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“PERÒ, A L’ESGLÉSIA, NO HI TENEN TIRADA” 

 

Aquesta frase que encapçala aquest escrit està extreta de la novel·la 
de l’escriptor empordanès Josep Pla, El campanaret. En un dels 

paràgrafs d’aquesta novel·la l’autor imagina un diàleg entre ell, un 

veterinari nouvingut al poble, i l’agutzil, en Fermí. En un moment del 

diàleg el veterinari pregunta a en Fermí  si va gaire gent a l’església a 
Torrentbò (el nom imaginari del poble). En Fermí, respon: “Del meu 

record, no n’hi ha anat mai massa. Després de la guerra, semblà que 

la gent s’hi donava una mica més, però fou un foc d’encenalls”. I, a 

continuació, en Fermí li  explica quantes criatures, noies, dones i 

homes van a missa i que ell porta la creu parroquial. Això permet al 
veterinari  de constatar: “Així, es una població catòlica, vaja!” I en 

Fermí respon: “Sí senyor! No hi ha cap criatura que no sigui batejada 

ni ningú es casa ni es fa enterrar pel civil. No n’hi ha hagut mai cap. 

Però, a l’església, no hi tenen tirada. Els matins dels diumenges tenen 
feina: van a Torrelles, on es fa un mercat”.   

 

Aquesta frase tan ben dita, “a l’església no hi tenen tirada”, resumeix 

perfectament un dels problemes cabdals que té l’Església catòlica 
avui, a casa nostra, a Catalunya. Problema cabdal perquè, segons 

recorda el Concili Vaticà II (1962-1965), l’eucaristia, la missa “és la 

font i el cimal de la vida cristiana”. Tota la vida cristiana neix de 

l’eucaristia i tota la vida cristiana desemboca en l’eucaristia. Doncs 

bé,  estem passant una època que no hi ha tirada a anar a l’església 
i, per tant, la vida cristiana se’n ressent. Els índexs que es publiquen 

de tant en tant sobre la participació a la missa dominical fan pujar els 

colors a la cara. En les esglésies, els diumenges, ho constatem tots, 

hi ha molt poca gent. I, per acabar-ho d’arreglar, les esglésies, en 
general, són molt grans i això encara fa més evident el problema. 

 

En la novel·la de la qual estem parlant, l’autor, el veterinari, pregunta 

a en Fermí què hi diu Mn. Serafí, el rector, a tot això. I en Fermí 
respon: “Mn. Serafí diu: “Val més ser pocs i ben avinguts...”. I en 

aquesta observació de Mn. Serafí em sembla que hi ha descrit el futur 

immediat que ens espera: “ser pocs”,  i, si tenim la sort de ser ben 

avinguts, millor. Tot fa pensar que anem caminant cap a una Església 
de minories, de grups de persones no gaire nombrosos. Ser pocs deu 

tenir avantatges i inconvenients. D’entre els avantatges, (deixem els 

inconvenients) hi deu haver la possibilitat de guanyar en “qualitat”, 

és a dir, de poder comptar amb uns cristians que han pres lliurement 



la decisió de ser cristians i de viure lliurement com a cristians i, per 

tant, de considerar la fe cristiana no com un pes o una nosa sinó com 

un goig, com quelcom que fa viure.  

 
És evident que ens hauria de preocupar que no hi hagi tirada a anar a 

l’església, però també és evident que no podem pas viure tot el dia 

pensant que som pocs. Els que som, i que som com som, hem d’anar 

fent camí, com en altre temps “la resta d’Israel” va anant fent camí 
mantenint-se fidel a Déu. La nostra preocupació, doncs, hauria de ser 

esforçar-nos a ser com més bons cristians millor, més que no pas 

anar repetint i constatant, un dia si i l’altre també, que, en els 

nostres dies i a casa nostra, un nombre important de persones, a 
l’església, no hi tenen tirada. 

 

El mossèn 

_______________________________________________________  
 
 

DIJOUS, DIA 26 DE JULIOL, SEGON ANIVERSARI DE LA MORT DE 

MN. RAMON HOMS i FRANCH,  

RECTOR DE VILADRAU (2000-2009) 
La missa que celebrarem a les 19,35 serà en sufragi de Mn. Ramon. 

 

 

 
AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 21: per Maria Bellvehí, difunta; 
diumenge, dia 22: pel poble de Viladrau; dilluns, 23: per la intenció del 

qui ha fet l’almoina; dimarts, dia 24: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimecres, dia 25: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dijous, dia 26: per Mn. Ramon Homs, en el segon aniversari de la 
seva mort; divendres, dia 27: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dissabte, dia 28: pels difunts; diumenge, dia 29: pel poble de Viladrau. 

 
INFORMACIONS 

 

BATEIG: Diumenge passat, dia 15 de juliol, a l’església parroquial, va rebre 
el sagrament del Baptisme el nen Nil Nogués i Vilà, fill de Xavier  i de 

Yolanda, veí de Barcelona. L’enhorabona a en Nil, als seus pares i padrins. 

 

MN. IGNASI, DE NOU, A VILADRAU: Com cada estiu, durant el mes de 
juliol, tenim entre nosaltres a Mn. Ignasi M. Corominas, prevere de 

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

Barcelona. Ens fa el servei de celebrar la missa els dies feiners. Li agraïm 
molt la seva disponibilitat.    

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 


