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ELS “FAMOSOS” 
 

Amb un dia de diferència, i en dos llocs i en circumstàncies ben 

diferents, he escoltat la mateixa reflexió. Dissabte, dia 31 de 

desembre del 2011: En una conversa entre amics, un professor 
universitari, ex degà d’una facultat de Comunicació, explicava que un 

dia, en la seva facultat de Comunicació, van fer una taula rodona en 

la qual hi van convidar personalitats de rellevància mundial, és a dir 

gent sàvia. El nombre d’estudiants assistents va ser insignificant: es 
van omplir les dues primeres files de la sala d’actes. I l’ex-degà de la 

facultat de Comunicació comentava: segur que si haguéssim convidat 

un actor d’una sèrie de TV, un “famós”, la sala d’actes s’hagués 

omplert.  

 
Diumenge, dia 1 de gener: érem davant la capella on  s’havia de 

celebrar la missa exequial en sufragi d’un jesuïta que ha estat un 

gran especialista en bioètica i que gaudia de reconeixement 

internacional. Un gran amic del difunt, un ex professor, lamentava 
que la TV hagués dedicat tan poca estona a donar informació sobre 

aquell jesuïta de renom. I l’amic del difunt afegia: si s’hagués mort 

un cantant de rock, segur que la TV n’hagués parlat més. Tant l’ex-

degà de la Facultat de Comunicació com l’ex-professor coincidien en 
constatar la poca sensibilitat que, en general, hi ha en el país per a 

reconèixer la vàlua de les persones que veritablement són o han estat 

importants pel país, és a dir, qui són els qui realment mereixen de 

ser considerats famosos atesa l’aportació científica, econòmica, 

política, artística, etc. que han fet o fan a la societat. 
 

Ser “famós” dóna molts punts davant l’opinió pública. I els “famosos”, 

les anomenades “estrelles mediàtiques”, solen arrossegar masses. 

Potser és que hi ha fam de líders, de capdavanters, i les persones ens 
identifiquem conscientment o inconscient amb aquests “famosos”. En 

principi, no hi ha res a dir. Tothom és lliure d’admirar, d’aplaudir i de 

seguir el  “famós”  de torn que li sembli.  D’entre els anomenats 

“famosos”, com en d’altres col·lectius, n’hi ha que fan patxoca, que 
val la pena escoltar-nos i n’hi ha que, per molta fama que tinguin, no 

“fan el quilo”.  

 

Sembla que el més assenyat, davant els anomenats “famosos”, és 
intentar discernir i sospesar si la fama que se’ls atribueix és 

merescuda i per quina raó és merescuda o bé és una fama de foc 

d’encenalls, això és, que durarà el que decideixin els mitjans de 

comunicació. Des del punt de vista cristià, no es tracta de cercar la 

fama, perquè ser “famós” no compta per a res. Jesús demana als 



seus seguidors d’entrar en una manera ben diferent de veure les 

coses: “Els deixebles pel camí havien discutit quin d’ells era el més 

important. Aleshores Jesús s’assegué, va cridar els Dotze i els va dir: 

Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de 
tots” (Mc 9,34-35).        

         El mossèn 

______________________________________________________ 
 

 
AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 14: Filomena Blancafort, 

difunta;  diumenge, dia 15: Mariano Mota, difunt; dijous, dia 19: per 

Joan Busquets i Busquets, difunt; dissabte, dia 21: per Josep 
Pagespetit, difunt. 

 

INFORMACIONS 

 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Avui, dia 14, d’un quart 

de set del vespre a un quart de vuit, a la rectoria, farem la sessió 

mensual de formació cristiana. Tothom hi és convidat. 

 
MISSA FAMILIAR: el proper dissabte, dia 21, hi haurà missa 

familiar. Fem una crida als infants de la catequesi i a llurs pares a 

participar-hi. Cal que ensenyem els infants a pregar i a iniciar-se en 

la celebració de l’eucaristia, que és la font i el cimal de la vida 
cristiana.   
 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL DE L’ANY 2011:  BATEIGS (8): Alba 
Molins i Gardell; Maria Molins i Gardell; Guillermo Lluch i Cardenal; Olivia 

Hernández i Zanini; Gil Vila i Bastias; Alèxia Portet i Vilamala; Aleix Pol i 

Macias; Berta Cases Formatjé.  
 

MATRIMONIS (2): Josep Ignasi Molins i Sala amb Mercè Gardell i 

Martínez; Ricardo Viñolas i Masegú amb Maria Farners Blanquera i Carré.   

 
DEFUNCIONS (13): Florenci Busquets i Burniol; Francesc Llorà i Llosada; 

Josefa Llorà i Llosada; Carme Serra i Muntal; Joan Arxé i Mitjavila; Maria Illa 

i Rivira; Joan Serra i Vigas; Agustina Expósito Suñé; Pere Garriga i 
Campmajor; Santiago Vilà i Arumí; Maria Bellvehí i Esquís; Roser Bofill i 

Portabella; Josep Salarich i Arumí.   

 
 

 
DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00; 10,00; 5,00. Fins el dia d’avui 

s’han recollit 11.142,91 euros. Per acabar de pagar-ho tot ens falten 1.595,43 euros. 
Moltes gràcies per la vostra generositat.  


