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LA MÚSICA, CAMÍ D’ACCÉS A DÉU 

 

A l’estiu, el país, s’omple de música: Festival Internacional de Música 

de Cantonigròs a Vic; Festival de Música Marcos Redondo, a Viladrau; 

Festival de Música de Cap Roig; Festival Internacional de Música al 
castell de Peralada, a Cadaqués, a Sitges, a Ripoll, a Llívia, etc. i això 

sense comptar els nombrosos concerts de rock, de jazz, havaneres... 

que també es faran ací i allà durant aquest estiu. La música, com l’art 

en general, té quelcom que arriba a somoure la fibra més íntima de 
totes les persones de tots els països, religions i cultures. Recentment, 

en  una revista missional africana, hi havia un article titulat: 

“Beethoven al Congo”, en el qual s’explica que, a Kinshasa, a la 

capital,  hi ha una orquestra composta de músics congolenys, tots ells 
voluntaris, i que, a hores d’ara, ja són capaços d’interpretar música 

clàssica. És el miracle de la música. 

 

Tradicionalment s’ha considerat que la música, i l’art en general, és 

un camí per arribar a Déu. Hi ha persones que potser mai no 
pertanyeran a cap religió concreta, a cap església concreta, però, en 

canvi, troben en la música quelcom que els fa entrar en aquesta  

nova dimensió que és la bellesa, que pot ser l’avantsala per arribar a 

Déu. I, com digué el papa Benet XVI en un discurs dirigit als artistes, 
pronunciat a Roma, a la Capella Sixtina, el 21 de novembre del 2010: 

“una funció essencial de la vertadera bellesa consisteix a provocar en 

l’home una saludable “sacsejada”, que el faci sortir de si mateix, 

l’arranqui de la resignació, de la comoditat d’allò quotidià, el faci 
també patir, com un dard que el fereix però que el “desvetlla”, obrint-

li novament els ulls del cor i de la ment, posant-li ales, empenyent-lo 

cap a les altures”.   

 
La música, doncs, una de les formes que adopta la bellesa, és un 

camí d’accés a Déu. Escoltant els grans autors clàssics i moderns, 

quan són interpretats per orquestres o músics competents, “toquem 

el cel”, som transportats al món del que és sublim, del que és 

excepcional. I aquesta és una experiència que tothom o gairebé 
tothom ha tingut. Benet XVI citant el novel·lista rus Dostoievski diu: 

“La humanitat pot viure sense la ciència, pot viure sense pa, però 

sense la bellesa no podria continuar vivint, perquè no hi hauria res a 

fer en el món·” 
  



I podem acabar amb un altre pensament també expressat pel papa 

Benet XVI en el discurs suara esmentat, que justifica el títol que hem 

posat a l’escrit: “La bellesa (...) a causa de la seva característica 

d’obrir i d’ampliar els horitzons de la consciència humana, de portar-
la més enllà de si mateixa, de guiar-la a l’abisme de l’infinit, pot 

convertir-se en un camí cap al transcendent, cap al misteri últim, cap 

a Déu”.  

 
Cal, doncs, que estiguem atents a les manifestacions musicals perquè 

la música, i l’art en totes seves expressions, pot remoure les fibres 

més íntimes del nostre cor i obrir-nos a Déu, ajudar-nos a arribar-hi.  

 
                                                                                    El mossèn 
______________________________________________________ 

 

MISSA ELS DIES FEINERS 

Durant el mes d’agost, com hem fet durant el mes de juliol, hi haurà 
missa cada dia, els dies feiners, a les 19,35 hores. 

I els dissabtes, a les 19,30 hores. 

 

 
AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 28: pels difunts; diumenge, dia 29: 
pel poble de Viladrau; dilluns, dia 30: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimarts, dia 31: per la intenció del qui ha fet l’almoina;  
AGOST: dimecres, dia 1: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 
2: per la intenció del qui ha fet l’almoina; divendres, dia 3: per la 

intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 4: pels difunts de la 
família Salarich i Roquet; diumenge, dia 5: per Ramon Sallent i Puig, 

difunt. 
 
INFORMACIONS 

 
CONCERT A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL: Tothom sap que, enguany, es farà, 
a Viladrau, la tercera edició del Festival de Música Marcos Redondo. Un dels 

concerts, el primer, es farà a l’església parroquial i està organitzat per 
l’Ajuntament de Viladrau. El concert serà de música russa i espanyola, i els 
artistes seran Ala Voronkova, violí i Guerassim Vorinkov, piano, amb obres de 

Chaikowski, Rajmáninov, Rimsaki-Korsakov, Montsalvatge, Brotons, Sarasate i 
Falla.   
 

NUMERACIÓ ERRÒNIA: Ens hem saltat un número: El full parroquial del 
proppassat dia 15 de juliol portava el número 134 i havia de portar el número 
133; el full parroquial de diumenge passat portava el número 135 i havia de 

portar el número 134. El full parroquial d’avui, per tant, ha de ser el número 
135. Excuseu aquest petit error. 


