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BUSCAR LA PLENITUD HUMANA

Salvador Giner, un conegut catedràtic de sociologia de la Universitat 
de Barcelona, va publicar, l’any 2012, un llibre molt interessant que 
porta per títol «El origen de la moral». En un dels capítols, hi podem 
llegir aquestes ratlles: «En temps no tan reculats, aquest món era 
descrit com una vall de llàgrimes, i poca cosa més. Un cop sortits del 
fatalisme, es van exigir sacrificis heroics per a aconseguir i fer realitat 
el paradís en el món, ja fos per mitjà de l’esforç individual del mèrit, 
ja  fos  per  la  via  alliberadora  de la  revolució.   Avui,  finalment,  es 
predica el benestar i la diversió per a tothom, però a ningú no se li 
dóna la clau que obri la porta d’accés a aquest paradís anunciat».  

L’observació d’aquest catedràtic em sembla molt exacta. En el nostre 
món s’anuncien paradisos imaginaris de benestar i diversió,  però per 
a qui? On són aquests paradisos? Com es troben?  Això contribueix a 
generar, em sembla,  una profunda frustració en les persones. És la 
vella imatge del ruc amb una pastanaga penjada més enllà del nas i 
que mai no podrà abastar. I ara ho tenim tan mal parat que fins i tot 
el treball, que fins ara podia ser una porta d’accés al benestar i a la 
diversió, és precari i cada dia hi ha més atur. I de l’atur a la frustració 
personal, només hi ha un pas.

El punt de vista d’aquest catedràtic crec que es pot completar  amb el 
que el Papa Francesc ha escrit en la seva exhortació apostòlica «La 
joia  de  l’Evangeli»,  en  el  capítol  dedicat  a  la  dimensió  social  de 
l’evangelització.  La clau, potser l’única clau, per assolir la plenitud 
humana -no només el benestar i la diversió- és la «solidaritat». La 
paraula  «solidaritat»  -escriu  el  Papa  Francesc-  «està  una  mica 
desgastada i a vegades s’interpreta malament, però és molt més que 
alguns  actes  esporàdics  de  generositat.  Suposa  crear  una  nova 
mentalitat que pensi en termes de comunitat, de prioritat de la vida 
de tothom sobre l’apropiació dels béns per part d’alguns».  I  més 
endavant el Papa afirma: «No parlem tan sols d’assegurar a tothom el 
menjar, o un decorós sosteniment, sinó que tinguin “prosperitat sense 
exceptuar cap bé”. Això implica  educació, accés a la cura de la salut i 



especialment treball, perquè en el treball lliure, creatiu, participatiu i 
solidari, l’ésser humà expressa i acreix la dignitat de la seva vida». 

Podem concloure, doncs, que el catedràtic de sociologia té raó en dir 
que «a ningú no se li dóna la clau que obri la porta d’accés a aquest 
paradís anunciat», però s’hi pot afegir  -i això no és pas contrari, em 
sembla, a l’opinió del catedràtic-  que, segons el Papa, aquesta clau 
hauria de ser la solidaritat, com a únic camí per avançar cap a la 
plenitud humana. 

El mossèn

_______________________________________________________
AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: dijous, 13: pels difunts de la parròquia; dissabte, 15: 
per Carme Salarich, en el primer aniversari de la seva  mort;  diumenge, 16: 
pel poble de Viladrau.  

PREGÀRIA DELS FIDELS: en la pregària dels fidels del dia 16 de març pregarem per 
Carme Serra i Muntal, difunta. 

INFORMACIONS 

TEMPS DE QUARESMA: dimecres passat, Dimecres de Cendra, vam encetar el temps 
de Quaresma. El temps de Quaresma és un «temps fort» de l’any litúrgic. És un temps 
de  preparació  espiritual  per  a  la  Pasqua,  per  això  se’ns  demana  d’exercitar-nos 
especialment  en  la  pregària,  el  dejuni  i  l’almoina.  Hi  ha  uns  signes  externs  que 
diferencien el  temps de Quaresma dels altres dies de l’any: en les celebracions de 
l’eucaristia, no es diu el Glòria, no es canta l’Al·leluia, no es posen flors a l’altar, el color 
litúrgic és el morat i tots els divendres són dies d’abstinència. Cal subratllar, sobretot, la 
diferència  entre  aquest  temps  penitencial  i  la  joia  de  Pasqua;  la  Quaresma l’hem 
d’entendre com a preparació de la Pasqua. 

Durant  els  cinc  diumenges  de  Quaresma  a  dins  del  Full  diocesà,  a  més  del  Full 
parroquial, trobareu un altre full. Volem donar a conèixer l’exhortació apostòlica del 
Papa Francesc «La joia de l’Evangeli», un text molt interessant del qual farem una 
presentació general.

EL LLIBRET DEL VIACRUCIS:  vam dir que aquest llibret va adreçat, sobretot, a 
aquelles persones que abans podien venir a l’església i que, ara, per raons de salut o 
d’edat, no poden venir. Contemplar les imatges del viacrucis i fer la reflexió i pregària 
que  es  proposa,  pot  ajudar  a  viure  amb  més  intensitat  el  temps  de  Quaresma. 
Exhortem, però, a ser molts els qui, durant el temps de Quaresma i almenys un cop a 
la setmana, procurem fer el viacrucis, amb aquest llibret o un altre.  

CADA  DIVENDRES,  VIACRUCIS:  recordem  que  cada  divendres,  a  l’església 
parroquial es fa el viacrucis a les 19,15 hores.  







 


