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PASSEM AQUÍ

Amb diferència de molt poques hores, entre la nit del Dimecres de 
Cendra  i el matí del dijous, vaig sentir a parlar dues vegades de la 
Quaresma. El primer cop, a la ràdio, en un programa informatiu de 
molta  audiència.  En  un  moment  donat  es  va  recordar  que  era 
«dimecres  de  cendra»  i  que  aquest  dia  es  fa,  segons  es  va  dir, 
l’enterrament de la sardina. I tot seguit hi van afegir: «avui comença 
la Quaresma, l’època dels bunyols». És veritat que per Quaresma es 
mengen bunyols –i bons que són!- però, per nosaltres, cristians, la 
Quaresma és i hauria de ser molt més que «l’època dels bunyols». El 
matí del dijous, vaig trobar un senyor que em va explicar que, el dia 
abans, havia participat en la seva parròquia en la missa en la qual es 
va  beneir  i  imposar  la  cendra.  Em va  comentar  que  quan  ho  va 
explicar a alguns dels seus amics li van preguntar: «I això, què és?». 

Sentir  a  dir,  per  un  mitjà  de  comunicació,  que  la  Quaresma  és 
«l’època dels bunyols» és constatar, una vegada més, que: o bé és 
que anem molt malament de cultura religiosa; o bé que el qui ho diu 
no s’esforça, en aquest cas, a tenir cap mena de rigor informatiu. 
Sentir a dir que no se sap què és això de la imposició de la cendra, 
també denota ignorància religiosa, però essent un comentari privat 
no té més importància. És difícil d’esbrinar les causes profundes que 
podrien  explicar  aquesta  ignorància  i  aquesta  deixadesa  a  la  qual 
hem arribat, pel que fa a qüestions ben simples relacionades amb la 
fe cristiana. Fa l’efecte que, actualment, no sols no se sap gaire res 
sobre la fe cristiana, sinó que, sobre la fe cristiana, tant és saber com 
no saber, no ve d’un pam.  

Passem aquí. Però, a més de lamentar-ho, caldria  reaccionar, això 
és, preguntar-nos què podríem fer per tal que les arrels cristianes del 
nostre país no s’assequin del tot. Ajudar a valorar la religió cristiana, 
almenys com a fet cultural, seria un pas (d’aquesta manera se sabria 
explicar  què  és  la  Quaresma,  què  és  la  fe,  què  és  una  església, 
reconèixer una imatge d’un sant, etc.). Però hem d’anar més lluny, 
hem d’intentar -i d’això se’n diu ser apòstols, ser missioners- que la 
religió cristiana torni a formar part, sense obligar a ningú a creure, de 



la vida de les persones i sigui practicada amb coherència i estimada 
de debò, com a camí per a viure en plenitud la vida. 

Creure és un acte lliure. «La resposta de la fe que l’home dóna a Déu 
ha  de  ser  voluntària»,  diu  el  Catecisme  de  l’Església  Catòlica,  i 
afegeix «Crist va invitar a la fe i a la conversió, no hi va forçar». Per 
tant, hem de preparar el camí perquè les persones que desconeixen 
Crist o han abandonat la fe i la pràctica cristiana s’acostin lliurement 
a Crist i al seu Evangeli. D’alguna manera, pel que fa a la fe, potser 
seria una bona cosa tornar a començar, tornar a explicar-ho tot i, si 
pot ser, viure-ho!

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  dijous,  dia  27: per  un difunt  de  la 
parròquia;  dissabte,  dia  29: per  Florenci  Busquets  i  Burniol, 
difunt; diumenge, dia 30: pel poble de Viladrau.

INFORMACIONS 

CADA DIVENDRES, VIACRUCIS:  recordem que cada divendres,  a 
un quart de vuit del vespre, a la capella del Santíssim Sagrament, 
se celebra el viacrucis.

COL·LECTA DEL DIA DEL SEMINARI:   El cap de setmana passat, 
en la col·lecta del Dia del Seminari, es van recollir  659,74 euros, 
que ja han estat lliurats al seu destinatari. Moltes gràcies. 

UNA REPARACIÓ NECESSÀRIA:  tots  us  haureu  adonat  que  els 
graons de pujar al presbiteri són massa alts. Pujar-los costa una mica 
i baixar-los té un cert perill. Per tal d’evitar, en el futur, una possible 
caiguda de les persones que pugen a llegir les lectures o dels qui ens 
movem habitualment a dalt  del  presbiteri  i  hem de pujar i  baixar, 
hem decidit fer, en el costat esquerre del presbiteri, uns graons de 
fusta, molt més baixos que els que hi ha ara, i també hi posarem una 
barana, per tal que no hi hagi cap dificultat per a pujar i baixar del 
presbiteri. Serà un afegit que es veurà, però que no desdirà en el 
conjunt. Ho hem estudiat bé i volem privilegiar la seguretat encara 
que s’hagi de sacrificar una mica l’estètica del conjunt.  




