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MIRAR MÉS ENLLÀ DEL NAS 

 
En un llibre que vaig llegir aquest estiu passat vaig trobar un 

pensament que més o menys es podria resumir així: L’home 

contemporani només percep el “primer pla”, allò que és visible i 

palpable.  En canvi, el Misteri, l’Invisible, Déu, li passa per alt. Tenir 
aquesta mirada tan restringida és un empobriment.  Per això cal que 

reeduquem la nostra mirada, si és que tenim una mirada que només 

percep el que és visible i palpable i si és que volem sortir d’aquest 

empobriment.  

 
Aquest pensament és profund. Potser caldria matisar-lo una mica 

dient que això no deu ser aplicable a “tots” els homes contemporanis 

sinó només a alguns, o  potser a la majoria, no ho sé. En tot cas sí 

que és veritat -sense que sapiguem si som molts o pocs- que sovint 
només veiem el que els nostres ulls ens fan veure, no veiem (o no 

volem veure) més enllà de nas. Considerem real només allò que 

podem apamar amb les mans, amb els ulls de la cara  o amb la raó. 

Tota la resta ens queda lluny, boirós. En canvi, el pensament que 
acabem d’exposar ens recorda que més enllà del que podem apamar, 

veure amb els ulls de la cara o amb la raó, hi ha o hi pot haver algú 

que no veiem però que sabem que hi és i que ens estima, i aquest 

algú la fe cristiana ens diu que és Déu.   

 
Creure en Déu, per a un cert nombre de gent, no és gens fàcil. A Déu 

no l’ha vist mai ningú, i això fa que el més habitual és que a tots ens 

agradi el “primer pla”, és a dir, allò que és visible, palpable, 

mesurable. Però la vida no està feta només de “primers plans”. 
D’actes de fe, si voleu actes de fe uns més importants que els altres,  

n’hem de fer cada dia: posem tota la confiança en persones que 

coneixem i estimem; ens fiem del que ens expliquen les notícies de la 

ràdio o la TV; ens creiem que el que hem vist en una fotografia és 
real; estimem persones sense saber si ens fallaran... i la llista la 

podríem anar allargant. És evident que un cosa són aquests “actes de 

fe” que acabem de dir i un altra l’acte de fe per excel·lència que és 

posar tota la nostra confiança en Déu, aquest Déu que, com llegim al 
començament de la carta als Hebreus, s’ha donat a conèixer de 

moltes maneres, però, sobretot, a través del seu fill Jesucrist: “En 

moltes ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat 

als pares per boca dels profetes; però ara, en aquests dies, que són 

els definitius, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill”.  



 

Per tant, com ens diu el pensament que estem comentant, hem de 

preguntar-nos si hem de reeducar la nostra mirada, no fos cas que 

només fóssim capaços de veure els “primers plans”.  Saber mirar més 
enllà del nas, més enllà dels primers plans, més enllà d’allò visible als 

ulls humans deu ser un exercici excel·lent per reeducar la nostra 

mirada. Però, com sempre, hem de triar. Hi ha qui continuarà 

preferint els “primers plans” -és allò de “no em vinguis amb històries 
estranyes”- i hi ha qui s’atrevirà a mirar més enllà, més lluny... i qui 

sap si trobarà el camí que el portarà a trobar-se amb el Misteri, 

l’Invisible, amb Déu.  Evidentment, és tracta d’arriscar-se, de provar-

ho. 
 El mossèn 

 

 

AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 17: en acció de gràcies; 
dissabte, dia 19: per Mariano Portet i Clos, difunt; diumenge, dia 

20: pel poble de Viladrau.   

 

INFORMACIONS  
 

AVUI, A TARRAGONA, BEATIFICACIÓ DELS MÀRTIRS DEL 

SEGLE XX A ESPANYA: com a sabeu, en la missa de beatificació 

dels màrtirs, que se celebrarà en la Universitat Laboral de Tarragona, 

hi haurà una bona representació de la nostra parròquia de Viladrau: 
un autocar amb trenta persones.    

 

DIUMENGE VINENT, 20 D’OCTUBRE, DIA DEL DOMUND: és el 

dia de recordar la tasca de tants i tants missioners i missioneres, 
escampats arreu del món, que s’esforcen per fer arribar l’evangeli al 

cor de tothom. Recordem-nos de pregar per tots ells  i col·laborem, 

generosament i fins allà on puguem, en la col·lecta del dia del 

Domund.   
 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la trobada d’aquest mes 

la farem el dissabte, dia 26 d’octubre, a les 18,15, a la rectoria. 

Tothom hi és convidat.  

 
NETEJA DE L’ESGLÉSIA: de tant en tant hem de deixar constància 

escrita del nostre agraïment a les dues Carmes i a la Mercedes per 

aquest favor tan gran que ens fan de netejar l’església, de posar-hi 

les flors i de tenir-la a punt sempre perquè faci goig. És una feina de 
cada setmana, feta voluntàriament, i de la qual ens en beneficiem 

tots. Per tant, moltíssimes gràcies.  

 



                                
 

 

 


