ja ho diu “de David”, salm. 
 És un salm de confiança, individual. Té dues parts paral·leles: una escena de pastors 
(vv.1-4) i una domèstica de banquet (vv.5-6). 
 El Senyor com a pastor i hoste del poble i del just inspira aquest càntic de confiança, 
on dominen els sentiments de seguretat, de pau i harmonia. La imatge idíl·lica del ramat en 
prats verds i deliciosos, vora l’aigua fresca i clara, on el condueix segur i sense perills la vara 
del pastor perquè les ovelles descansin i refacin les forces, dóna pas en la segona part a una 
escena de banquet, perfum i festa.  
 Aquesta escena tindria com a marc el temple (la casa del Senyor) i no pot ser 
pertorbada per la presència mig endevinada dels enemics que la contemplen. En realitat són 
dues imatges força paral·leles: els prats deliciosos, l’aigua i el reparar les forces es correspon 
al banquet, el perfum i el vi. També els barrancs tenebrosos poden relacionar-se amb els 
adversaris: ambdós representen el perill. Déu, però, està amb el salmista: la vara i la presència 
del pastor que donen seguretat a la primera part són, a la segona, l’amor i la bondat del Senyor 
que sempre acompanyen el qui prega. 
 El Senyor és l’autor de tanta meravella: ho fa en honor al seu nom, de Senyor i de 
Pastor, pel seu amor i la seva bondat: aquests són els autèntics motius per actuar de pastor i de 
senyor que acull a casa seva. El salmista, per la seva banda, es troba satisfet, ple de tot, segur, 
en aquesta relació que els pronoms en primera persona s’encarreguen de subratllar. És més, 
aquesta situació és la present; però té la certesa que es perllongarà indefinidament (v.6). 
 No sé si us heu fixat en una cosa curiosa i significativa. En un principi (vv.1-4a) el 
salmista parla del Senyor dirigint-se a si mateix o bé als seus amics; però la presència del 
Senyor vora seu és tan certa, tan real, que de cop es dirigeix a Ell (v.4b), i el salm es 
transforma en un diàleg o conversa amb el Senyor mateix. De fet, aquest us tinc vora meu és 
el punt central. I la presència és tan real que no es dóna sols en el temple, sinó en la vida 
entera i en cadascun dels seus moments. 
 Com ja podeu suposar la referència de Crist com a bon pastor que guia i té cura de les 
ovelles, que les coneix i dóna la vida per elles, és una relectura nova i enriquidora d’aquest 
salm. L’Església com a ramat del Senyor, del qual encarrega a Pere que el pasturi, ja és 
quelcom propi del Ressuscitat (cf. Jo 21,15-17). També els evangelistes es van inspirar en 
aquest salm per contar, entre altres escenes, la multiplicació dels pans: la gentada eren com 
ovelles sense pastor, hi havia herba, el banquet. Per altra banda, les ressonàncies sagramentals 
i eucarístiques de les realitats que surten en el salm i el seu valor simbòlic són molt riques: 
aigua, banquet, copa, unció, casa per l’eternitat. Es pot afirmar sense por que es tracta d’un 
salm genuïnament cristià, com ho és també l’anterior (Ps 22 (21)), que ja tindrem ocasió de 
comentar. 
 
 
 
 
 
 



Salm 42-43 (41-42): 
 
 Amb aquest salm comença el llibre litúrgic jueu segon; és del recull Elohista i pertany 
a la col·lecció levítica de Coré I. El títol especifica: Del mestre de cant. Maskil. Dels fills de 
Coré. 
 La repetició d’una tornada (42,6.12; 43,5) i altres paral·lels (42,10 = 43,2) demostren 
que els dos salms són un de sol, dividit de manera artificiosa. 

Es tracta d’una lamentació individual en tres parts que acaben amb la repetició de la 
tornada. 

Quan hem tingut el goig d’una relació íntima amb Déu i, pels motius que siguin, ens 
en veiem privats, ens queda en el fons del cor una mena de nostàlgia, un sentiment de buit 
dolorós, com una mena d’orfandat espiritual. Doncs, aquest sembla que és cas del salmista 
(vv.2-5): la seva relació amb el Senyor, una relació personal i intensa, es desenvolupava 
habitualment al temple (v.5), d’on ara, no sabem per què, n’està allunyat (cf. tbé. Ps 63). Ara 
es troba intranquil i sense pau, neguitós, com la cérvola assedegada en una muntanya seca i 
desèrtica, desitjós, ansiós, cercant les fonts d’aigua, Déu, el Déu viu, el seu rostre, la seva 
presència, per poder apaivagar la seva immensa set. I mentre no la troba, plora i va esplaiant 
el seu cor apenat recordant els temps antics quan feia festa amb els amics al santuari, 
aguantant la burla dels enemics que el creuen abandonat de Déu, i es pregunta, per consolar-se 
i alimentar la seva esperança, per la raó de la seva tristor, és a dir, la manca de raons per a ell 
mateix, sabent com sap, com espera, que tornarà a veure i a donar gràcies al senyor, el seu 
salvador, el seu Déu. Déu, aigua que dóna vida. 
  A la segona part (vv.7-12), torna a confessar el seu aclaparament i recorda Déu, 
sembla que és lluny; un Déu que l’està fent passar per sofriments terribles: amb l’aigua al coll, 
arrossegat, colpejat, portat d’una banda a una altra, com una joguina a mercè de les seves 
onades, dels seus temporals. Déu, aigua que dóna mort. 
 Aleshores, fa una mena de confessió de fe (v.9) esperançada: Déu m’estima, i fa una 
promesa al Déu que li és vida: cantarà la seva lloança. Confessió i promesa que donen pas a 
una queixa angoixada: entre Déu i l’enemic que l’escarneix, el Senyor el té reduït a aquesta 
situació. Per què? Oblit de Déu? Abandonament de Déu, com diuen els enemics? 
 I la tornada que tanca aquesta segona part, torna a ser un crit d’esperança. 
 I a la tercera part (Ps 43), la súplica: Feu-me justícia, defenseu la meva causa contra la 
gent que no estima; allibereu-me, Déu meu, d’aquests homes perversos i traïdors. I el 
salmista motiva Déu recordant-li les relacions que els unien (v.2): Déu muralla, com abans 
havia dit Déu salvador, Déu de la meva vida o Déu roca... i repetint de nou la pregunta 
desconsolada d’abans i suplica Déu que li enviï missatgers que el guiïn de nou a la seva 
presència, al temple; demana dos guies excepcionals en la nit obscura on Déu és amagat: la 
seva llum i la seva veritat. Aleshores, ja es veu al temple. I un cop allà, es veu donant gràcies, 
cantant (ho havia promès al Ps 42,9) a Déu que és la seva joia, que l’allibera del torbament i 
de la seva tristor, de les seves llàgrimes; cantant, fins i tot, acompanyat d’instruments 
musicals, tal com esperava i ho torna a proclamar a la tornada. 
 Déu, font d’aigua viva, que brolla fins i tot en la foscor de la nit, Déu temporal i 
bramul d’onades: Déu viu i Déu, que m’és vida, Déu de la meva alegria... Si algú té set, que 
vingui a mi, i que begui (Jo 7,37). Qui begui de l’aigua que jo li donaré, mai més no tindrà set 
(Jo 4,14)... Estigueu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, estigueu contents (Fl 4,4). 
Algú està alegre? Que canti salms (Jm 5,13). 
 
 



Salm 51 (50): 
 
 Aquest salm és potser el més conegut i el més pregat. El famós “miserere” (tingueu 
pietat). Pertany al llibre litúrgic jueu II. És del recull Elohista. I de la col·lecció de David II. 
De fet, el títol (vv.1-2) és molt explícit: Del mestre de cant. salm. De David. Quan anà a 
trobar-lo el profeta Natan després d’haver-se unit amb Bet-Sabé. 

És un salm penitencial de totes, totes. Una súplica individual, estructurada en tres 
parts: petició de perdó (vv.3-9); petició de renovació (vv.10-17); i un nou sacrifici (vv.18-19). 
Els vv.20-21 són un afegit posterior... Es tracta d’una obra amb una gran profunditat i 
sinceritat de sentiments. El salm anterior 50 (49) parlava del judici de Déu. Ara, doncs, és el 
torn de l’acusat. Aquest, el poble o un representant en el seu nom, pren la paraula i demana 
directament el perdó del qui ha estat ofès, que és el Senyor; reconeix la seva culpa i la 
confessa obertament, amb sinceritat i dolor, subratllant l’ofensa personal a Déu, tot i que es 
tracti d’una injustícia contra el proïsme (cf. Ps 50,18-20). La confessió és indispensable per a 
obtenir el perdó. Per altra banda, també reconeix la raó i la justícia de Déu en les seves 
acusacions, es torna a declarar culpable sense excuses i manifesta la seva condició de pecador 
des del seu naixement, per naturalesa, de nou s’acull al perdó de Déu amb diverses imatges. A 
més del perdó, també demana el goig de la innocència recuperada i de l’amistat amb Déu 
segellada novament (vv.10 i 14). 

Com es reconeix pecador per naturalesa i des del més íntim del seu ésser, al mateix 
temps que impotent per si mateix per sortir-ne de la situació en què es troba, demana Déu que 
el renovi per dins, que el converteixi en un ésser nou amb un cor net, pur, i un esperit ferm, 
que no l’allunyi de la seva presència ni li prengui el seu sant esperit, és a dir, aquell alè diví 
que fa viure l’home físicament i espiritualment des de l’alba de la creació. En realitat està 
demanant que l’alliberi de la mort, física i espiritual, a la qual el pecat el té encadenat. I és que 
qui ha estat ofès no és un qualsevol sinó Déu totpoderós, el Déu dels déus. Per això el 
salmista fa peticions que estan per damunt de les capacitats humanes, refugiant-se en una 
misericòrdia i un amor infinits i comptant amb un esperit creador i renovador de l’ésser humà. 

