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LA BELLESA, CAMÍ PRIVILEGIAT VERS DÉU 

Fa un quants mesos, en el monestir de Santa Maria de Pedralbes, de 

Barcelona, es va celebrar un diàleg entre el Dr. Armand Puig, degà de la 

Facultat de Teologia de Catalunya, i el filòsof Rafael Argullol, professor de la 

Universitat Pompeu Fabra, en el marc del que s’anomena “Diàlegs de 

Pedralbes”, amb el tema “El diàleg entre creients i no creients: horitzons de 

trobada”.   

En el decurs del diàleg, Rafael Argullol va expressar aquest pensament: 

“Sóc un nàufrag de la fe, cada dia és una cruïlla, m’he d’orientar 

enmig de molts camins. L’únic territori en el qual em sento segur és 

el de la bellesa”.  

L’expressió “nàufrag de la fe” és bonica i, de passada, actual. Aquesta 

expressió podria fer referència al fet que hom es considera no creient, o 

agnòstic, o bé que té moltes dificultats per a creure o bé que ha  deixat de 

creure. Si l’expressió l’entenem així, hem de reconèixer que de “nàufrags de 

la fe”, actualment, n’hi ha molts. No podem jutjar ningú i hem de respectar 

el dret a la llibertat religiosa, això és, a tenir la religió que es vulgui o no 

tenir-ne cap. Tanmateix crec que ens hauria de preocupar, sobretot, un 

tipus de “nàufrags de la fe”: aquelles persones dels nostres pobles, adults i 

joves, que tot i estar batejats, és a dir, tot i ser cristians de nom, ara han 

abandonat la fe cristiana i, alguns d’ells, no volen saber res de res amb la 

religió cristiana o, a tot estirar, hi tenen algun contacte esporàdic amb 

motiu d’un funeral o d’un bateig d’un familiar. Per què passa, això? Els 

cristians, què hem fet o estem fent malament? Qui s’ha allunyat de qui? 

Són preguntes que fan patir, sovint mig inexplicables, però que és de gran 

importància fer-nos-les si és que ens interessa que la fe continuï essent 

present en els nostres pobles.    

La segona part de la resposta del filòsof Rafael Argullol, també és molt 

interessant: “L’únic territori en el qual em sento segur és el de la bellesa”. 

La bellesa sempre s’ha considerat com un camí d’accés a Déu, un camí 

privilegiat per arribar a Déu.  És més, m’atreviria a dir que si no hi ha una 

certa capacitat per a copsar la bellesa, per admirar-se davant d’allò que és 

bell, bo o veritable, difícilment es pot arribar a la fe. “La grandesa i la 

bellesa de les creatures -llegim en el llibre de la Saviesa- porta, de manera 

proporcional, a contemplar el seu creador”. La bellesa -digué el Sant Pare 



Benet XVI en l’homilia de la missa de la dedicació de l’església i l’altar de la 

Sagrada Família de Barcelona- “és la gran necessitat de l’home; és l’arrel de 

la qual brolla el tronc de la nostra pau i els fruits de la nostra esperança. La 

bellesa és també reveladora de Déu perquè, com Ell, l’obra bella és pura 

gratuïtat, convida a la llibertat i arrenca l’egoisme”. I, cap al final de 

l’homilia, ens exhortava a prestar un gran servei a la humanitat: “ser icona 

de la bellesa divina, perquè el món  cregui en Aquell que Déu ha enviat”.   

Potser podem acabar demanant a Déu que per molts mars embravits que 

ens toqui solcar no acabem, també nosaltres, essent “nàufrags de la fe” i 

que de la contemplació de la bellesa que ens envolta, sobretot els qui teniu 
el privilegi de viure en ple Montseny, arribem a reconèixer Déu mateix, que 

és la Veritat i la Bellesa mateixa.    

          El mossèn 

_______________________________________________________ 

MISSA EN SUFRAGI DELS DIFUNTS DE LA PARRÒQUIA 

Dilluns, dia 9 de setembre, a les 10 del matí. Recordarem especialment tots 

els viladrauencs que han mort des del setembre del 2012 fins el dia d’avui: 

Concepció García i Cuenca, Serafí Masvidal i Pagès, Lídia Esther García 

i Medina, Concepció Aguilar i Ribé, Jaume Pagès i Morera, Martí 

Ordeig i Calm, Carme Salarich i Arumí, Anton Masnou i Pujol i Mariano 

Portet i Clos.  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  dilluns, dia 9: pels difunts de la parròquia; 

dimarts, dia 10: per la intenció del qui ha fet l’almoina;  dimecres, dia 11: 

per la intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 12: pels esposos 

Ramon i Dolors, difunts;   divendres, dia 13: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; , dissabte, dia 14: per Montserrat Busquets, difunta; diumenge, 

dia 15: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

MISSA ELS DIES FEINERS:  Fins el divendres, dia 13 de setembre, els dies 

feiners, cada dia se celebrarà la missa, a les 19,35.  Una estona abans, a les 

19,15 hores, hi haurà el rés del sant rosari. 

BEATIFICACIÓ DELS MÀRTIRS DEL S. XX: Recordem que, qui vulgui 

assistir-hi, té temps d’inscriure’s fins el dia 15 de setembre. S’ha parlat de 

fer un autocar des de Viladrau, però caldria que hi hagués de 20 a 25 inscrits. 

De moment, només sabem el lloc on anirem a dinar els del Bisbat de Vic, a 

Salou, al Palau de Congressos, i el preu: 12,00 euros.   



 


