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“MILLOR PASSAR PÀGINA” 

 
“Millor passar pàgina” era la segona part de la resposta que donava un jove  
esportista, capità d’un equip de futbol, quan se li preguntava en una entrevista, 
en un diari comarcal, quina  era l’última vegada que havia anat a missa.  La 
resposta sencera fou: “Un enterrament; millor passar pàgina”. Sense voler fer 
cap judici sobre aquest jove, aturem-nos en la segona part de la seva resposta. 
Què pot voler dir, en boca d’aquest jove, “Millor passar pàgina”?  Vol dir que les 
misses les troba tan avorrides que, millor, oblidar-se’n? Vol dir que de la religió, 
en general, no cal ni parlar-ne? Vol dir que no comparteix la nostra fe cristiana? 
Vol dir que no cal parlar de misses perquè l’Església, el seu ensenyament o el 
comportament d’alguns dels seus membres no li ofereixen prou confiança? Vol 
dir…? Quina seria la interpretació correcta d’aquestes paraules?  
 
La resposta d’aquest jove: “Millor passar pàgina”, és una resposta molt actual, 
molt postmoderna, i reflecteix no sols el pensar d’un bon nombre de joves sinó 
també el pensar d’un bon nombre d’adults. Però, és millor passar pàgina?   
 
La religió -i potser també les religions, en plural-, avui, en molts ambients no 
tenen bona premsa. Se’ls fa tota una colla de retrets,  alguns ja clàssics i 
d’altres més d’avui: que totes les religions són dolentes perquè desencaden 
guerres; que la religió despersonalitza perquè no deixa ser lliure;  que de 
religions millor que no n’hi hagin i  que si no és possible eliminar-les, que es 
quedin a casa, a la sagristia, i en silenci… i tot el que s’hi vulgui afegir. D’aquí 
ve que no sigui gens estrany que, davant de tot el que de pic o de palada fa 
referència a la religió,  s’opti per dir: “Millor passar pàgina”.  
 
Tanmateix, optar per dir “Millor passar pàgina” és una bona opció? Jo crec que 
no. Si “passem pàgina”, si ens desentenem de la religió o de les religions, ens 
desentenem d’una dimensió important en la vida de les persones. Des de 
sempre l’ésser humà és religiós. Des de sempre els homes cerquen veritat i 
saviesa. Preguntar-se per fi últim de la vida, pel sentit del sofriment, del mal, de 
la mort, pel més enllà de la mort … preguntar-se d’on venim i cap a on anem, 
què podem esperar? és propi de l’home i, a l’hora de buscar-hi respostes, les 
religions han estat des de sempre una referència lluminosa. En aquest sentit el 
Concili Vaticà II (1962-1965) proposa una afirmació valenta: “El misteri de 
l’home només s’il·lumina de debò en el misteri del Verb encarnat” (GS, 22).  
 
Certament en nom de la religió s’han escrit pàgines molt negres en la història 
de la humanitat,  però també se n’han escrit de molt brillants i unes i altres les 
hem d’assumir perquè formen part de la nostra història, encara que no hi 
haguem participat. I aquestes pàgines negres  -en tant que ens estimulen a no 
repetir-les- i les pàgines brillants -en tant que honoren els nostres avantpassats 
en la fe-, són un patrimoni de la humanitat, un pou de saviesa, que no ens 



podem permetre el luxe de dilapidar com si res,  i avui dia encara menys. 
“Millor passar pàgina” davant la religió? No, potser millor no passar-la. Ens hi va 
molt!, sobretot als pobles, a les nacions, que, agradi o no, tenim les arrels 
cristianes. I, ja se sap, qui perd els orígens, les arrels, perd la identitat. ”Com 
més la nostra societat oblida les seves arrels cristianes, més els batejats són 
cridats a anar a la font de la seva identitat i a manifestar clarament aquesta 
identitat”, es diu en el document adreçat als bisbes de França (2009), del qual 
parlàvem fa un parell de diumenges.           
 

El mossèn 

 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 19: per les vocacions sacerdotals; 

dimarts, dia 20: per la feligresia de Viladrau;  dimecres, dia 21: per la 

feligresia de Viladrau; dijous, dia 22:  per la feligresia de Viladrau; divendres, 

dia 23: per la feligresia de Viladrau; dissabte, dia 24: difunts de la família 

Salarich  i Roquet; diumenge, dia 25: per la feligresia de Viladrau. 

 

INFORMACIONS 

 

CASAMENT: Ahir, dia 17 de juliol, al migdia, a l’església del casal del Sagrat Cor, 

es va celebrar el casament entre JORDI MARCO i   RICÓS i SCHEILA HERNÁNDEZ i 

PORTA, tots dos veïns de Barcelona. L’enhorabona!  

 

UN ALTRE AJUDANT PER A AQUEST MES DE JULIOL: Durant aquests dies, com 

en altres estius, tenim entre nosaltres, a Viladrau, Mn. Ignasi M. Corominas, 

prevere de l’arquebisbat de Barcelona, i rector de la parròquia de Sant Joan 

d’Horta, de Barcelona. Celebrarà l’eucaristia els dissabtes 17 i 24 de juliol i ens 

ajudarà en tot el que calgui.    

 

LA PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA: la parròquia té una pàgina web on  

trobareu la informació bàsica referent a la parròquia. L’adreça és la següent: 

http://parroquiadeviladrau.com 

 

 

 

LA VEU DELS SANTS: 

 

 

L’amor natural no s’adreça sinó a aquells que ens són pròxims per lligams 

de sang, per una afinitat de caràcter o per interessos comuns. Els altres 

ens són estrangers, no ens afecten, i llur manera de fer fins i tot ens pot 

ser tan desagradable que guardem les distàncies. Pel cristià, no hi ha 

estranger; el pròxim és sempre aquell que es troba davant nostre i que té 

més necessitat de nosaltres –sigui o no parent nostre, el trobem simpàtic o 

no, sigui o no moralment digne de la nostra ajuda. L’amor de Crist no té 

limits, no cessa mai, no refusa ningú ni per la lletjor ni per la brutícia. Crist 

ha vingut pels pecadors i no pels justos. I si el seu amor viu en nosaltres, 

ferem com ell i anirem a la recerca de les ovelles perdudes.  

 

(EDITH STEIN, Santa Teresa Beneta de la Creu, 1891-1942) 

 