El salm acaba amb la promesa d’acció de gràcies per la salvació de Deu i amb la de 
dedicar-se a urgir la conversió dels dolents i pecadors, ensenyant-los el camí de la 
reconciliació, camí que ell mateix ha fet (v.15). Les darreres frases (vv.18-19) recapitulen tot 
el salm: recullen el tema del rebuig dels sacrificis que Déu havia proclamat en el discurs fet al 
salm anterior i refermen la convicció que el veritable culte que Déu accepta, el sacrifici de 
lloança que en aquell discurs demanava, és el d’un cor i un esperit penedit, humiliat, disposat 
a convertir-se i enamorat de la justícia, com el que el salmista ha mostrat des del 
començament de la pregària... Els vv.20.21 són un afegit: una pregària per la restauració de 
Sió i una consideració sobre els sacrificis. A més, és un afegit incoherent perquè tot i que Sió 
és on sembla té lloc el judici, l’al·lusió als sacrificis i holocaustos no lliguen amb la resta del 
salm. Aquest salm, cert que és una extraordinària pregària penitencial, de reconeixement de la 
condició pecadora de l’home, el qual ens col·loca en el nostre veritable lloc de pecadors i a 
Déu en el seu d’amor i perdó infinits. Al NT totes aquestes realitats reben una nova llum i una 
nova dimensió: per Crist se’ns revela en tota la seva intensitat, per una banda la condició 
pecadora de l’home, i per l’altra, el valor redemptor del sacrifici de Crist, l’amor i el perdó del 
Pare, i la nova creació o renovació interior per l’Esperit que habita en nosaltres. Nosaltres 
podem estar més segurs que el fidel de l’AT; podem esperar amb més confiança que el poble 
d’Israel; podem presentar-nos davant Déu i la seva justícia, reconeixent les nostres faltes i 
febleses, sabent que ara Déu ja no acusa, sinó que ens dóna anticipadament la salvació i la pau 
(cf. Rm 8,33-34). 



Salm 96 (95): 
 
 Aquest salm del llibre litúrgic jueu IV i del recull Jahvista II, és un himne a la reialesa 
de Déu. Està estructurat en quatre parts: una invitació general a la lloança (vv.1-3), les 
motivacions (vv.4-6), una nova invitació a tots els pobles (vv.7-10) i una invitació a la creació 
amb una motivació final (vv.11-13). 
 Es tracta d’un càntic d’exultança en honor del Senyor, que és Rei, molt semblant al Ps 
98. essent un himne desenvolupa molt l’element invitatori: si us hi fixeu disset vegades en 13 
vv. s’invita a lloar Déu. La invitació és dirigida al poble, a tots els pobles i nacions, a tota la 
terra, a la naturalesa entera, als cels, al mar i a totes les seves criatures, als camps amb els seus 
fruits, als arbres del bosc... 
 La invitació revesteix moltes modalitats d’acció: cantar, beneir, anunciar, contar, 
donar, adorar, tremolar, dir, alegrar-se, bramular, jubilar, cridar de goig... De fet, alguns verbs 
d’aquests ja són pura lloança; altres s’orienten cap a la missió i l’anunci; altres subratllen 
l’efecte que Déu i els seus atributs majestuosos han de produir en totes les criatures. 
 Motius de lloança a Déu són: la salvació en general, feta de moltes salvacions 
històriques concretes; la seva glòria i les seves meravelles, perquè és gran i temible, més que 
cap altre déu, que no existeixen, que són no-res i no fan res, mentre que el senyor és l’únic i 
ha creat tot el que existeix. Creació i salvació (crea, manté ferm i sentencia vv.10), naturalesa 
i història són els àmbits, els motius i àdhuc els subjectes per a la lloança, el respecte i la joia. 
En ells i per a ells Déu és Rei. Com ho és i es manifesta en el santuari del cel (v.6) i en el de la 
terra. Tots els pobles de la terra són invitats a participar en el culte a Déu, en un rampell 
universalista sorprenent al costat de tants altres passatges bíblics de perspectives més curtes i 
provincianes. Tot l’himne respira aquest caire d’universalisme religiós. 
 Si Déu és com és, com el contempla l’autor, estan més que explicats el to de lloança i 
els sentiments d’alegria i entusiasme que omplen el salm i totes les criatures invitades. Si Déu 
és rei i governa, tot és meravellós. I ho serà més encara quan aquesta reialesa s’instauri 
definitivament, quan el Senyor es faci present en plenitud i s’estableixi per sempre la seva 
justícia i la seva fidelitat (v.13). I això tindrà lloc tan aviat que l’autor sembla que ja ho estigui 
veient. Si el Senyor regna, tot està bé. Aquesta és la bona nova que el salmista anuncia i invita 
a anunciar, “evangelitzar”, conscient, com el profeta Is (52,7; 40,9) de la bellesa d’aquesta 
tasca: Quin goig de sentir a les muntanyes els passos del missatger que anuncia la pau i porta 
la bona nova, que anuncia la salvació i diu a la ciutat de Sió: “El teu Déu és rei”. 
 El Regne de Déu és el nucli de l’anunci de Crist. Ja no cal esperar més ni seguir mirant 
el futur: S’ha complert el temps, i és a prop el Regne de Déu; convertiu-vos i creieu en el 
missatge joiós (Mc 1,15; Lc 2,10-11). Aquest missatge un cop cregut, es transforma en tasca 
missionera: quin goig els nostres peus sobre les muntanyes de casa nostra! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dia 26 de febrer : Ps 90, Ps 26, Ps 102, Ps 33 
 
 

Salm 91 (90): Diumenge I de Quaresma 
 
 Pertany al llibre litúrgic jueu IV i al recull Jahvista II. És un salm de confiança amb un 
oracle de salvació. Podem distingir tres parts: una exhortació (vv.1-2), unes promeses 
d’assistència i protecció (vv.3-13) i un oracle diví (vv.14-16). 
 Aquest salm és molt curiós, perquè no és el salmista qui prega sinó que exhorta a fer-
ho al qui escolta, demanant-li que manifesti en la seva oració una actitud vital, prèvia, de 
confiança absoluta en el Senyor. En realitat, l’oient és invitat a aquesta actitud. Aquest que 
roman mut al llarg de tot el salm, el coneixem per les referències que en donen tant el salmista 
com Déu mateix. Es tracta d’un creient que realment i/o figuradament ja viu a prop de Déu, al 
seu recer, a la seva ombra –expressions que fan referència al temple i de manera més àmplia, 
a la proximitat de fe i de cor amb el Senyor–, en qui confia i a qui recorre (vv.1 i 9). 
 El salmista, per refermar la seva actitud, li subratlla els avantatges que implica la seva 
opció: Déu el protegirà de tota mena de mals amb la seva fidelitat, descrita militarment com 
un escut. Sempre es veurà salvat, cobert sota les plomes, les ales de Déu. 
 Pel que fa als mals també usa imatges variades i riques. Imatges de caça: el parany del 
caçador, les fletxes; de malalties: pesta, plagues, epidèmies; d’altres desgràcies: mals 
indefinits, diürns o nocturns, que la mentalitat popular de l’època revestia de caràcter 
mitològic o atribuïa a esperits malignes (vv.5-6). Utilitza fins i tot el recurs hiperbòlic d’un 
cas límit: mil o deu mil caiguts al voltant del just, a la batalla o per epidèmia, sense que a ell li 
passi res (v.7). I apareixen inesperadament els dolents, la sort dels quals serà terrible i no 
podran res contra el just, així com també una sèrie d’animals reals, potser figura d’altres 
perills, dels quals escaparà indemne aquell qui confia en el Senyor i els vencerà i sotmetrà 
fàcilment (v.13). També cita els àngels, que són els enviats de Déu per protegir el fidel en el 
seu camí, portant-lo a les palmes de les seves mans per evitar àdhuc ensopegar amb les pedres 
(v.8)... L’autor, doncs, fa una descripció extensa i abundant. 
 I si això fos poc, el Senyor, mitjançant un oracle, reafirma les paraules del salmista i 
promet solemnement fer el que aquell ha dit i per les raons que ha dit: perquè em coneix i 
m’estima, el protegiré, li respondré, l’honoraré, li donaré llarga vida i li faré experimentar la 
meva salvació. Així doncs, què més pot desitjar el just? 
 Convençut, el qui és destinatari d’aquest poema ja confia en Déu i es refugia en Ell. 
L’autor ho ratifica en la seva actitud i el convida a fer el que ja fa, recordant-li els beneficis 
d’aquesta opció, beneficis que ja coneix i ha experimentat l’oient. Al final el mateix Déu ho 
confirma tot i es compromet solemnement. El salm és una magnífica i convincent exposició 
de l’axioma tradicional sobre la retribució: al just li va bé perquè Déu ja s’encarrega que li 
vagi bé. Els noms i títols que es donen a Déu: Altíssim, Omnipotent, Senyor, Déu meu, 
provoquen i reforcen la confiança en Ell. 
 Al NT, trobem aquest salm en el passatge de les temptacions de Jesús (Mt 4,6 i =). Ull, 
però! no malinterpretem el salm, utilitzant-lo per condicionar la nostra confiança en Déu a les 
seves manifestacions excepcionals o creient que podem usar l’ajuda de Déu al servei 
d’interessos propis i egoistes. Sigui com sigui, sí que els seguidors de Crist podem comptar 
amb aquest ajut i aquesta protecció, que ell va prometre amb una de les imatges d’aquest 
salm: quan retornen el setanta-dos de la seva missió, Jesús entre altres coses diu Mireu, us he 
donat la potestat de caminar per damunt de serps i d’escorpins, i contra tot el poder de 
l’enemic, i res no us farà mal (Lc 10,19). 



