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CIÈNCIES O LLETRES? 

Si miro enrere m’adono que fa molts anys que dura la polèmica sobre 

si el més important són les ciències o les lletres (humanitats). 

Normalment, l’opinió majoritària es decanta cap a les ciències, i així, 

sembla que si un jove estudia alguna carrera de ciències està més 

«ben considerat» que si estudia una carrera de lletres. Dit d’una altra 

manera, les ciències serien per als estudiants llestos i les lletres per 

als estudiants mediocres. Això és veritat? La polèmica deurà ser 

eterna i de tant en tant els mitjans de comunicació se’n fan ressò, 

amb motiu  de la nova llei d’educació. Sembla que aquesta nova llei 

d’educació, si arriba a aplicar-se, privilegiarà clarament les ciències 

en detriment de les lletres o humanitats.   

És el que es podia llegir, diumenge passat,  en un periòdic. En un 

article que portava per títol «Humanitats a la baixa» es podia llegir el 

següent: «El valor minvant de la filosofia en els plans d’estudi és un 

aspecte de la depreciació general de les humanitats».  I en l’altre 

article, que portava per títol «La culpa no és dels clàssics»” s’hi llegia: 

«La cultura occidental és aquesta conversa que es va iniciar en 

l’aurora de Grècia. (...) privar els joves estudiants de la possibilitat 

d’accedir a la gran conversa és fer-los estrangers de la seva pròpia 

cultura». Per tant, segons l’opinió d’aquests articulistes, tots dos –val 

a dir-ho- professors de filosofia, prescindir de l’obligatorietat de la 

filosofia com a disciplina acadèmica és, com a mínim, un 

empobriment.  

La filosofia, es llegeix en un d’aquests articles, «és el discurs dels qui 

han reflexionat a fons sobre la veritat, el bé, la justícia, el 

coneixement, sobre qui som i cap on hauríem d’anar. Són preguntes 

fonamentals que, d’una manera més o menys intuïtiva, tots ens hem 

plantejat i que mai no arriben a quedar definitivament resoltes».  

Sembla clar, doncs, que arraconar la filosofia (les humanitats, les 

lletres) no és cap bona cosa per a la formació integral que han de 

rebre els joves. Ciències i lletres no han de ser sabers excloents ni 

han de ser considerats l’un superior a l’altre ni s’han d’ignorar l’un a 

l’altre, sinó que més aviat han de ser sabers complementaris.  



Aquesta polèmica que, com he dit, apareix de tant en tant, fa pensar 

en la mateixa polèmica entre ètica i religió. Voler eliminar una o altra 

és desafortunat, és un error de pes. En el saber, no hauríem de ser 

excloents sinó integradors, complementaris. La dita clàssica «El saber 

no ocupa lloc» continua essent ben vigent. Ens manquen bons 

ciutadans i ens manquen ciutadans que quan entren en un museu on 

hi ha peces de temàtica religiosa les sàpiguen interpretar. Per tant, 

no ens podem permetre el luxe de ser excloents.   

El mossèn     

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 13: pels difunts de la 

parròquia; dissabte, dia 15: per Agustí Bellvehí i Esquís, difunt; 

diumenge, dia 16: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la farem, el dissabte, dia 

15 de febrer, a un quart de set del vespre, a la rectoria. Tothom 

hi és convidat.   

AVUI, COL·LECTA DE MANS UNIDES: és la col·lecta de la 

«Campanya contra la fam». Siguem tan generosos com puguem. 

 

COM CAL REBRE LA COMUNIÓ A LA MÀ? 

El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona té una publicació que 

s’anomena «Missa Dominical» en la qual, a més d’orientacions, 

comentaris i homilies sobre la missa dels diumenges, sovint hi 

adjunten suggeriments i consells ben concrets per tal d’ajudar a fer 

les coses el millor possible en les celebracions litúrgiques. 

Darrerament hi havia aquesta nota sobre la comunió a la mà:  

La forma més adequada i respectuosa quan es combrega a la mà serà 

aquesta: el qui combrega es posa davant del ministre amb la mà 

esquerra sobre la dreta (o a la inversa, si és esquerrà i li resulta més 

còmode); respon amb fe «Amén» al ministre que li mostra el Cos de 

Crist; rep el Cos de Crist sobre la mà; l’agafa amb el polze i l’índex de 

l’altra mà; i se’l posa a la boca.   


