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ANALFABETISME RELIGIÓS 

Segons el diccionari de la llengua catalana, “analfabet” es diu de qui 

“desconeix l’alfabet, que no sap llegir, completament illetrat”. Per extensió, 

es pot parlar de ser analfabet en molts camps, no només en el de la lectura. 

Així es diu que una persona és analfabeta en música, en informàtica, en 

física quàntica... i també en religió. I és d’això darrer del que parlarem tot 

seguit.  

Dies enrere el diari informava que el “Consell Assessor per a la Diversitat 

Religiosa” va presentar un informe al Govern de la Generalitat en el qual 

s’instava  a les institucions educatives  a “combatre l’analfabetisme religiós 

que impossibilita la comprensió de les obres culturals”. El president d’aquest 

consell, opinava, a títol personal, que, pel que fa al fenomen religiós, hi ha 

“una ignorància supina i descomunal”. D’altra banda el susdit informe 

reconeix que en la societat catalana hi ha pluralisme religiós i cultural, un 

fet que tots podem constatar en els nostres pobles i ciutats i que no podem 

passar per alt.   

Doncs sí, l’analfabetisme religiós és preocupant, ens hauria de preocupar, i 

molt. Aquest analfabetisme té les seves arrels en el fet que en moltes 

escoles, com que els pares no ho demanen, no es fa ni classe de religió ni 

cap tipus d’assignatura que expliqui el fenomen religiós. A aquest buit cal 

afegir-n’hi un altre: hi ha famílies cristianes (poques? moltes?) en les quals 

la fe no té plat a taula, és a dir, la fe cristiana és poc o gens present en 

l’àmbit familiar. Es prega poc en família; manquen signes religiosos (la 

creu, una imatge de la Mare de Déu...) en les llars; hi ha cristians per als 

quals l’Evangeli i la doctrina cristiana els és una referència estranya o 

boirosa, no sembla orientar llur comportament individual i social... Per 

acabar-ho d’adobar, la nostra tradició religiosa cristiana, la de tota la vida, 

ara és substituïda, en molts casos, per tradicions vingudes de fora i que no 

ajuden gens a les noves generacions a conèixer el calendari cristià i les 

seves festes principals. Pensem, per exemple,  en el Halloween o Nit de les 

bruixes, de la qual ja sentim a parlar fa dies.   

Hi ha qui s’ha preocupat de comprovar si és veritat que hi ha analfabetisme 

religiós. També ho podem comprovar nosaltres el dia que vulguem. 

Preguntem a un nen o a una persona jove què es celebra el dia de Pasqua o 

el dia de la Pentecosta i després preguntem-li que és el Halloween. No 

tindrem cap sorpresa, simplement constatarem la ignorància religiosa que 

ens envolta. 



Gràcies a Déu, en la nostra societat hi ha llibertat religiosa: podem escollir i 

practicar la religió que vulguem  o no tenir-ne cap. Però si n’hem escollit 

una, per exemple, la religió cristiana, hem de procurar de conèixer-la bé i, 

si pot ser, practicar-la i ajudar a conèixer-la i a practicar, sobretot als més 

petits. La família, l’escola i la parròquia són els tres llocs normals i habituals 

on, els més petits, poden fer la iniciació en el  coneixement de la religió 

cristiana, però, alhora, necessiten l’exemple i l’acompanyament dels grans. 

La impressió general és que no s’aprofita cap d’aquestes tres instàncies 

educatives per fer recular l’analfabetisme religiós. 

És important que s’escrigui amb lletres grosses en el diari que 

l’analfabetisme religiós dels estudiants preocupa. Però, a més, cal que 

decidim quan més aviat millor fer-hi alguna cosa, no fos cas que se’ns 

escapés definitivament el tren i l’analfabetisme religiós esdevingués una 

malaltia crònica, si és que ja no ho és a hores d’ara.  

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  dijous, dia 7: en acció de gràcies; dissabte, 

dia 9: per Montserrat Busquets; diumenge, dia 10: pel poble de 

Viladrau. 

DIA 11 DE NOVEMBRE,  FESTA DE SANT MARTÍ DE TOURS, PATRÓ 

DE LA PARRÒQUIA, I FESTA DE LA GENT GRAN, celebrarem la missa 

a les 12 del migdia.  

 

CATEQUESI SOBRE EL DIUMENGE 

Feia dies que, per raó d’espai, havíem interromput el comentari dels cartells 

que tenim penjats a la paret de l’església parroquial i que ens parlen del 

diumenge. El cinquè cartell ens recorda que el diumenge és el DIA DE 
L’HOME.   

 

>El diumenge és: Dia de joia, de repòs i de solidaritat. 
 

>Gaudir, el diumenge, de repòs suficient i de temps lliure protegeix la 

dignitat de l’home i permet de cultivar la vida familiar, cultural, social i 
religiosa.  

 

> Els cristians santifiquen el diumenge participant en l’Eucaristia i fent 

bones obres, sobretot en favor dels malalts i els ancians.  
 

En aquest cinquè cartell, doncs, es vol recordar la dimensió festiva del 

diumenge. Cal aprofitar el repòs i el temps lliure per a dedicar-lo a la família 
i a altres activitats,  i també per a dedicar-lo a fer bones obres. 

 


