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EL MANIFESTANT I L’EXCAVADORA

Probablement molts vau veure en un diari de fa pocs dies (15-8), una 
fotografia impressionant en la qual hi havia una immensa excavadora 
i  un  home,  un  musulmà,  hi  estava  enfilat  com volent  aturar  que 
avancés.  L’escena  és  d’una  desproporció  total:  la  solidesa  d’un 
voluminós enginy de ferro contra la feblesa i la petitesa d’un home 
sol, subratllada pel fet d’anar descalç. Això era a El Caire, a Egipte. El 
comentari  que  acompanyava  la  fotografia  deia  això:  “Un  dels 
manifestants concentrats a la plaça de Rabaa al-Adawiya es llança 
desafiador sobre una de les excavadores utilitzades ahir per demolir 
el gran campament dels Germans Musulmans i els seus seguidors”.  

Deixant de banda la interpretació política d’aquests fets lamentables 
que s’han produït  a El  Caire –i  que quan escric  això encara s’han 
endurit més i han provocat un altre bany de sang-, voldria que ens 
fixéssim  únicament  -sí,  únicament-  en  la  força  que  té  aquesta 
fotografia  i  en  el  seu  impacte  visual  i  emocional.  En  la  immensa 
excavadora, hi podríem veure, el símbol  del mal que hi ha en el món, 
de  la  destrucció  física,  psicològica,  social,  moral  i  espiritual  de 
persones i grups humans, mal i destrucció que, sovint, apareix amb 
unes  proporcions  desmesurades  que  provoquen  vertigen  i  pànic. 
Només cal llegir el diari cada dia o escoltar les notícies de la ràdio i la 
TV.  En  l’home  solitari,  fràgil  i  descalç  que  es  llança  contra 
l’excavadora, hi podríem veure el símbol de la  resistència valenta a 
aquest mal i aquesta destrucció, encara que sigui des d’una situació 
d’extrema  feblesa  i,  per  tant,  sense  gaire  possibilitats  d’èxit.  La 
fotografia podria ser una metàfora de la lluita de Goliat i David, però 
amb  la  diferència  que  sabem que  el  pastor  David  va  guanyar  al 
gegant Goliat i d’aquell home enfilat a sobre la pala de l’excavadora, 
no en sabem res. 

Gràcies a Déu, en el nostre món, no solament hi ha mal i destrucció. 
D’exemples de bondat, n’hi ha molts i de gran qualitat. Gràcies a Déu 
hi ha gent molt bona en el món, no fan cap soroll, però hi són i a 
aquesta gent els hem de donar tot el nostre suport. Fotografies com 
la de l’excavadora i el manifestant ajuden a obrir els ulls  i ens poden 
fer  prendre  consciència  que  davant  de  tota  forma  de  mal  i  de 



destrucció, caldria fer sempre alguna cosa, per insignificant que sigui, 
encara  que la  desproporció  entre  el  mal  i  les  nostres  possibilitats 
reals per eradicar-lo siguin ínfimes.  No ens podem quedar aturats i, 
encara menys, tornar-nos mesells. Hi ha coses a les quals cal dir ”no” 
encara que el nostre “no” sigui tan desproporcionadament petit com 
la figura d’aquell manifestant descalç desafiant l’excavadora. 

Des de la perspectiva cristiana sabem que la nostra reacció contra el 
mal -els mals més grans i els més petits- mai no pot estar inspirada 
en cap mena de violència. La nostra resistència al mal ha de ser, com 
la de  Jesús, això és, pacífica, tornant bé per mal i perdonant. Però la 
fotografia  en  qüestió  és  un  recordatori  eloqüent  o,  si  voleu, 
provocador, que desvetlla a fer el possible per intentar aturar el mal, 
la  destrucció,  encara  que  els  nostres  mitjans  siguin  molt  pocs  i, 
sovint, molt precaris. Ens hi va la nostra dignitat de persones. 

el  mossèn

______________________________________________________

AGENDA

INTENCIONS  DE  MISSES:  dilluns,  dia  26: per  un  mossèn  difunt; 
dimarts, dia 27: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 
28: per la intenció del qui ha fet l’almoina;  dijous,  dia 29: per un 
mossèn  difunt;   divendres,  dia  30: per  la  intenció  del  qui  ha  fet 
l’almoina;  dissabte,  dia 31: per Mn. Ramon Homs i  Franch,  difunt; 
diumenge, dia 1 de setembre: pel poble de Viladrau.

INFORMACIONS

MISSA ELS DIES FEINERS. Continuarem celebrant la missa cada dia, els 
dies feiners, a les 19h,35 m, fins el dia 14 de setembre, inclòs. Abans de 
la missa, a les 19h 15 m., es resa el sant Rosari.

PRIMERA  COMUNIÓ:  Diumenge  passat,  a  l’església  parroquial,  en  la 
missa habitual, el nen Marc Cañellas i Sallés va fer la primera comunió. 
L’enhorabona a ell, als seus pares i avis. Preguem perquè en Marc vegi en 
tots nosaltres un bon exemple de vida cristiana.  

PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA: a partir de les darreres dades de les 
quals disposem, podem constatar que creix el nombre de visitants de la 
pàgina web de la parròquia. Any 2010: 1.345; any 2011: 1.718; any 2012: 
2.668; any 2013 (fins al juny): gener, 189; febrer, 309; març, 321; abril, 
327; maig, 349; juny, 248. Vistos aquests números, hem de pensar que la 



pàgina web de la parròquia deu fer un cert servei i no podem deixar d’estar 
agraïts als visitants que la consulten.


