
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

DIUMENGE    V DE QUARESMA  -CICLE A- 

-6 d’abril del 2014- FULL PARROQUIAL n. 223 

 

EL SILENCI 

Estem tan acostumats al soroll i als sorolls que, el silenci, el silenci 

absolut, ens fa por, ens neguiteja. Estar un minut en silenci esdevé, 

per a moltíssima gent, una eternitat. Fixeu-vos en els camps de 

futbol quan demanen un minut de silenci, rarament s’arriba al minut 

sense que ningú parli o es mogui. Estar una estona en silenci ha 

esdevingut quelcom tan estrany que ja no entra dins dels nostres 

costums. La litúrgia cristiana preveu estones de silenci, de pausa, per 

a pregar, però com que el silenci ens incomoda sovint tirem de dret i 

darrera una oració o una acció n’hi afegim una altra, sense parar. I 

quan fem això, no ho fem bé. Traïm l’esperit de la litúrgia i ens traïm 

a nosaltres mateixos.  

M’ha portat a dedicar aquesta pàgina al silenci un excel·lent article 

d’Àngel Castiñeira i Josep M. Lozano, professors d’Esade (URL),  

publicat el proppassat dia 14 de març, en un diari de gran tirada. El 

títol del susdit article ja és significatiu: «El silenci com a bé públic». 

Copio d’aquest article les frases que em sembla que ens poden ajudar 

més a reflexionar sobre aquest gran valor (valor oblidat) que és el 

silenci: 

«Els afeccionats a fer escarafalls per la crisi de valors no solen 

esmentar el silenci entre el que és digne de ser valorat.» (...) «Vivim 

immersos en el soroll fins el punt que reduir-lo genera a parts iguals 

sorpresa i inquietud. Avui l’excèntric és el que demana silenci». (...) 

«El silenci cada cop més  es considera un espai buit que requereix ser 

ocupat ràpidament, compulsivament» (...) «Hi ha un silenci absent 

simplement perquè en fugim. I es manifesta en el soroll que envaeix 

les nostres relacions. Hi ha el soroll somort i constant que ens 

proporcionem a nosaltres mateixos i que pren la forma  de la creixent 

dispersió personal sota el tsunami d’estímuls que ens arrossega.» 

(...)  

«La incapacitat per al silenci es tradueix en incapacitat per a l’escolta  

i, com a conseqüència, en la confusió entre estar callat i fer silenci i 

fer reunions i dialogar. (...) Necessitem la capacitat de silenci 



imprescindible per poder escoltar i escoltar-nos. I, consegüentment, 

per poder decidir millor (...)».  

«Hauríem de considerar el fet de disposar de moments de silenci un 

requeriment diari com dormir, menjar i la higiene personal. Hauríem 

de considerar el dèficit de silenci tan nociu com el dèficit de son, 

alimentació o neteja.(...)»  

«Les esglésies podrien reconvertir simbòlicament i físicament part 

dels seus espais en una oferta lliure i gratuïta de llocs on poder estar 

simplement en silenci. Perquè la nostra societat necessita que algú 

esdevingui la casa de misericòrdia on s’ofereixi l’hospitalitat del 

silenci i des del silenci.»  

Exhortem a llegir tot l’article, si en teniu ocasió. I davant de tot això 

tan ben dit, només cal una cosa: fer silenci.  

El mossèn   

 

DIUMENGE, DIA 13,  A LES 12,30  

BENEDICCIÓ DELS RAMS, PROCESSÓ I MISSA 

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 10: Carme Almeda i 

Massaguer i Francesc Llorà i Llosada, difunts; dissabte, dia 12: 

per Joan Zorita i Conxita Crosas, difunts; diumenge, dia 13: pel 

poble de Viladrau. 

INFORMACIONS 

DONATIU: s’ha rebut un donatiu de 150,00 euros. El repartirem, a 

parts iguals, entre Càritas, Mans Unides i la parròquia. Moltes gràcies. 

ASSAIG DE CANTS: Intentarem, com vam fer pel temps d’Advent, 

de fer algunes sessions d’assaigs de cants per tal d’aprendre bé els 

cants propis dels dies de Setmana Santa. Tothom és convidat a venir 

a assajar. Tal com vam anunciar la setmana passada, al final de la 

missa, el primer dia d’assaig era ahir, dia 5. Entre els participants a 

l’assaig decidiran els altres dies i hores que es tornaran a trobar per a 

fer altres sessions d’assaigs de cants.   



 

  