Salm 27 (26): Diumenge II de Quaresma 
 
 Del llibre litúrgic jueu I, del recull Jahvista I i de la col·lecció de David I... Es tracta 
d’un salm de confiança i de súplica alhora. Podem distingir tres parts: cant de confiança (vv.1-
6), petició en la persecució (vv.7-14) i nova afirmació de confiança (vv.13-14). 
 És una pregària bellíssima. Com deia, a la primera part l’autor proclama de manera 
molt serena la seva absoluta confiança i seguretat en el Senyor. Comença amb dues 
afirmacions i amb dues preguntes retòriques per deixar establert amb força quina és la seva 
actitud (v.1). El Senyor és llum, llum que és vida, salvació, fortalesa, mur: són imatges 
conegudes i plenes de sentit. És per això que el salmista no té cap por. A més, ha vist el fracàs 
dels seus enemics, els quals són presentats com a feres que l’envesteixen per devorar-lo, 
objectiu que no aconsegueixen gràcies a l’ajut de Déu (v.2). La seguretat del salmista és tal 
que cerca dos casos límits, hipotètics, per expressar-la: encara que sigui atacat per un exèrcit, 
encara que li declarin la guerra, ell segueix impertorbable. És per això que, tot seguit, demana 
al Senyor el que més desitja: que tot segueixi igual, que el Senyor continuï essent el seu refugi 
i la seva defensa. I més concretament, que ell pugui trobar recer i viure sempre en el temple, 
la casa del Senyor (vv.4-6), el lloc de la seva presència, ple de la seva dolcesa i de les seves 
delícies, des d’on protegeix el fidel i el fa triomfar (aixecar el cap) sobre tota mena d’enemics 
i de perills. La resposta de l’autor a l’acció de Déu és clara: mostrarà la seva fe, el seu 
agraïment, la seva fidelitat al Senyor amb sacrificis i càntics en honor seu. 
 A la segona part es canvia totalment de to. Ens trobem amb una petició on el salmista 
es mostra neguitós i inquiet: alterna la pregària, dirigir-se a Déu (vv.7-9.11-13), amb la 
reflexió, parlar de Déu (vv.10.14). El Senyor, com a la primera part, és la salvació del qui 
prega (vv.1.9), i aquest continua confiant plenament en Ell: sou el meu ajut (v.9); confiança 
que exposa emocionadament també amb un cas límit, exagerat i gairebé impossible: 
l’abandonament per part dels pares (vv.9-10). El salmista cerca el rostre de Déu, la seva 
mirada benèvola, el seu favor, com abans cercava viure a casa seva, i demana amb insistència, 
amb imperatius (escolteu, tingueu pietat, ateneu-me, no m’abandoneu, no em rebutgeu...), 
l’ajut diví en la situació en què es troba: acusat i calumniat injustament i aferrissadament pels 
enemics. 
 El salm acaba amb una mena de diàleg breu (vv.13.14). Reafirma la seva confiança i la 
seva esperança en el Senyor, en fruir dels seus béns i de la vida que li concedeix. Aquesta idea 
és paral·lela a la de la primera part quan es parlava de la vida i la dolcesa del Senyor. La 
darrera frase és una exhortació a renovar i mantenir la confiança, sentiment que ha estat 
dominant en tota la pregària. 
 Crist tira en cara sovint als seus deixebles la seva manca de confiança i les seves pors: 
Per què teniu por, homes de poca fe? (Mt 8,26; Mt 14,31). Els qui ens diem seguidors de 
Jesús hem de confiar plenament en ell, sobretot enmig de les dificultats i dels problemes; ens 
hem d’alliberar de totes les pors i mantenir la calma: Ànims! Sóc jo, no tingueu por (Mt 
14,26). Tingueu ànim, jo he vençut el món (Jo 16,33). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salm 103 (102): Diumenge III de Quaresma 
 
 Pertany al llibre litúrgic jueu IV i al recull Jahvista II; tot i que al títol posa: de David, 
és considerat dins de la col·lecció I dels al·leluiàtics. 
 Personalment és potser el salm amb què més m’identifico i més a gust prego, sobretot 
gràcies a la versió musicada del Gmà. Odiló Planàs, O.S.B. 
 Es tracta d’un himne a la misericòrdia de Déu. Té tres parts: una invitació i lloança 
inicials (vv.1-2); el cos pròpiament de l’himne amb el motius de la lloança (vv.3-19), una 
conclusió amb noves invitacions (vv.20-22). 
 L’autor comença invitant-se ell mateix de manera solemne a la lloança, i cita els 
beneficis del Senyor, que són els que motiven el cant i que anirà explicitant al llarg de cos del 
poema. 
 El primer d’aquests beneficis, el central i pràcticament l’únic és la misericòrdia i 
l’amor infinits de Déu que comporten el perdó al salmista, la guarició de les malalties que li 
vénen per causa dels seus pecats i ser coronat de felicitat mantenint-li la salut i la joventut. Un 
altre efecte de la bondat de Déu és la seva preocupació pels oprimits, als quals defensa i 
allibera, com va fer amb el poble d’Israel en treure’l d’Egipte sota el guiatge de Moisès. A 
Moisès i als israelites llavors els va revelar el seu Nom i els atributs que ara el salm lloa i 
agraeix: Déu clement i misericordiós, pacient, ple d’amor. Així tracta el poble pecador: el seu 
amor és infinit, de dimensions enormes, com la distància del cel a la terra¸ el seu perdó és 
immens, com l’orient és lluny de l’occident; la seva tendresa i la seva estimació són molt 
profunds i delicats, com els d’un pare o una mare amb els seus fillets. Es deixa entendrir per 
la nostra petitesa, la nostra feblesa, la nostra pobresa, la nostra caducitat: sap que som pols, 
sap que –l’autor s’hi recrea en les imatges– som floretes fràgils i fugaces, en contrast i a 
diferència, precisament, del seu amor infinit, permanent, sòlid, etern (vv.15-18). Imatge i 
símbol d’aquesta permanència és el cel, el tron de Déu, des d’on ho domina tot i exerceix la 
seva sobirania universal (v.19). 
 Tan d’amor, tanta compassió, aquesta tendra i alhora majestuosa imatge fan que els 
sentiments del salmista es desbordin i convidi (vv.20-22), de manera solemne, els àngels i els 
exèrcits còsmics a lloar el senyor amb la mateixa disposició amb que el serveixen, l’obeeixen 
i atenen les seves paraules. La invitació s’estén també a totes les seves obres, criatures, arreu 
de l’univers on arriba la seva sobirania. Tot ha de lloar el Senyor: cels, terra, criatures totes 
pels seus favors! 
 El salm acaba amb una nova invitació que l’autor es fa a si mateix a beneir Déu, 
tornant al punt de partença. 
 Des de la conclusió, torna, doncs, al començament per cantar sense parar la 
misericòrdia sense fi del Senyor, el Pare, el Déu que és amor (1Jo 4,8), que fou el primer en 
estimar-nos i que arribada la plenitud dels temps envià el seu Fill per alliberar-nos dels 
nostres pecats (1Jo 4,10). Beneït sigui Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist, que des del cel 
ens ha beneït en Crist! (Ef 1,3). 
 
  
   
   
 
 
 
 



Salm 34 (33): Diumenge IV de Quaresma 
 
 També aquest salm és força conegut. Com podeu veure és alfabètic. Pertany al llibre 
litúrgic jueu I, al recull Jahvista I i, encara que ho pugui semblar pel que diu el títol, no es 
considera de la col·lecció de David I. De fet, és molt curiosa l’explicació que en fa (v.1): De 
David, quan simulà demència davant d’Abimèlec i, expulsat per ell, se n’anà, si més no 
perquè no té res a veure el contingut del salm amb el passatge al qual fa referència (1S 21,11-
16), a part que els noms no es corresponen. És considerat com un cant de lloança amb 
invitació. 
 El salm, en una primera part (vv.2-11), és una lloança i acció de gràcies individual 
estesa a la comunitat (v.4). Comença amb una introducció en forma d’himne; segueix una 
exposició de l’alliberament experimentat pel salmista i una meditació sobre la bondat divina. 
L’actitud del salmista es reflecteix com de constant acció de gràcies i de lloança al Senyor en 
sentir-se estimat per Ell. De seguida, anima a participar d’aquesta lloança els fidels, els 
humils, perquè va invocar el Senyor, el va escoltar i el va salvar (v.5). I aquesta és la dinàmica 
de tota la primera part del cant. Es van barrejant la lloança, els motius, les invitacions, els 
favors. La idea central la trobem al v.7 i es repeteix als vv.5, 18 i 20, posant-se el salmista 
com a exemple de la veritat d’aquesta idea. El Senyor mereix ser lloat per això. És més, lloar-
lo i témer-lo té els seus avantatges: qui ho fa així mai es veurà decebut (v.6), serà salvat i 
protegit (vv.7-8), no li mancarà res (vv.10-11). Qui vulgui que faci la prova i es veurà ple de 
felicitat (v.9). En el v.8 que apareix l’àngel del Senyor es fa referència, metafòricament, a la 
protecció de Déu: no es tracta d’una identificació amb el Senyor, és a dir, de Déu mateix sota 
la forma visible amb què s’apareixia als homes, com semblen indicar textos antics, sinó d’un 
missatger, enviat al davant d’un exèrcit per executar les seves ordres: envoltar i defensar els 
fidels. 
 La segona part del salm (vv.12-23) és una reflexió sapiencial: la instrucció d’un mestre 
al seu deixeble sobre la retribució temporal. El salm respira l’espiritualitat dels humils i dels 
pobres de Jahvè, sorgida a l’època on dominava l’influx dels profetes o escribes. 
 Un ancià savi (figura típica en la literatura sapiencial) convida el/s deixeble/s a 
escoltar-lo: Veniu, fills meus, escolteu-me... és la fórmula típica de l’ensenyament sapiencial. I 
el que vol ensenyar és el temor de Déu, és a dir el principi i cim de la saviesa: venerar el 
Senyor (v.12). Segueix una pregunta retòrica, també introductòria a l’ensenyament, la qual 
podria ser equivalent a “qui estimi la vida i vulgui fruir de benestar que faci això...” (v.13). I 
trobem a continuació els consells: usar correctament la llengua i practicar el bé, tenint present 
que Déu tracta de forma distinta els bons i els dolents (retribució); i, és més, encara que el just 
sofreixi físicament o moralment, el Senyor és a prop d’ell, l’ajuda i el salva. 
 Un exemple d’acompliment d’això que estem dient el trobem en Crist mateix. El v.21 
s’acompleix en el moment de la seva mort (cf. Jo 19,36): Déu no l’abandonà. Quan Jesús, el 
just, clama Déu, aquest l’escolta, el salva, l’allibera, el ressuscita. La intervenció salvadora de 
Déu Pare en la resurrecció dels seu Fill reafirma el to de confiança i de gratitud que transmet 
aquest salm. 
 
