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“ÉS A FORA, AL CARRER, FENT FEINA” 

 

La setmana passada érem a plaça de l’església de Viladrau i tot d’una 

va arribar una parella de forasters i van entrar a visitar l’església. 
L’home es va entretenir a fotografiar el forrellat de la porta i després, 

juntament amb la senyora que l’acompanyava, es van estar una bona 

estona a dins de l’església. Nosaltres vam continuar conversant, a la 

plaça de l’església. Quan els dos forasters van sortir de l’església, 
l’home, d’una quarantena d’anys, ens va preguntar si els dos que 

estàvem conversant teníem alguna cosa a veure amb l’església. Li 

vam dir que sí.  I ell ens va dir: “Sapigueu que m’ha agradat molt 

veure aquesta gran creu nua, sense el Sant Crist, que teniu en el 
presbiteri. Sí, perquè Crist és a fora, al carrer, fent feina”.  I, 

“perdoneu, -va afegir- si això que estic dient us pot molestar o ho 

trobeu equivocat, és una opinió. Jo ho veig així”, va concloure. 

Aquest visitant, de petit, segons ens va dir, havia estudiat en un 

col·legi de religiosos. Això ens va permetre de dir-li amablement: 
“Com es veu que l’estada en aquell col·legi us va fer profit !”. I fins 

aquí l’anècdota. 

 

La frase d’aquell visitant foraster: “Crist és a fora, al carrer, fent 
feina”, permet diverses interpretacions. M’arriscaré a donar-ne una,  

i, alhora, convido a tots els lectors d’aquest full a fer la seva pròpia 

interpretació de la frase en qüestió. Segurament que per aquell 

visitant, Crist no solament és una imatge a venerar sinó algú que és 
viu i que fa feina també fora de les quatre parets de les esglésies. Per 

tant la creu nua ens recorda que la imatge de Crist no sols ha d’estar 

a dins de l’església sinó també enmig dels homes, en la societat, en 

el món, al carrer.   

 
I si continuem estirant la interpretació d’aquesta frase, potser es 

podria dir que aquest Crist que és “al carrer, fent feina”, hauríem de 

ser tots i cada un dels cristians. Allà on hi ha un cristià que s’esforça 

per a viure a l’estil de Crist; que prega; que ajuda els qui ho 
necessiten, que cuida amb paciència i afecte els malalts; que intenta 

transmetre la fe als infants i als joves; que sap demanar perdó i sap 

perdonar; que s’esforça per ser humil, net de cor...allà hi ha el Crist, 

“al carrer, fent feina”.  
 

 

 



Vam fallar, em sembla, de no haver demanat a aquest visitant 

foraster que ell mateix ens expliqués què volia dir amb aquesta frase 

“Crist és a fora, al carrer, fent feina”, però també em sembla que la 

interpretació que fem d’aquestes paraules no és pas gaire lluny del 
que aquell visitant ens volia transmetre. En tot cas, val la pena que hi 

pensem perquè una cosa sí que és ben clara: amb una sola frase, 

aquell visitant, ex alumne d’una escola religiosa, ens va fer una 

magnífica i inoblidable lliçó de catequesi. Encara que ni tan sols li 
sabem el nom, li donem les gràcies.  

                                                                                     El mossèn 
____________________________________________________________ 

 

TORNEM ALS HORARIS HABITUALS 

 

Despatx parroquial: dijous de 16 a 17 hores 

Missa: Els dijous, a les 19,35 
Els dissabtes, a les 19,30 

Els diumenges, a les 12,30 

Rés del sant Rosari i distribució de la Sagrada Comunió: de dilluns a 
divendres a les 19,15 hores. 

 

 

 

 
CATEQUESI D’INFANTS  

 

Torna a ser hora de pensar en la catequesi d’infants. Els pares ja podeu 

venir a la rectoria a inscriure els vostres fills. La catequesi, la farem els 
dijous, després de sortir d’escola.    

 

 

AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 22: per Jaume Morera 

Blancafort, difunt; diumenge, dia 23: per Maria Blancafort i Coll, 
difunta; dijous, dia 27: per Mn. Pere Puigbò, difunt.  

 

INFORMACIONS  

 
BATEIG: El proppassat dia 1 de setembre, a l’església parroquial, va rebre 

el sagrament del Baptisme el nen Erik Aguilar i Muñoz, fill de Alfonso y de 

Lidia, natural i veí de Barcelona. L’enhorabona a ell, als seus pares i 
padrins.  

 

DONATIU PER A LES VITRINES: S’han rebut tres donatius 10,00; 10,00 

i 30,00 euros. Ja som gairebé al final. Falten 130,48 euros. Moltes gràcies.  


