
El motiu que em va portar a fer el viatge a Mè-
xic va ser per anar a veure el meu fi ll, el Pau, 
que fa temps que hi viu. Un dels moments més 
emocionants del viatge va ser quan em vaig re-
trobar amb ell i em vaig fondre entre els seus 
llargs braços. Amb la meva amiga Rosa Pi Mas-
vidal vàrem estar al pis del Pau a la colònia Con-
desa, de Ciutat de Mèxic. Ens va portar a cases 
d’amics seus i per pobles del voltant. Nosaltres 
dues vam continuar fent una ruta per Chiapas i 
Yucatan. L’estiu següent la felicitat encara va ser 
més gran, quan, el meu altre fi ll, el Fran, es va 
animar a acompanyar-nos per la Baja California 
Sur. La Rosa i jo, vam marxar quinze dies abans 
per conèixer Guatemala i la zona del Pacífi c de 
Mèxic. Tot seguit vam anar a la Baja California, 
on ens vam trobar, tots quatre viatgers, a la Paz, 
lloc des d’on començaríem la ruta fi ns a l’extrem 
meridional de San José del Cabo. El viatge va 
acabar a Ciutat de Mèxic.

M’emporto una maleta plena vivències:

Del viatge a Mèxic de 2015:

De Ciutats i pobles:
Tinc un bon record de les persones que he cone-
gut i dels bons moments que hem compartit. Es-
tic agraïda al Pau per guiar-nos per Mèxic i per 
introduir-nos a la vida i costums dels mexicans. 
La visita al centre de Ciutat de Mèxic i el Museu 
Nacional d’Antropologia em va ajudar a enten-
dre el passat del país. Em va agradar conèixer 
el bressol de Frida Kahlo a Coyoacán, una dona 
que admiro per la seva fortalesa. L’ambient fami-
liar i festiu a les trajineras, les barques de Xochi-

milco. La riquesa tradicional i cultural de More-
lia. La dansa dels vellets de Pátzcuaro. Cercant 
arrels familiars a Veracruz vaig quedar satisfeta 
de la recerca genealògica. Va ser positiu poder 
conviure amb el Pau tots aquells dies i veure que 
és feliç. Malgrat el temps que puguem trigar a 
retrobar-nos, crec que entre nosaltres s’han re-
fermat, encara més, els nostres vincles familiars.

Amb el Pau, al Museu Nacional
d’Antropologia de Ciutat de Mèxic
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De Chiapas:
El Cañón del Sumidero, em va impactar per les 
seves dimensions i vegetació exuberant. Del 
mercat de San Cristóbal de las Casas em van 
cridar l’atenció les parades, amb fruites de co-
lors vius. De Palenque conèixer més sobre la 
vida del governant Pacal el Gran. A l’església de 
San Juan Chamula, el terra cobert de pinassa i 
sense bancs, em va fer adonar que tenen uns 
costums religiosos diferents.

De Yucatán:
Les platges verges i el bany al cenote. A la Pirá-
mide del Adivino d’Uxmal, la reproducció de 
l’habitatge del nan. A Chichén Itzá, veure els dos 
caps enormes de serp que representen el déu 
Kukulcán.

Pirámide del Adivino d’Uxmal,
la reproducció de la casa maia.

A Tulum, la ciutat maia rodejada de grans plat-
ges i selva. L’espectacle de l’època precolombi-
na a Xcaret em va transportar en el temps. Ara 
entenc millor el país, mitjançant noves informaci-
ons que ens han aportat sobre les ciutats maies.

Valoració fi nal:
Vam portar un ritme fort de viatge, però va valer 
la pena perquè totes les vivències ens han enri-
quit. Voldria destacar l’admiració pels mexicans 
per l’alegria que transmeten i per la forma que 
tenen de prendre’s la vida, amb calma.

Del Viatge a Guatemala i Mèxic de 2016:
La imatge multicolor dels indígenes en el mercat 
de Chichicastenango. Bons records dels mo-
ments compartits amb la Rosa i els companys 
de viatge xilens. La vegetació selvàtica, grans 

llacs i volcans, en especial el Pacaya, màgic i 
misteriós. La pau que sentia en contemplar la 
lluna plena, refl ectida enmig del llac d’Atitlán. Els 
tresors de la cultura maia que vaig descobrir al 
recinte arqueològic de Tikal. L’aire de misteri que 
sentia, en barrejar-se la vida salvatge i les runes 
de Yaxhà. El capvespre, amb la resplendor ocre 
d’edifi cis barrocs i plens d’història a Antigua. 
Tots aquests records me’ls emporto gravats en 
el cor, espero poder tornar-hi.

De la zona del Pacífi c de Mèxic:
M’he enriquit de la relació amb els mexicans. 
Quan vam arribar a Guadalajara, vam agrair que 
ens vingués a rebre un amic mexicà i ens vam 
sentir ben acollides a casa de la Lily. De Puerto 
Vallarta, em van encantar les activitats aquàti-
ques, junt amb la bona rebuda dels tripulants del 
vaixell. De Mazatlán, les passejades i xerrades 
amb la família de Monterrey, que portaré sempre 
al cor.