 

 
 
 
 



Dia 26 de març: Ps 21, Ps 70, Ps 68, Ps 115, Ps 30 
 
 

Salm 22 (21): Diumenge de Rams 
 
 Qui no ha pregat alguna vegada amb aquest salm? Del llibre litúrgic jueu I, del recull 
Jahvista I i de la col·lecció de David I... És una lamentació individual estructurada en quatre 
parts: crit d’auxili i motius de persuasió, barrejats amb detalls de la situació en què es troba el 
salmista (vv.2-11); nova súplica i nova descripció de la situació (vv.12-19); una tercera 
súplica ampliada (vv.20-22); acció de gràcies amb motivació (vv.23-32). Aquest salm recull 
els motius i les idees dels càntics del Servent del Senyor que trobem al llibre d’Is (50,4-9; 
52,13-53,12). 
 Impacta, potser més que cap altre, per la força de les imatges, la sinceritat que hom 
troba i la profunditat del dolor descrit. El crit inicial, amb la repetició de la invocació, 
reflecteix tota la tragèdia de l’home que se sent injustament abandonat per Déu. Ja des dels 
primers vv. el salm té un to intensament personal. 
 El salmista no s’explica per què Déu, tan a l’abast al santuari, roman insensible a les 
seves constants crides d’auxili, més tenint present la seva forma d’actuar en temps passats. El 
salmista li recorda per veure si aconsegueix convèncer-lo que li faci cas a ell també i li 
respongui com ho feia amb els avantpassats (vv.4-6). I per forçar-lo més, li presenta la seva 
situació actual: menyspreat, insultat, abandonat pel mateix Déu segons opina la gent, la qual 
cosa contrasta fortament amb la íntima i tendra relació que des del seu naixement havia 
mantingut amb Déu i Déu amb ell (vv.7-12). 
 Què li passa al salmista? Està malalt o és acusat injustament o s’ha arruïnat? Per què 
l’insulten, el menyspreen i l’ataquen a mort els qui l’envolten? sigui el que sigui és una cosa 
greu. Repeteix el seu crit d’auxili: si has estat tan a prop dels avantpassats i de mi, ara no us 
allunyeu (v.12)... no tinc qui m’ajudi. La descripció que segueix (vv.13-19) és rica en imatges. 
L’autor és veu atacat per agents externs i també per angoixes i sofriments interns: malvats, 
com feres sanguinàries (braus, lleons, gossos). Es veu amenaçat, torturat, ferit, despullat dels 
seus vestits: derrotat i desfet per dins, amb la boca seca per la febre o la por, esgotat i sense 
forces. Ja es veu la mort a sobre. Per un moment fins i tot pensa que ha estat Déu mateix qui 
l’ha conduït a aquesta situació (v.16c) –fa pensar en Job (Jb 16)–. I torna a repetir angoixat, el 
crit d’auxili, intentant pressionar el Senyor: força meva, i ampliant la súplica usant les 
mateixes imatges d’abans, però en ordre invers (vv.20-22). 
 Fins aquí no ens hem pogut assabentar de què li passava. Però, pel que segueix a la 
darrera part del poema (vv.23-32), fos el que fos sembla ja està solucionat. Déu ha salvat el 
salmista. I aquest esclata en promeses de lloança i d’acció de gràcies, a les quals convida els 
fidels: perquè Déu no es va quedar lluny, sinó que escoltà la petició de l’humil i no el 
menyspreà. Tanmateix, no sols els fidels, els humils, sinó tots els homes de totes les nacions i 
de tot nivell social, en veure la salvació de Déu vindran i es prosternaran davant d’ell –esperit 
universalista– (v.28), i s’implantarà el seu Regne. El salmista ja viurà per sempre per al 
Senyor que li va donar la vida en néixer i l’ha rescatat ara de la mort. El record d’aquesta 
meravellosa actuació divina es transmetrà de generació en generació (vv.31-32). 
 D’aquesta manera es tanca el salm per a l’AT i queda obert per al NT. Aquest salm i el 
que segueix són anomenats salms cristians. L’Església, de sempre, ha vist en el just sofrent el 
Crist. Tothom ha vist la influència del salm en els evangelis de la Passió. Però la part final 
queda curta davant el fet de la Resurrecció: Ell sí que viu ara per a Déu (Rm 6, 10-11). 
 



Salm 71 (70): Dimarts sant 
 
 Pertany al llibre litúrgic jueu II. És del recull Elohista. I de la col·lecció de David II. 
És una lamentació i una súplica individual, on trobem quatre parts: la invocació inicial (vv.1-
3); una súplica en la desgràcia (vv.4-13); una afirmació de confiança (vv.14-21); una acció de 
gràcies (vv.22-24). 
 Qui prega és un vell, afeixugat pels anys, que està malalt i envoltat per tota mena 
d’enemics que el creuen abandonat de Déu –aquesta és la interpretació que en fan de la seva 
malaltia i del seu descoratjament– i disposats a fer-li mal. Ell, però, retorna a Déu, just i fidel 
(vv.2-3.15-16.19.24), invocant-lo apassionadament i atorgant-li uns qualificatius que no per 
acostumats als salms deixen de reflectir sentiments profunds de confiança i de seguretat: roca, 
refugi, fortalesa. 
 A continuació la pregària es pot distribuir com un díptic: Per dues vegades l’ancià 
recorda a Déu en qui, des de petit i des de la seva joventut, i al llarg de tota la vida fins al 
moment present, ha confiat, l’ha lloat i ha proclamat les seves meravelles (vv.5-6.8.17).  

Per dues vegades, des del moment present, contempla la seva vellesa i la seva debilitat, 
i demana Déu que no l’abandoni, precisament ara, quan més necessita ell seu ajut (vv.9.18). 

Dues vegades descriu la seva situació: en una, es fixa en els malvats que l’envolten 
murmurant i intentant d’aprofitar-se del seu estat (vv.10-11); en l’altra, recorda breument els 
molts mals i desgràcies que Déu l’ha fet contemplar i passar al llarg de la vida (v.20). En la 
primera afegeix una súplica urgent i una imprecació contra aquests enemics perversos (vv.12-
13); en la segona, proclama la seva confiança en l’actuació de Déu (vv.20-21).  

I per dos cops també promet una acció de gràcies continuada amb la proclamació de 
les accions salvadores del Senyor que són grans i moltes, i l’acompanyament de música que 
reflecteix l’alegria i l’entusiasme pel restabliment físic i espiritual i pel fracàs dels enemics 
(vv.14-15.22-24). 
 La mirada de l’ancià va del present al passat i al futur. En el passat deuria ser un model 
de fidelitat per la seva salut, la seva grandesa, per tantes coses bones que deuria haver viscut, 
en definitiva per la continuada protecció de Déu: era un prodigi pels qui el veien (v.7). Ara 
sembla el contrari, i la gent no s’està de dir-ho (v.11). Però, no serà així per molt de temps, 
proclama ple d’esperança. Així com fou un pregó viu de Déu en temps passats, espera viure 
suficientment per ser-ho encara de cara a les generacions futures (v.18). Déu en qui confià, 
confia i confiarà sempre, ja s’encarregarà de fer-li aquest favor. I els seus llargs anys, amb les 
seves conseqüències físiques i psíquiques, no seran signe de l’abandó de Déu, sinó d’una vida 
plena de beneficis, mimada per l’estimació del també “Ancià” que “viu per sempre”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Salm 69 (68): Dimecres sant 
 
 Pertany al llibre litúrgic jueu II. És del recull Elohista. I de la col·lecció de David II. 
És una súplica individual que té també quatre parts: crit d’auxili i exposició de la situació 
(vv.2-13); súplica (vv.14-22), imprecacions (vv.23-29); acció de gràcies (vv.30-37). 
 Després del crit d’auxili, el salmista exposa dramàticament l’angoixosa situació en què 
es troba. Usa imatges ja conegudes: aigües caòtiques i profundes, fangar sense fons, corrents 
mortals. Barrejats amb la descripció trobem ja súplica i motius de persuasió. L’autor és 
conscient que es troba en aquesta situació a causa del seus pecats (v.6); però a aquests motius 
“justos”, segons la mentalitat de l’AT, s’afegeixen altres d’injustos (v.5), desproporcionats, 
sense motiu ni raons, causats per l’odi dels enemics, per l’abandó de germans i amics, per 
l’escarni i la burla dels quals és objecte per ser fidel a Déu i el seu temple (vv.8-10) i per les 
seves pràctiques religioses penitencials (vv.11-13).  

Amb pocs trets dibuixa un esbós de l’experiència de qualsevol home o dona religiosos: 
en alguns moments som necis i pecadors; després la conversió i la penitència esborren aquesta 
conducta i les seves conseqüències. Però sovint, com es diu popularment, el pecat fa forat; és 
a dir les seqüeles d’una conducta pecadora acostumen a durar més del que desitgem...  
 La súplica pròpiament dita (vv.14-22) és plena d’imperatius: escolteu-me, salveu-me, 
mireu-me, responeu-me, no em priveu de la vostra mirada, veniu, defenseu-me... El salmista 
coneix el Senyor i sap que l’escoltarà, perquè el seu amor és immens, el Senyor és fidel, és 
bondadós, i amb una gran tendresa. Ja a la primera part havia exposat motius de persuasió i de 
confiança: que no quedin defraudats els qui el busquen (v.7). La súplica acaba amb unes 
breus pinzellades sobre la gravetat de la situació i la feblesa del salmista (vv.20-22). 
 Aquest record fa brollar la fúria de l’autor: imprecacions contra els enemics a dojo 
(vv.23-29), alhora que invoca la justícia divina. Després d’aquest desfogament, humil i afligit 
torna a suplicar la salvació més serenament.  

I acaba expressant els propòsits i sentiments d’acció de gràcies que porta dins, alhora 
també que convida a l’alegria la lloança altres humils, desvalguts i captius. Els qui busquen 
Déu, la vergonya i desànim dels quals s’havia posat per forçar la intervenció divina, no 
tindran ja motiu per quedar defraudats, més aviat el contrari, en la salvació del salmista 
trobaran raons per recobrar l’alè i renovar la seva confiança en Déu. Convida tota la creació a 
la lloança (v.35). I si pels dolents hom desitjava que les seves tendes quedessin buides (v.26), 
del poble fidel s’afirma que veurà reconstruïdes les seves ciutats i que les habitaran i 
posseiran en pau. 

