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DEL FET A LA REFLEXIÓ 
 
Era l’estiu. Un dia radiant, en ple Pirineu. Dinàvem, amb un entrepà, a l’ombra 

d’una roca immensa i ben a prop sentíem el murmuri d’un riuet, acabat de 
néixer, d’aigües enjogassades, transparents i gèlides. En Jordi, un electricista, 
després d’acabar-se l’entrepà, va treure de la motxilla unes pomes que feien 

goig de veure i tot convençut ens va dir: “Aquesta classe de pomes són de 
pel·lícula, tenen molt bona presència i són extraordinàriament gustoses”. I, com 
a bon muntanyenc, va compartir les seves pomes amb nosaltres. Vam 

començar a menjar pomes i, certament, eren tot un goig per al paladar. En 
Jordi, amb el ganivet, obrí la seva poma pel mig i, de cop, li va canviar la cara. 
La poma, que, per fora, era preciosa, per dins, era completament podrida. Se la 

va mirar amb cara de desencís i va fer, en veu alta, aquesta oportuna i afinada 
reflexió: aquesta poma és com moltes persones, per fora semblen qui sap què i 

per dins no hi ha res de bo. Aquest comentari, breu i agut, ens deixà parats a 
tots. En Jordi, amb una sola frase ens havia fet tot un bell “sermó”. I és veritat i 
ja ho sabem: una cosa són les aparences i l’altra la realitat, però, sovint, ho 

oblidem.    
 
En els nostres dies és fa una sobrevaloració de la imatge externa de les 

persones i de qualsevol producte de consum. El que compta més és la imatge. 
“Avui tot és imatge”, deia en el diari de dimecres passat, un compositor i 
lletrista de musicals. Tot ha de fer goig, tot ha de tenir molt bona imatge,  i si 

no fa goig, almenys per fora, es considera que ja no val. Si ens parem a 
reflexionar, ja es veu que aquest tipus d’apreciació és insuficient i ens pot 
portar a cometre moltes patinades. Al darrera d’una molt bona imatge hi pot 

haver el no-res, i d’això en tenim exemples, no sols en la poma d’en Jordi, sinó 
en la vida de cada dia. Ja ho diu el refrany “no és or tot el que llueix”. Cal, 
doncs, no deixar-nos enredar ni enredar.         

     
Aquesta senzilla anècdota d’en Jordi i la poma, aplicada a la vida cristiana, ens 

recorda que d’un cristià s’espera que sigui coherent, que la seva fe i la seva 
vida vagin de bracet,  altrament, aquest cristià, provoca una gran decepció en 
la gent que el coneix. La nostra “imatge” externa, el que fem, hauria de 

coincidir amb el nostre interior, amb la fe que professem. Ser uns bons cristians 
és una gràcia de Déu, un do de Déu, però, alhora, demana que, amb tenacitat, 
anem esculpint la nostra vida conforme al model únic vers el qual hem de 

mirar: Jesucrist. I, per tant, no n’hi ha prou de semblar bons, cal ser-ho de 
veritat. Cal que en nosaltres la gent hi vegi i hi trobi l’esperit de l’evangeli, que 
siguem evangelis vivents.  

 
El mossèn 

 

 



AGENDA: 

 
 

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 22: per Jacint Font i 

Carme Serra, difunts; diumenge, dia 23: per Mario Chiesa i 

Soler, difunt;  dijous, dia 27: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; dissabte, dia 29: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; diumenge, dia 30: pel poble de Viladrau. 

 
INFORMACIONS 
 

23 D’OCTUBRE, JORNADA MUNDIAL PER A L’EVANGELITZACIÓ 
DELS POBLES (DOMUND): A vull, recordem-nos de pregar pels 

missioners i missioneres, demanem a Déu que beneeixi el seu treball 

i que se sentin sostinguts i encoratjats per la pregària de l’Església. 

Recordem-nos, també, d’ajudar-los econòmicament, fent el donatiu, 
en el moment de la col·lecta, que ens sigui possible.  
 

CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA D’INFANTS: Dijous passat, 
a la tarda, vam començar la catequesi amb la mainada. A primer curs 

n’hi havia tres; a segon curs sis. El llibre que fem servir, tant per als 

uns com per als altres, és el catecisme “Jesús és el Senyor”. El dia 

d’anar a catequesi és el dijous, tots els dijous no festius, a les 5 de la 
tarda, sortint de col·legi.  

 

CATEQUESI DE PREPARACIÓ PER A LA CONFIRMACIÓ. Dissabte 

passat vam fer la segona sessió d’aquest curs.  Hi ha quinze nois i 

noies inscrits, però, de moment, no hi són mai tots. Dissabte passat 
només eren 5 i dues noies van excusar llur absència per motius més 

que raonables. Fem una crida a no faltar a les sessions de catequesi, 

d’acord amb el programa de dies que tots els nois i noies tenen. El 

llibre que fem servir és el YOUCAT, un catecisme adreçat als joves i 
del qual n’ha escrit el pròleg el sant Pare. El sant Pare diu això als 

joves: “Estudieu el catecisme amb passió i perseverança! Sacrifiqueu 

per ell el vostre temps! Estudieu-lo en el silenci de la vostra 

habitació, llegiu-lo entre dos, si sou amics, formeu grups i xarxes 
d’estudi, compartiu idees a través d’internet. Sigui com sigui, resteu 

en diàleg sobre la vostra fe! Heu de saber què creieu; heu de 

conèixer la vostra fe amb la mateixa precisió amb què un especialista 

en informàtica coneix el sistema operatiu d’un ordinador; heu de 
conèixer-la com un músic coneix la seva partitura; sí, heu d’estar 

molt més profundament arrelats en la fe que la generació dels 

vostres pares”.    

 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00, 90,00 euros. 

Fins el dia d’avui s’han recollit 10.295,00 euros. Moltes gràcies. 