De la Baja California:
A la Paz vaig sentir una emoció molt intensa en 
retrobar-me amb els meus fi lls a l’altra punta del 
món. Vam descobrir la gran riquesa oceànica, 
amb peixos multicolors, en contrast amb els de-
serts plens de cactus, a tocar de la platja. Em 
vaig banyar al Pacífi c, entre forts corrents ma-
rins, com qui lluita contra el mateix Posidó.

Del fi nal de ruta a Ciutat de Mèxic:
Vam poder reviure experiències de l’any anterior 
i aprofundir més en la història. Una estada curta 
però intensa, retrobant-nos amb els nebots, l’Is-
mael i l’Anna, en visitar la ciutat i Teothiuacán. La 
Rosa i jo també vam poder visitar la Basílica de 
la Virgen de Guadalupe.

A la Basílica de la Virgen de Guadalupe,
patrona de Mèxic.
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De la religió:
Mèxic és una terra que comparteix tot el que té i 
que celebra alegrement la vida i la mort a través 
de la tradició indígena i el sincretisme religiós. La 
religió va fusionar elements catòlics i de Mesoa-
mèrica. Els maies van canviar la forma dels ritu-
als, combinant la religió catòlica amb les seves 
antigues tradicions, en les quals se sacrifi caven 
—i es continuen sacrifi cant— animals vius. El 
sincretisme religiós aconsegueix la seva major 
singularitat en l’encreuament de deïtats de les 
civilitzacions asteca, tolteca, zapoteca, olmeca 
entre altres, amb imatges de Jesús i la Verge 
Maria. Les celebracions religioses solen anar 
acompanyades de danses i de processons amb 
espelmes. Em criden l’atenció les imatges dels 
sants vestits de tots colors, una altra manifesta-
ció del sincretisme religiós o de la integració de 
la religió precolombina en la religió catòlica.  El 

cristianisme aporta ensenyaments que el maia 
adapta, fa encaixar en la seva cultura, i alesho-
res s’esdevé aquest curiós sincretisme religiós.

Valoració fi nal:
He quedat satisfeta d’aquest viatge perquè he 
pogut conviure intensament amb els meus fi lls. 
Encara es conserven vius els colors, les olors i 
els records que voldria guardar gelosament en 
algun lloc indestructible del meu cor. Cada vega-
da em torno més amant de la cultura mexicana, 
fi ns al punt que he adoptat algunes paraules al 
meu vocabulari, com ara: Totopos, Mole i Mez-
cal. És el títol del meu darrer llibre, que acaba de 
sortir publicat a Tushita edicions.



Parròquia de la Puríssima · Capmany, 36 · 08201 Sabadell · Tel. 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org

Parròquia Puríssima Sabadell purissimasabadell www.purissimasabadell.org

CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE III DE DURANT L’ANY. Missa de 
vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumen-
ge, missa a les 10 del matí, 11 en castellà, 12 
del migdia i 9 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a 
2/4 de 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella de la 
Mare de Déu de Riu-Sec.

COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de 4 a 
6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als 
malalts i impedits que ho demanin.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

GRUP DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Di-
lluns dia 28, a les 9 del vespre.

VIDA CREIXENT. Dijous dia 31, a les 6, trobada 
d’aquest grup. Obert a tothom.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE CONXITA 
TARRUELL. Dijous 31 de gener, a les 7 de la 
tarda i a l’auditori Mn. Joan Nonell, presentació 
del llibre Totopos. Mole i Mezcal. Viatges Cultu-
rals per Mèxic i Guatemala.

MISSA FAMILIAR. Dissabte dia 2 de febrer, a 
la tarda, missa familiar; celebrarem la festa de la 
Candelera.

CONFIRMACIONS ADULTS. Dissabte 2 de fe-
brer, a la missa de 2/4 de 9 del vespre, rebran 
el sagrament de la Confi rmació un grup de 5 
adults que s’han estat preparant durant un llarg 
temps per rebre’l.

EL GRUP DE MÚSICS DE LA PARRÒQUIA 
DE LA PURÍSSIMA CONVIDATS PER TV2. 
Diumenge 3 de febrer, la missa de 2/4 de 11 del 
matí, que retransmet TV2, serà amenitzada pel 
grup de músics de la nostra parròquia. No us ho 
perdeu.

TROBADA DE PARRÒQUIES. Dissabte dia 9 
de febrer, de 9.30 a 14.00, a l’escola dels Sa-
lesians, Trobada de Parròquies. Es treballarà el 
tema: El carnet d’identitat del cristià. Anirà a càr-
rec de Mn. Jordi Tres de Vilafranca del Penedès. 
Si us quedeu a dinar el preu és de 15€, si no 2€. 
Cal inscriure’s a la parròquia. 

L’Esperit del Senyor
reposa sobre meu,
m’ha enviat a proclamar
als captius la llibertat
i als cecs
el retorn de la llum.

Lc. 1, 1-4, 14-21