Aquest salm, com el 22(21), des de bon principi ha servit als cristians en la seva 
reflexió sobre el misteri de la persona i l’obra de Crist. És citat en diversos llocs de la passió 
(v.5//Jo 15,25; v.22//Mc 15,36). També el v.10//Jo 2,17, quan l’expulsió dels mercaders del 
temple. I encara podreu trobar-lo citat a: Ac 1,20; Rm 11,9-10; 15,3; Ap 3,5; 13,8, 17,8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salm 116 (114-115): Dijous sant 
 
 Del llibre litúrgic jueu V, del recull Jahvista II, pertany a la col·lecció dels 
al·leluiàtics, inclòs en l’anomenat “petit Hal·lel” (el gran Hal·lel són el 135 i 136). És un 
càntic d’acció de gràcies estructurat en quatre parts: introducció (vv.1-2); exposició de la 
situació i l’alliberament (vv.3-9); confiança en l’aflicció (vv.10-11) i promesa d’acció de 
gràcies (vv.12-19). Cal dir que la versió grega dels LXX d’aquest salm en fa dos: 114 (116,1-
9) i 115 (116,10-19). 
 L’autor comença amb una confessió: estimo el Senyor (v.1) i diu el per què: dues raons 
que en realitat és una de sola: m’escolta quan l’invoco. Aquest començament és una conclusió 
avançada, perquè al llarg del salm s’insisteix en què el Senyor escolta el fidel i li concedeix el 
que li demana. El salmista, realment o figuradament, és un malalt greu, en perill de mort. La 
exposició de la situació té força i comunica emoció: els llaços de la mort... A més, li afegeix 
un estat d’ànim depressiu: angoixa i neguit. En aquest salm, curiosament, manquen els 
enemics i la confessió dels pecats o, en el seu cas, la innocència del salmista. Només diu que 
va invocar el Senyor i que aquest el va salvar (vv.4-6). La declaració dels vv.5-6a (El Senyor 
és just i benigne, el nostre Déu sap compadir; el Senyor salvaguarda els senzills) és, per una 
banda, la raó de la intervenció de Déu: just, compassiu, tot Ell tendresa, sol·lícit amb els 
“petits”; i, per una altra part, inclou la lliçó que el salmista treu de l’experiència. Amb un Déu 
així pot recomanar calma i serenitat al seu esperit: l’experiència de la bondat de Déu i de 
l’alliberament que li ha atorgat i que descriu gràficament (de la mort, del plor, de caure), és el 
fonament per la pau i la serenor del creient. Ara, salvat i feliç, continuarà caminant a la 
presència del Senyor; unit a Ell, a la llum dels seus decrets, sota la seva protecció i 
companyia, entre els qui viuen, en aquesta terra on regna la vida, en contrast amb el món dels 
morts, a on esta a punt d’anar. Per un moment torna la vista enrere i es justifica (vv.10-11): 
recorda que, mentre estava en l’angoixa i el sofriment, mai va perdre la confiança en Déu. La 
reflexió sobre la poca fiabilitat dels homes és conseqüència d’una altra experiència: en els 
moments de desgràcia és quan ens adonem del poc fiables que són alguns que teníem com 
amics íntims. A la malaltia, real o figurada, s’afegeix sovint la soledat, l’abandó, la traïció. 
Déu és l’únic que ni abandona ni traïciona mai. 
 La darrera part és la promesa d’acció de gràcies. La pregunta vol dir que a Déu no se li 
pot “pagar”: se li pot agrair, però el seu do sobrepassa sempre les nostres possibilitats de 
“compensació”; els dons de Déu són gratuïts. L’acció de gràcies es realitzarà litúrgicament, 
brindant amb la copa de salvació en honor del Senyor, acomplint públicament les promeses 
fetes en els moments d’angoixa i oferint els sacrificis d’acció de gràcies; i tot plegat, al temple 
de Jerusalem, als atris, davant de tot el poble, com a reconeixement i testimoni públic... 
Emmarcada en la promesa trobem una frase important, repetida a mode de tornada (vv.13-
14.17-18) sobre el que li costa a Déu la mort dels qui l’estimen. Ell no inventà la mort ni s’hi 
complau en ella... Segueix una mena de jaculatòria amb un tema conegut que és alhora motiu 
de persuasió perquè Déu intervingui i proclamació de confiança, abandó i dependència en el 
Senyor: sóc el vostre servent; és a dir sóc dels qui s’han lliurat al teu servei, a complir la teva 
voluntat. I recorda amb emoció la salvació: em trencàreu les cadenes, em vau alliberar... Sí, 
servir Déu és regnar, superar qualsevol mena de servitud: qui vulgui arribar a ser gran entre 
vosaltres... com el Fill de l’home que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva 
vida en rescat per tots” (Mc 10,43-45). La mort del Fill, que tan va costar al Pare que 
l’alliberà de les seves cadenes amb la resurrecció, és l’acte suprem del servir, l’acte suprem de 
l’alliberament de tots els homes que ja poden viure, amb el Ressuscitat, en la vertadera terra 
dels vius. Com, doncs no cantar Al·leluia!? 



Salm 31 (30): Divendres sant 
 
 Del llibre litúrgic jueu I, del recull Jahvista I i de la col·lecció de David I... És una 
súplica individual estructurada entres parts: 1ª (vv.2-9); 2ª (vv.10-19); acció de gràcies (vv.20-
25). És un salm difícil; produeix la impressió de desordre i poca claredat. Uns diuen que són 
dos salms (1ª i 2ª parts) amb una conclusió comuna; altres que és un de sol desenvolupat en 
dos tongades (després d’un final lògic, torna al principi i repeteix el moviment) amb una 
conclusió solemne... El contingut, però, és clar: un innocent, injustament perseguit i acusat i a 
més malalt, recorre a Déu amb tota confiança, el qual li dóna el seu ajut i ell li dóna gràcies. 
És la foto de qui submergit en el sofriment, cerca i troba l’ajut de Déu; perseguit i humiliat és, 
en realitat, vencedor.  
 A la primera part trobem els elements típics de les súpliques. Comença amb un crit 
d’auxili molt desenvolupat (vv.2-5); es barregen les peticions de socors amb les motivacions i 
els títols divins que expressen confiança: roca, penyal, plaça forta. Després s’expressa 
breument la situació (vv.5-9): li han parat un llaç, està afligit i angoixat, a punt de caure en 
mans dels enemics, potser idòlatres. El salmista, però, es posa en mans del Senyor i és 
rescatat. D’ací, l’alegria i el goig per l’amor de Déu que aquesta salvació li ha revelat... 
Aquesta primera part és molt semblant al Ps 71. 
 La segon part també comença amb un crit d’auxili amb motivació, ara molt breu 
(v.10). Segueix una detallada descripció de la situació: una malaltia junt amb el menyspreu, 
abandonament i hostilitat que causa. Però el salmista confia en el Senyor, el seu destí està a 
les seves mans, i recorre a ell amb l’esperança de no quedar defraudat (vv.15.16.18): les 
expressions són les mateixes que a la 1ª part. Al centre del salm (v.15) trobem una declaració 
fonamental que expressa confiança, mou a i sosté la pregària i reflexa l’actitud profunda i 
bàsica del salmista: Sou el meu Déu. La súplica és més concreta que abans: que quedin 
decebuts els impius, que callin els mentiders que ataquen l’innocent. 
 La part final, l’acció de gràcies triomfal per l’amor i la bondat de Déu pels qui es 
refugien en Ell com el salmista: els qui s’arreceren en Ell no han de tenir por de les intrigues, 
calumnies i murmuracions de la gent. Breument exposa la seva experiència personal: del 
desànim en la prova a la joia per l’amor i la salvació de Déu. En justa correspondència, el 
salmista invita els fidels, i implícitament a ell mateix, a “estimar” el Senyor. I en una frase 
resumeix la lliçó fonamental, és a dir, el tracte diferent que Déu reserva als justos i als 
pecadors. Acabant amb una exhortació a confiar en el Senyor tan bondadós. 
 A l’evangeli de Lluc, les darreres paraules de Jesús a la creu són d’aquest salm: A les 
vostres mans encomano el meu esperit (v.6). Confiança i abandonament absoluts en el Pare 
amb qui Jesús visqué la seva vida i la seva mort. També fou aquesta l’actitud d’Esteve (Ac 
7,59). 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dia 23 d’abril: Ps 117, Ps 29, Ps 99, Ps 144, Ps 66, Ps 46 
 
 

Salm 118 (117): Diumenge I i II de Pasqua 
 
 Del llibre litúrgic jueu V, del recull Jahvista II, pertany a la col·lecció dels 
al·leluiàtics, inclòs en l’anomenat “petit Hal·lel” (el gran Hal·lel són el 135 i 136)... És una 
litúrgia d’acció de gràcies, amb aspectes individuals i comunitaris. Té sis parts: invitació a la 
lloança (vv.1-4); declaració de confiança (vv.5-9); exposició del cas (vv.10-14); cants de 
victòria i acció de gràcies (vv.15-18); entrada al temple (vv.19-25); processó litúrgica (26-29) 
amb inclusió (vv.1.29). 
 L’alternança de les veus individual i comunitària fa difícil seguir el moviment del 
salm. La intervenció coral, les repeticions, les tronades i les referències explícites a dues 
accions litúrgiques: entrada al temple i processó litúrgica... ens parlen d’un litúrgia 
comunitària d’acció de gràcies, celebrada amb motiu d’una victòria del poble, que un 
qualificat representant, podria ser el mateix rei, agraeix a Déu en el temple. 
 Comença amb la repetició quatre cops d’una tornada coneguda i amb la invitació al 
poble, als sacerdots (casa d’Aharon) i als fidels en general a cantar aquesta tornada amb 
entusiasme, donant gràcies a Déu pel seu etern amor. 
 Fa una breu menció de l’angoixa, un perill passat, i la salvació i, de seguida, qui prega  
manifesta la seva confiança en Déu i treu una conclusió de caire sapiencial, possiblement 
recitada pel cor: més val emparar-se en el Senyor que posar confiança en els homes, per molt 
poder que tinguin. 
 L’estrofa següent descriu la victòria amb una frase que es repeteix com a tornada. La 
victòria ha estat la derrota de les nacions enemigues que atacaven el poble. Les imatges són 
molt boniques: eixam, foc d’argelagues, empentes. El que havia estat històricament una 
victòria contra un poble, l’autor ho converteix en quelcom emblemàtic i gairebé còsmic: totes 
les nacions contra un sol poble, el de Déu. L’atac, repetit diverses vegades, es va intensificant 
a cada frase, però sempre s’esclafa contra la muralla ferma i incommovible de la tornada que 
no es deixa derrocar fàcilment, la qual no és sinó la força del Senyor, el seu ajut, la seva 
salvació, és a dir Ell. 
 Crits de festa i de victòria precedeixen l’entrada triomfal al temple (vv.15-16). 
Breument es recorda la situació per la qual s’ha passat i que s’interpreta més que com a càstig 
com un toc d’alerta del Senyor (vv.17-18). 
 I segueix un conglomerat d’elements litúrgics, d’acció de gràcies, de súplica, 
d’invocacions, de benedicció, que descriuen i acompanyen la celebració en el temple d’aquest 
gran dia del Senyor, dia de victòria, de joia, de festa, d’alegre i joiosa relació de Déu amb el 
seu poble i d’aquest amb Ell. 
 El salm aviat s’associà a la festa jueva de les tendes (cf. Lv 23, 33-36; Dt 16,13-15). 
 Al NT és molt usat i convertit en salm cristià. La pedra, rebutjada pels jueus, però que 
Déu ha convertit en pedra angular, és Crist, al qual Déu ha concedit la gran victòria de la 
resurrecció. En els vv.25-27, per posar un exemple concret, s’inspiraren per explicar la 
entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, inclosa la salutació: Beneït el qui ve en nom del 
Senyor!. I Jesús mateix el cita, aquest salm (Mt 23,39 i =). 
 
