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DÉU A PRIMERA PLANA 

 
De vegades, contemplant el tarannà de la nostra societat, podem arribar a 

pensar que parlar de Déu és fora de lloc, que és un tema passat de moda. 
Però, sovint hi ha sorpreses. I la sorpresa va ser que molt recentment, el 

proppassat dia 5 d‟agost, un setmanari francès d‟informació general, i no 
pertanyent a cap organització religiosa, dedicava la seva primera plana, 
amb unes lletres ben grosses, a aquesta pregunta: Déu, existeix? I amb 

lletres més petites, dos titulars més: Què en diuen els científics? Llurs 
darreres descobertes. A respondre aquesta pregunta, la revista hi dedica  

16 pàgines. Déu n‟hi do! Es dóna la paraula a vuit investigadors (des de no 
creients i agnòstics fins a catòlics), a un jesuïta director de l‟observatori del 
Vaticà i, finalment, a un parell de filòsofs, un és no creient i l‟altre agnòstic.  

 
En el conjunt de respostes dels investigadors hi ha una mica de tot. En 

reproduïm unes quantes: “No crec en un Déu que ha creat del no-res el 
nostre món, sinó en un principi creador que es manifesta en les lleis físiques 

de la natura.” (Trinh Xuan, budista); “A la ciència no li pertoca de 
determinar si Déu existeix o no. La ciència ens dóna solament els mitjans 
de posar-nos la pregunta d‟una manera més precisa. La ciència i la creença 

són dos discursos parel·lels que no poden convergir.” (Michel Morange, 
catòlic); “Les ciències han esdevingut menys pretencioses d‟ençà que han 

entès que solament tracten vertaderament bé les qüestions científiques. I 
aquestes no inclouen pas el conjunt de preguntes que ens posem. Per 
exemple el sentit que cal donar a  les nostres vides.” (Étienne Klein, 

agnòstic); “En ciència quan l‟investigador  resta admirat no és perquè troba 
Déu sinó perquè s‟adona que un cervell humà és capaç de delimitar el 

misteri en una teoria racional. La millor prova és la teoria del big bang.” 
(Jean-Pierre Luminet, ateu); “Quan hom veu aparèixer en l‟home 
l‟espiritualitat, l‟art, els ritus funeraris, hom està obligat a intentar 

comprendre l‟origen de tot això. Ciència i espiritualitat tenen  interès a 
entendre‟s.” (Anna Dambricourt-Malassé, creient). “No em llevo pas al matí 

dient-me: trobaré un fòssil per complicar la vida al Vaticà, a la mesquita o a 
la sinagoga. La ciència és laica. No té pas vocació de justificar ni una 
ideologia, ni una filosofia ni una religió.” (Pascal Picq, ateu); “La ciència és 

patrimoni de la humanitat. No és ni catòlica, ni musulmana, ni budista. La 
religió no impedeix pas la ciència.” (Bruno Guiderdoni, convertit a l’islam). 

“No tinc cap prova de l‟existència de Déu ni cap prova de la seva no 
existència. La ciència té per missió d‟ajudar-nos a comprendre com funciona 
l‟univers. I no té pas per funció dir-nos què té valor i què no en té.” (Hubert 

Reeves, agnòstic). I, finalment, dues respostes del filòsof André Comte-
Sponville: “Tots estem encarats al misteri de l‟ésser. El creient decideix 

anomenar aquest misteri „Déu‟ ”. “Montaigne, Pascal, Hume i Kant han 
demostrat des de fa temps, cadascun a la seva manera, que les ciències no 
podran mai demostrar l‟existència o la no existència de Déu. La religió és 



per definició metafísica, per tant fora del camp de la física. Les ciències, a la 

inversa, no són ni religioses no irreligioses”.  
  

Davant les respostes, totes respectables, d‟aquesta gent sàvia, se 
m‟acudeixen dues reflexions: Fer-se preguntes sobre l‟existència de Déu no 
és pas perdre el temps; mentre hi haurà persones en el món, sàvies i no 

sàvies, la pregunta es continuarà fent i serà sempre d‟actualitat. I una 
segona reflexió és que el misteri de Déu és tan gran que no podem fer altra 

cosa que repetir la mateixa pregària que els deixebles: “Senyor,  doneu-nos 
més fe” (Lc 17, 5) o d‟aquell pare d‟un noi posseït per un esperit maligne: 
“Senyor, ja crec, però ajudeu-me a creure més” (Mc 9,24).   

 
El mossèn 

 

 

 
AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: Dilluns, dia 6: en acció de gràcies per l’ordenació 

de tres preveres; dimarts, dia 7:  per les  missions; dimecres, dia 8: per la 

feligresia de Viladrau; dijous, dia 9: pels difunts de la parròquia; divendres, 

dia 10: per les vocacions sacerdotals.   

 

 

INFORMACIONS   

 

FESTA MAJOR:  El dia 8 de setembre, festa del Naixement de la Verge Maria, hi 

haurà missa solemne a les 12 del migdia. L‟endemà, dijous, dia 9 de 

setembre, a les 10 del matí, celebrarem la missa en sufragi de tots els difunts de 

la parròquia, especialment per les persones de Viladrau que van morir des de 

després de la festa major de l‟any passat fins el dia d‟avui i que són les següents:  

Josefina Rabat i Graugés, Juliana García i Gil, Ana Maria Álvaro i Cabacho, 

Ricardo Navarro i Morales, Francesc Xavier Clos i Baldó, Miquel Griera i 

Cribillers, Mn. Ramon Homs i Franch i Matias González i Cifuentes.  

 

ORDENACIÓ DE TRES PREVERES A LA CATEDRAL DE VIC. El fet gairebé es pot 

dir que és excepcional. Avui, dia 5 de setembre, a les 6 de la tarda, a la catedral de 

Vic, el Sr. Bisbe ordenarà de prevere a tres seminaristes que ja són diaques: Mn. 

Ricard Lázaro i Medina, de Folgueroles; Mn. Francesc Xavier Bisbal i Talló i 

Mn. Joan Prat i Jorba, ambdós d‟Igualada. Tothom és convidat a participar-hi. 

Donem gràcies a Déu perquè ha donat a la diòcesi de Vic aquestes tres preveres i 

preguem perquè siguin ben fidels a la vocació rebuda i es posin generosament al 

servei de la diòcesi.    

 

PLA DIOCESÀ DE PASTORAL. En el PLA DIOCESÀ DE PASTORAL 2009-2014 del 

bisbat de Vic es diu que durant el curs 2009-2010 cal ajudar els fidels a prendre 

més consciència que tots els batejats som cridats a la santedat. Per ajudar a fer-ho, 

des del desembre passat fins el proppassat dia 29 d‟agost, hem anat publicant, en 

cada full parroquial i sota el títol de “LA VEU DELS SANTS”, textos breus  de 

diversos sants. Llegint aquests textos hem pogut aprendre com aquests homes i 

dones que ens han precedit en la fe van saber mantenir-se fidels a la fe, i fins 

arribar a la santedat, en l‟època que els va tocar viure. Durant el curs 2010-2011, 

canviarem de tema. El Pla Diocesà de Pastoral ens demana de posar atenció en el 

Baptisme, el fonament de la vida cristiana. Mirarem de fer-ho, doncs, durant tot el 

curs que ara començarem proposant alguns textos sobre el Baptisme. 


