
 
 

 

 
 

• Hola, Jesús! Com estàs? Fa molt poc vam celebrar el teu naixement i d’aquí unes setmanes 

començarà la Quaresma. Vull acompanyar-te en el teu camí. 

• Per a aquesta pregària necessites paper i llapis. Busca’ls ara. I si no els tens, llavors hauràs 

de dibuixar amb la teva imaginació. 

(un temps de silenci amb música) 

• Avui Jesús ens convida a pescar. Però no a pescar qualsevol cosa, sinó a pescar persones. 

• Persones? Però les persones... no les trobem a l’aigua. Ha de ser una manera de parlar! 

• Sí, suposo que sí. Encara que mai no ho he acabat d’entendre-ho bé. 

• Imagina que estàs a la barca amb Pere i Jesús. És un dia de pesca. Escolta el vent, el soroll 

del mar i de les gavines. Imagina que tu ets amb els amics de Jesús, un més entre ells. 

Escolta el que diuen, intenta imaginar què senten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Lc 5, 1-11) 

Jesús estava al llac quan va veure dues barques a prop de la riba; els pescadors havien 
tornat de pescar i estaven rentant les xarxes, que era l’última cosa que feien cada dia. 
Jesús va pujar a la barca de Pere i li va demanar que s’apartés una mica de la riba. Des 
de la barca, v començar a ensenyar a la gent. Quan va acabar, li va dir a Pere: “Rema 
mar endins i cala les xarxes per pescar”. 
Pere va protestar, perquè estava ja cansat i una mica fastiguejat: “Mestre, hem passat 
tota la nit pescant i no hem aconseguit ni un sol peix”. De totes maneres, es va fiar de 
Jesús; i li va dir també: “si m’ho dius tu, calaré les xarxes”. 
I va pescar tants peixos que no podia amb ells. Va haver de cridar els altres perquè 
l’ajudessin perquè la barca gairebé s’enfonsava pel pes. Quan va veure això, Pere, 
Jaume, Joan i tots els que estaven allà van quedar bocabadats veient el que havia fet 
el Senyor. Pere fins i tot es va espantar una mica. 
Però Jesús li va dir: “No tinguis por. Des d’ara seràs pescador d’homes”. I ells ho van 
deixar tot i el van seguir. 
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• A mi m’ha impressionat. No podia creure que estava a la mateixa barca que Jesús; que 

Jesús em parlava a mi em demanava alguna cosa. Si només estic a la Primària! 

• Ara dibuixa o imagina una barca lluny de la riba. 

• A sota de la barca hi ha l’àncora. L’àncora és el que fa que estiguis centrat només en tu. 

Escriu aquelles coses que et fan clavar-te a la terra, com fa l’àncora, i per les quals li diries 

a Jesús que estàs cansat, que és millor remar un altre dia, coses que no et deixen avançar. 

(Una mica de temps per dibuixar amb música) 

• A sobre la barca, estan les xarxes, plenes de peixos. Escriu en elles el que t’il·lusiona; allò 

que et fa sentir alegre; coses per les quals seguiries Jesús, per les quals series pescador 

d’homes. 

(Una mica de temps per dibuixar amb música) 



 
 

 

 
 

Respondrem: Remarem mar endins 
Perquè coneixes les nostres xarxes i la nostra petita barca. 

Remarem mar endins 
Perquè coneixes la nostra vida i el nostre cor ardent 

Remarem mar endins 
Perquè sempre ens esperes a la riba amb un llum encès. 

Remarem mar endins 
Perquè sempre ens dones escalfor quan ho necessitem 

Remarem mar endins  
Perquè ens acompanyes i ens guies sense que ens adonem. 

Remarem mar endins 
Ajuda’ns a deixar les nostres xarxes; a compartir la nostra pesca; a ser cada vegada 
més en la barca. 

 
Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant, 
com era al principi, ara i sempre, 
i pels segles dels segles. 
Amén. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Torna-ho a intentar 
 (Canta la teva fe) 

 
M’hi he escarrassat tota la nit  

i encara no me n’he sortit. 
He de deixar-ho estar,  

ja no puc més,  
hauré desistir! 

 
Ho he posat tot al meu abast 
però no he vist cap resultat.  

He de deixar-ho estar,  
ja no puc més,  

hauré de desistir.... 
 

Sempre hi ha Algú que em crida fort  
des de la sorra,  

és una veu que em parla al cor  
quan tot s’ensorra 

i em diu que tiri mar endins...  
torna-ho a intentar! 

 
No hi ha raons per no provar  

el “no” ja el tinc, sols puc guanyar.  
Ho tornaré a intentar, 

si Tu m’ho dius,  
hauré de confiar! 

 
La xarxa és plena, tot hi cap!  

però el seu pes no l’ha esquinçat.  
Ho tornaré a intentar,  

si tu m’ho dius,  
hauré de confiar... 

  
 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta Marc Herbàs, Eva Pérez, Itziar Izara i Leo Costa, 
de Jesuïtes Bellvitge - Centre d’Estudis Joan XXIII, que han posat la veu en off al projecte. 

• Ara has d’elegir tres coses de les que has escrit, o de l’àncora o de les xarxes. Amb què et 

quedes? 

• Potser ha sortit guanyant l’àncora o potser les xarxes. Mentre escoltes la cançó, ves 

completant el dibuix amb més coses a les xarxes; coses que t’ajudarien a deixar l’àncora i 

quedar-te amb les xarxes que és el que Jesús et demana. 

• I tu... ¿t’imagines ser pescador d’homes? ¿T’atreveixes a calar les teves xarxes? 