 
 
 



Salm 30 (29): Diumenge III de Pasqua 
 
 Del llibre litúrgic jueu I, del recull Jahvista I i de la col·lecció de David I; aquest, però, 
porta en el títol una nota de caire litúrgic: càntic per a la dedicació del temple. És una acció 
de gràcies individual que té quatre parts: acció de gràcies (vv.2-6); exposició del cas (vv.7-8); 
súplica (vv.9-11); alliberament i nova acció de gràcies (vv.12-13). 
 Ésser viu encara, física, social o espiritualment, després d’un experiència de mort, és 
com ressuscitar. Recordar la malaltia passada, les circumstàncies adverses, la desgràcia o el 
perill superat, és sortir d’un pou fondo, respirar a fons, sentir-se agraït a la vida, a les noves 
forces vitals que ens fan renéixer, reviure, oblidar en la pràctica les angoixes passades. I pel 
creient és retorna a Déu, agrair el regal infinit de la llum, del respir, de la pau i de la salut. És 
el que fa el salmista. Després de passar una situació angoixosa de perill mortal, causat pels 
enemics (v.2) o per una malaltia greu (vv.3-4.10-11), comença la pregària amb un crit de 
lloança, el qual és reflex d’un actitud constant: des que ha recobrat la vida gràcies a l’acció de 
Déu, viu per a donar gràcies (v.13) i convida els fidels a imitar-lo (v.5). Perquè si és cert que a 
l’AT, la malaltia, la desgràcia o el perill són causats per un Déu aïrat pels pecats, les 
infidelitats o les falses seguretats humanes (v.7), que amaga la seva mirada, no és menys cert 
que la seva infinita tendresa i bondat li impedeixen romandre gaire temps d’aquesta manera 
(vv.7-8). És sols un instant en comparació amb el seu favor etern. Les llàgrimes que l’home 
pot deixar caure castigat per Déu, s’han d’eixugar ràpidament, en una nit, (perquè el plor és 
un hoste passatger) per deixar pas al goig de la guarició, de l’alliberament, de la resurrecció 
divina (vv.6-7). 
 A més d’aquestes raons que es desprenen del propi ésser misericordiós de Déu, l’autor 
motiva la seva súplica de salvació afegint altres raons “interessades”: què guanya Déu amb la 
mort del fidel? no se n’adona que perd un adorador? 
 La petició és insistent; recorda en passat i, en fer-ho, la repeteix en present (vv.9-11). 
Però és record, perquè ara, en el present no hi ha dol, sinó danses; no hi ha vestit de dol, sinó 
de festa. Déu mateix, en fer-se de dia derrama el seu favor i el goig sobre tota criatura. 
 Com el matí de Pasqua, quan el Senyor canvià el dol i el dolor dels deixebles en 
l’alegria desbordant, quan alliberà el seu Fill de l’abisme i li tragué el llençol d’amortallar i li 
posa la túnica de festa i de glòria... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salm 100 (99): Diumenge IV de Pasqua 
 
 Del llibre litúrgic jueu IV, del recull Jahvista II, de la col·lecció menor... tal com 
indica el títol: per a l’acció de gràcies, és un cant processional, himne de lloança i d’acció de 
gràcies. Té dues parts simètriques i paral·leles, cadascuna amb una invitació a la lloança i la 
seva motivació (vv.1-3.4-5). 
 El primer d’aquestes elements, comú en els himnes, és molt desenvolupat. Amb set 
imperatius en cinc vv., que són altres invitacions, l’autor exhorta a la lloança, a servir (donar 
culte) i beneir el Senyor, a donar-li gràcies i cantar en honor seu, mentre els fidels van en 
processó cap al temple i hi entren. El clima és solemne, exultant i festiu. 
 I és que el Senyor s’ho mereix. El Senyor és Déu: reconeixement i professió de fe. El 
Ps 95 amplia i explicita més. És creador i per tant “amo” nostre i nosaltres som el seu poble. A 
més, té drets de propietat sobre el poble, perquè el va fer néixer com a poble seu a partir de 
l’Èxode. Ell és pastor i nosaltres el seu ramat: el guia i el condueix i el pastura al llarg de la 
història. Aquests són els motius concrets per lloar Déu. Però n’hi ha més. A la segona estrofa 
trobem motius coneguts pel poble i que són atributs de Déu: lleialtat, bondat, fidelitat... 
 Ja veiem que aquest salm, tot i ser tan breu, té una gran densitat teològica. Només 
insinuant, sense explicitar gaire, fa un recorregut per tota la història de la salvació i les 
meravelles de Déu: creació, naixement del poble, aliança, pasturatge i fidelitat al llarg dels 
segles. Des d’una invitació aparentment universal a tota la terra, passa a particularitzar-la en 
el seu poble, nosaltres. Fa pensar que les accions salvífiques de Déu amb el seu poble són 
bones per a tota la humanitat, com serà reafirmat en Crist, la darrera i la més gran acció 
salvadora per a tots els homes. Jesucrist és el veritable pastor i salvador universal, prova 
definitiva de la bondat de Déu i de la seva eterna fidelitat. 
 Molt semblant, segons això, seria el salm al·leluiàtic 117(116). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salm 145 (144): Diumenge V de Pasqua 
 
 Del llibre litúrgic jueu V, del recull Jahvista II, pertany a la col·lecció de David III. 
Com podeu observar és un himne, alfabètic (cf. Ps 9-10), de lloança i acció de gràcies. Pel fet 
de ser alfabètic, hom troba repeticions i manca d’estructura clara. És un salm poc original; té 
coses d’altres salms. Es van alternant les invocacions a Déu en segona persona i la lloança en 
tercera. Trobem una gran inclusió (v.1 i 21): beneir el sant nom de Déu per sempre més. Al 
v.1 és el salmista qui té el propòsit de fer-ho, mentre que al darrer es fa una invitació a tot 
ésser viu. 
 Temàticament es podria dividir el salm en dos parts: les gestes glorioses del Senyor, la 
seva reialesa i majestat (vv.3-13); la segona, sobre la bondat i la misericòrdia de Déu amb les 
seves criatures (vv.14-20). Tot això precedit per una introducció (vv.1-2) i tancat amb una 
conclusió (v.21). 
 A la introducció l’autor expressa amb fervor el seu propòsit de lloar el Senyor, Déu 
meu i rei meu, permanentment. El cos del salm comença amb el primer motiu de lloança: el 
Senyor és gran (v.3). Després l’autor insisteix en la proclamació de les grandioses accions de 
Déu i en la seva transmissió oral de generació en generació, la qual arriba a ell i també la 
transmet (vv.4-7). Com a resum d’aquestes gestes ressona el nom i els atributs clàssics de 
Déu: clement, compassiu, pacient, ric en amor, bondadós, d’immensa tendresa (vv.8-9). 
L’autor convida tots els beneficiaris d’aquest amor que lloïn el Senyor i, tornant a un tema 
anterior, proclamin sempre i arreu el regne de Déu, la seva glòria i la seva potència, que no és 
altra que l’exercici dels atributs exposats (vv.10-13). 
 A la segona part, sempre com motius de lloança, cita la cura divina amb els febles i els 
malalts (v.14), la seva generositat amb tots (v.15-16), la seva fidel i lleial manera de fer (v17). 
D’aquesta manera es manifesta en les diverses actituds del Senyor amb els qui l’invoquen 
amb sinceritat, amb els qui l’estimen i li són fidels; Ell és a prop d’ells (v.18), els concedeix 
els seus desigs, els escolta, els allibera, els protegeix; contrastant amb que acaba amb tots els 
dolents (vv.19-20). 
 El tercer i quart estic del v.13 no es troben en el text masorètic, probablement 
pertanyen al text original, perquè si que apareixen en manuscrits antics i en els de Qumran. 
 Com ja he apuntat, l’autor, després de considerar els atributs i els fets del Senyor, 
acaba convidant-se i convidant tots els vivents a la lloança (v.21), com també veurem que es 
fa al darrer v. del salteri (cf. 150,6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salm 67 (66): Diumenge VI de Pasqua 
 
 Pertany al llibre litúrgic jueu II. És del recull Elohista. I de la col·lecció de David II. 
És una acció de gràcies que inclou alguns elements de súplica i d’himne. Té tres estrofes 
(vv.2-3.5.7-8) separades per una tornada (vv.4.6), que li donen una estructura força regular. 
 La primera i la tercera tenen fórmules d’oració deprecativa, on es parla de Déu en 
tercera persona, algunes de les quals semblen agafades de la benedicció sacerdotal de Nm 
6,24-26: que Déu s’apiada de nosaltres, perquè tots els seus favors envers nosaltres provenen 
de la seva pietat i de la seva misericòrdia; que ens beneeixi i faci brillar la claror de la seva 
mirada sobre nosaltres, és a dir, que veiem com en fixar-se en nosaltres se l’il·lumina el rostre 
de benvolença, de goig, de satisfacció; i que el temin fins als límits de la terra, és a dir, que ho 
reconegui i l’adori tota la humanitat. Aquests favors se li demanen per nosaltres, el poble, 
però també, amb una perspectiva universal, per tota la terra, pels pobles i nacions, els quals 
d’aquesta manera coneixeran els camins del Senyor, el seu estil i forma d’actuar, i es 
beneficiaran de la seva salvació. 
 Les benediccions de Déu es descriuen de manera genèrica: camins, salvació; i també 
de manera concreta: govern just i universal (v.5), la collita abundant (v.7). Aquestes 
benediccions que es demanen, de fet ja es consideren atorgades; provoquen l’alegria i el goig 
universals i la consegüent acció de gràcies. Així ho diu la tornada (vv.4.6), la qual es repeteix 
com a recurs per manifestar el desig intens, la petició fervent i la invitació calorosa a tots els 
pobles perquè agraeixin a Déu, com només Ell s’ho mereix, els immensos favors. 
 Sant Pau, conscient que Jesucrist significa la veritable benedicció de Déu, citarà la 
seva pràctica i repetirà el consell de donar gràcies a Déu contínuament per Crist i en Crist 
(Rm 1,8; 7,25; 1C 15,57; Ef 5,19-20; Col 3,17;...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salm 47 (46): Ascensió del Senyor 
 
 Pertany al llibre litúrgic jueu II. És del recull Elohista. I de la col·lecció levítica de 
Coré I, tal com indica el títol. És un himne a la reialesa de Déu, estructurat en tres parts: Déu, 
rei universal (vv.2-5); entronització (vv.6-8); reconeixement (vv.9-10). 
 És un cant vibrant a la reialesa universal de Déu, no sols històrica, sinó escatològica. 
Totes les nacions i pobles són convidats, ja al començament, a lloar i aclamar amb entusiasme 
el Senyor Rei. La perspectiva universal, però, aviat es cenyeix a Israel. Déu Rei, sobirà 
universal, gran i terrible, ha elegit el seu poble, descendent de Jacob al que tan estimava, i 
també aquesta terra, pertanyent també a Jacob. I al seu poble ha sotmès pobles i nacions. 
L’autor segurament té “in mente” el do de la conquesta de la Terra Promesa (vv.4-5). 
Mitjançant aquest domini universal d’Israel, Déu exerceix la seva reialesa sobre tots els 
pobles. 
 Al centre del salm hi trobem la visió del seguici reial de Deu, que torna a prendre 
possessió del tron; podria fer referència a una processó amb l’arca que va cap al temple per 
celebrar alguna mena de festa d’entronització divina. Ressonen les aclamacions del poble i el 
so dels corns que acompanyen el rei. A l’autor tot li és poc per a Déu, el nostre rei: per això 
convida calorosament els oients a redoblar l’esforç, a tocar més i millor en honor del Senyor, 
el nostre rei, sí, i el de tota la terra (vv.6-8). 
 Acaba la processó i l’escena s’asserena: assegut ja al tron, Déu exerceix la seva 
sobirania i rep el tribut dels altres reis. Els prínceps dels pobles s’uneixen (v.10) –en aliança 
fraterna? o parla d’un sol poble universal?– al poble de Déu. I Déu rep el qualificatiu de Déu 
d’Abraham, el primer avantpassat que tractà amb Déu i va rebre les seves promeses d’una 
descendència nombrosa i de la benedicció universal. L’autor veu que en aquest regnat de Déu 
aquelles promeses s’acompleixen, o s’acompliran si parla en esperança del futur escatològic. 
El Déu d’Abraham i del seu poble és el Déu de tots els pobles, de totes les famílies de la terra, 
sentint-se i reconeixent-se, com ho són en realitat, propietat de l’únic i altíssim Déu es 
reconcilien entre ells en una abraçada que inclou tota la terra. No sembla que hi hagi 
submissió dels pobles a Israel, com al principi; la submissió és d’Israel i dels altres pobles a 
l’únic i comú Senyor. 
 La fraternitat universal és un dels primers efectes de l’arribada del Regne de Déu a 
l’AT es van limitar a anunciar-la i esperar-la amb ànsia. Els cristians ja fruïm de la seva 
presència entre nosaltres: de mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans... de Pare 
només en teniu un, que és el del cel (Mt 23,8-9). I podem retre homenatge universal al Rei i 
Senyor Jesucrist que, pujant victoriós dels abismes de la mort, és entronitzat junt amb el Pare i 
rep el nom que està per damunt de tot altre nom (Fl 2,9-11). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dia 28 de maig : Ps 103, Ps 129, Ps 130, Ps 148-150 
 

Salm 104 (103): 
 
 Pertany al llibre litúrgic jueu IV i al recull Jahvista II; és considerat dins de la 
col·lecció I dels al·leluiàtics, com el 103(102), els quals fins al 107 formen com una 
introducció al “petit Hal·lel”. És un himne al Senyor, rei i creador, té moltes afinitats amb un 
himne egipci al déu sol de l’època del faraó Akenaton (Amenofis IV; s. XIV a.C). 
 Després de la lloança inicial que es repeteix al final (vv.1.35c), distingim sis parts: 
Déu al cel (vv.1-4); creació de la terra i separació de les aigües (vv.5-9); cura de la terra i dels 
seus habitants (vv.10-18); ritme del temps (vv.19-23); providència divina (24-30); lloança 
final (vv.31-35). És un gran himne a un Déu també gran, creador i vivificador de tot el que 
existeix. Hom pot veure força relació amb Gn 1. L’autor comença amb una invitació a ell 
mateix a lloar el Senyor, distanciant-se tot seguit d’Ell amb una lloança directa i entusiasta, la 
qual marca ja la majestat del Senyor i, alhora, la seva relació personal amb el salmista: 
Senyor, Déu meu, que en sou, de gran! I la grandesa del Senyor es contempla, en primer lloc, 
al cel. Allà Déu és un rei imponent: vestits reials, palau, carrossa, seguici de missatgers i 
servidors. Totes les realitats celestes (sol, cels, aigües, núvols, vents i foc, flames i raigs) estan 
al servei de la reialesa i majestat divines... Déu també és creador. Assentà la terra i la vestí 
amb el mantell dels oceans (bonica imatge). Amb una sola ordre, com a bon sobirà, separà les 
aigües. Després les domestica i les converteix en fonts, torrents i pluja beneficiosa que 
fecunda la terra... i tot ho posa al servei de les altres criatures. El salmista sembla que 
contempla un esplèndid panorama des d’un punt alt. A la llunyania veu les muntanyes i 
recorda els animals que les hi habiten i els rierols que s’hi escolen. Com a música de fons, el 
cant dels ocells que nien als arbres de les ribes. Una mica més a prop veu els prats verds de la 
vall travessada pel riu... i els camps de conreu on pasturen els ramats, i on algunes persones 
treballen la terra per obtenir aliment, alegria i bellesa, que tot és necessari en aquesta vida. 
Heus ací, doncs, l’home inserit en la creació com a treballador. Al costat dels camps de 
conreu, veu uns cedres grans, a les branques més altes dels quals fins nien les cigonyes... Mira 
l’horitzó i recorda els cabirols als roquissars i altres animalons... Però es comença a fer fosc i 
les tenebres priven la vista. Cal baixar de la seva talaia. I tot baixant, reflexiona sobre el 
misteri del temps (dia, nit, sol, foscor) sobre els animals de la nit i la sortida de l’home del seu 
treball, per recomençar en fer-se de dia altre cop el mateix cicle etern i fecund (vv.19-23). En 
tot aquest temps el salmista no ha deixat de parlar amb Déu. La seva contemplació i la seva 
reflexió són oració admirada, conversa íntima amb l’amic autor de tanta meravella. Això el 
porta a la lloança abans de continuar (v.24)... I, la contemplació s’amplia: el mar, ple de 
criatures, dominat per l’home, com la terra conreada, el qual solca amb els seus vaixells. I al 
mar hi viu Leviatan, el qual és desposseït de les seves terribles característiques per esdevenir 
joguina de Déu (vv.25-26). El Senyor regna, crea i conserva: alimenta les criatures, les envia i 
els dóna l’alè vital (vv.29-30)... Després de recórrer la creació, l’autor veu Déu satisfet, fruint 
de les seves criatures, com el Déu de Gn en concloure la setmana creadora. I deixa anar una 
altra lloança: Glòria al Senyor per sempre... ( v.31). Breument, el record de la majestat 
transcendent de Déu (v.32) dóna pas al propòsit de l’autor i al desig que la seva obra (el 
poema) agradi al seu Déu com li agraden totes les obres contemplades en el salm. La 
imprecació final, inesperada i violenta (v.35), expressa el desig que desaparegui el pecat i el 
mal, úniques realitats que enfosqueixen el bonic panorama contemplat. 
 L’autor ha sabut veure l’invisible de Déu, el seu etern poder i la seva divinitat... a 
través de les coses creades (Rm 1,20). Si a la glòria revelada a la creació, els cristians hi 
afegim la “nova creació” de tot i de tots en Crist (Rm 8,19-23; Col 1,15ss; 2C 5,17; Ap 21,1-
5), el nostre cant de lloança serà més complert, més ple, més entusiasta que el del salmista de 
l’AT. 



Salm 130 (129): 
 
 Del llibre litúrgic jueu V, del recull Jahvista II, pertany a la col·lecció dels graduals, 
com diu el títol és un càntic pels pelegrinatges. 
 Súplica individual amb dues parts molt diverses. A la primera (vv.1-4) l’autor es 
dirigeix a Déu, el seu interlocutor.  

Després d’invocar el seu nom i demanar la seva atenció, intenta motivar la seva acció 
salvadora. A la segona part (vv.5-8), ja no dialoga amb Déu, sinó que declara o confessa 
públicament els seus sentiments i exhorta els creients a compartir-los. 
 La primera part acaba amb unes paraules adreçades a Déu sobre el seu mateix ésser 
(v.4). La segona també acaba amb una afirmació sobre Déu, ara en tercera persona (vv.7-8): 
Són els motius pels quals el salm és ple de confiança sense límits, d’esperança fervent. 
 Aquest “De profundis” és un dels set salms penitencials de la litúrgia de l’Església. 
L’home enfonsat per les seves culpes o per les seves conseqüències, des del fons de l’abisme, 
clama confiadament Déu: és l’únic que pot salvar. Li demana que no tingui en compte els seus 
pecats, que se n’oblidi, que els hi perdoni, perquè no hi ha ningú que sigui innocent, ningú 
que pugui resistir el pes de les seves culpes i de les conseqüències d’aquestes, ningú pot 
suportar l’enemistat amb Déu. 
 Només el Senyor pot resoldre aquesta situació: en Ell es troba el perdó i això fa que el 
poble l’honori i el respecti. L’autor li recorda a Déu per convèncer-lo que intervingui, com per 
vèncer la seva reticència (vv.3-4). 
 Després el salmista es gira cap als seus oients i els revela fogosament la seva profunda 
actitud: com els sentinelles esperen l’albada i l’hora del relleu, així espera ell en el Senyor i en 
la seva paraula, impacient però segur. I exhorta el poble a imitar aquesta seva actitud, amb 
confiança absoluta en l’abundància de l’amor i de la misericòrdia de Déu, i amb la certesa 
absoluta que el senyor l’alliberarà dels seus pecats per molts que siguin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salm 131 (130): 
 
 Del llibre litúrgic jueu V, del recull Jahvista II, pertany a la col·lecció dels graduals, 
com diu el títol és un càntic pels pelegrinatges. 
 És un dels càntics de confiança més bonics de tot el salteri. Un nen que descansa 
tranquil a la falda de la mare és la imatge de la qual se serveix l’autor per transmetre el seu 
estat d’ànim i la seva actitud religiosa. 
 El salmista parla a Déu de la seva humilitat i de la seva manca d’ambició. Coneix els 
seus propis límits, renuncia a aspiracions desmesurades i no vol coses grans. Sembla una 
actitud raonable, de saviesa humana, d’higiene mental, de simpàtica modèstia agradable a Déu 
i als homes. Per què afanys, neguits i treballs? És més còmode l’“aurea mediocritas”. 
 Tanmateix en la frase final (no té perquè ser un afegit posterior), en l’exhortació al 
poble, hom descobreix que la seva actitud va més enllà i conté un profund sentit religiós: en el 
Senyor descansen els seus anhels, Déu i la seva salvació són l’única cosa que val la pena 
aconseguir.  
 La vertadera postura religiosa consisteix en abandonar-se als braços del Senyor tant en 
l’alegria com en l’adversitat; la qual cosa sabem que va fer el mateix Crist (Lc 23,46). També 
Crist és qui ens recomana serenitat, abandó i confiança en les mans de Déu (Mt 6,25-34). 
 Des d’un punt de vista literari el salm és profund i enèrgic. Comença i acaba 
anomenant el Senyor. A tres negacions seguides es contraposen dos verbs afirmats 
emfàticament i un imatge que subratlla aquestes afirmacions; tot plegat seguit d’una 
exhortació final. La pau i la serenitat que es respira en tot el salm no fa obstacle a la força i 
l’energia dels sentiments exposats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salm 148: 
 
 Del llibre litúrgic jueu V, del recull Jahvista II, pertany a la col·lecció dels 
al·leluiàtics; i forma part del grup de salms (146-150) que tanquen el salteri. 
 Himne de lloança universal a Déu, estructurat en tres parts: lloança des del cel (vv.1-
6); des de la terra (vv.7-13); conclusió (v.14). 
 Trobem, doncs, dues estrofes que comencen amb lloeu des del cel o des de la terra, i 
que acaben amb la invitació: que tots lloïn el nom del Senyor (vv.5.13). 
 L’element predominant són els invitats a la lloança; mentre al salm 150 veurem que és 
la mateixa invitació: “lloeu”. L’autor vol que tot l’univers lloï Déu a una sola veu: va 
anomenant tots i cadascun dels éssers del món distribuïts en el cel i la terra. 
 La primera estrofa s’ocupa dels éssers del cel. Es tanca com hem dit amb la invitació 
general, a mode de tornada, i amb uns insinuats motius per fer la lloança. Aquests motius són 
clars: tots aquests éssers deuen la seva existència i la seva estabilitat i permanència a l’acció 
creadora de Déu. Creats i mantinguts per Ell han de lloar-lo contínuament en un gran cor 
unànime i exultant (vv.5-6). 
 L’autor es trasllada a la terra, segona estrofa. La dinàmica és la mateixa que abans. Sí 
a la primera, es repetia vuit vegades l’imperatiu “lloeu”, ara només cal dir-ho dues vegades, al 
començament i al final. Aquí, però, els invitats a fer-ho són més, acabant amb els homes de 
tota condició, poble, sexe i edat... la lloança ha de ser universal, sense exclusions, de tot i de 
tots els éssers creats pel Senyor a qui hem de lloar. 
 La tornada, ara cita altres motius diversos que l’anterior. No és perquè creà tots 
aquests éssers, sinó perquè el seu nom excel·leix sobre tot altre. 
 La contemplació detallada de tota la creació fa que el salmista aixequi la seva mirada 
vers el creador de totes les coses, únic, incomparable, majestuós, amb sobirania i domini 
sobre cels i terra, les dues parts del cosmos contemplades.  

A part del mot Jahvè, un detall que fa que el cant sigui israelita és: aquest Creador i 
Senyor excels que dóna força i poder al seu poble, l’Israel sortós de tenir-lo per Déu. 

La darrera frase subratlla l’orgull que això provoca en el poble i l’apropament 
entranyable que manté amb aquest Déu universal: el Senyor, el nostre Déu, el Creador de tot i 
de tots els que existeixen. Al·leluia! 

La mirada i l’atenció de l’autor s’ha anat apropant i concentrant: dels cels a la terra i, 
ja en aquesta, dels pobles al Poble. La darrera frase també es podria interpretar com una 
invitació i començament de la lloança entusiasta dels fidels israelites, els quals són, en 
definitiva, els qui van cantar el salm. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salm 149: 
 

Del llibre litúrgic jueu V, del recull Jahvista II, pertany a la col·lecció dels 
al·leluiàtics; i forma part del grup de salms (146-150) que tanquen el salteri. 
 Himne de lloança a Déu, creador i rei, amb un cert to bèl·lic. Temàticament té dues 
parts: invitació motivada al cant i la dansa (vv.1-4); victòria dels fidels (vv.5-9). 
 A la primera part, que comença amb un càntic nou, conegut per altres salms (cf. 33; 
40; 96; 98; 144), l’autor convida a la lloança primer als fidels, els “hasidim”, grup especial de 
creients que es distingeixen pel seu fervor religiós i, en algun moment, per la seva disposició a 
la lluita armada en defensa d’Israel i de les seves tradicions (vv.1.5.9). Després convida tot 
Israel, els fills de Sió: han de lloar Déu que és el seu Creador i el seu Rei. La lloança ha de ser 
entusiasta, amb cants, músiques i danses. El motiu concret i present per la lloança és una 
“victòria” que Déu ha concedit al poble, als humils. No es diu de quina victòria es tracta: pot 
ser una victòria general, un triomf normal, esperat i aconseguit moltes vegades, que el Senyor 
concedeix, ha concedit i seguirà concedint al seu poble i, de manera especial, als humils 
...Victòria de Crist?! 
 A la segona part l’autor descriu i invita a una mena de dansa ritual provocada per 
l’entusiasme (vv.5-6). En aquesta dansa s’escenifica i se celebra l’execució d’una sentència 
divina (v.9). Déu ha sentenciat les nacions i reis enemics que lluiten i ataquen el poble a la 
destrucció, a la desaparició, a la derrota i al captiveri. La sentència assenyala el càstig 
imposat: l’executen els fidels, els quals són col·laboradors així de la justícia divina; un gran 
honor. La guerra passa a ser així (la dansa ho imita i ho repeteix ritualment) una acció 
teològica-litúrgica: Déu i els fidels, actuant junts, restableixen l’ordre i instauren la justícia. 
 Els sentiments de venjança no són cristians: Sí és cristià cercar amb passió la justícia 
del regne que Déu, Creador i Rei, instaura i estableix mitjançant el Fill per tots els pobres, 
humils i oprimits de la terra (Mt 5-6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salm 150: 
 
 Del llibre litúrgic jueu V, del recull Jahvista II, pertany a la col·lecció dels 
al·leluiàtics; i forma part del grup de salms (146-150) que tanquen el salteri. 
 Himne al Senyor, en el qual un dels elements típics d’aquest gènere literari, la 
invitació a la lloança, s’ha desenvolupat de tal manera que ha fet fora la resta d’elements i és 
l’únic que apareix. Es tracta, com es pot veure, d’una invitació grandiosa i solemníssima a 
lloar Déu, en la qual s’assenyalen de passada diverses circumstàncies: on, per què, com i qui. 
Els 10 imperatius (lloeu-lo) converteixen el salm gairebé en una lletania. S’invita a cantar les 
lloances del Senyor en el seu temple d’aquí, a la terra, o potser el del cel (santuari 
//firmament) (v.1). Cal lloar-lo per les seves gestes: totes les que es contemplen i canten a tot 
el salteri; totes les que Déu ha fet al llarg de la història del poble. Mereix la lloança per la seva 
grandesa (v.2). Molts són els salms que parlen de la grandesa del Senyor (cf. 48; 77; 86; 95; 
96; 104; 135; 147). La lloança és obligada i merescuda. 
 El salmista vol sentir l’orquestra tocant a tot volum per acompanyar els cants de 
lloança. I s’estén en anomenar els diversos instruments: de vent, de corda, de percussió. Vol 
veure també el poble ballant d’entusiasme al so de la música en honor de Senyor (cf. Ps 149). 
I acaba citant els invitats: tot ésser viu, tot ésser que respira, tota criatura de Déu. La lloança 
ha de ser universal i en ella han de participar tots els qui deuen la seva vida a Déu. 
 Sens dubte és una gran doxologia o aclamació conclusiva que tanca tot el salteri. Un 
gran final a tota orquestra, que corona la majestuosa col·lecció de cants en honor del Déu 
d’Israel. 
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