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DÉU FA VACANCES? 

Fa pocs dies va morir una persona molt coneguda en el seu lloc de 

residència i que no arribava als seixanta anys. Em van explicar que, 

en el tanatori, es va fer aquest comentari: «Si és que Déu existeix, 

deu estar de vacances», comentari que va obtenir l’aprovació general 

dels companys de professió del difunt. 

La mort de les persones que coneixem i estimem, sobretot quan 

moren en una edat que es considera que «encara no toca», provoca 

en la majoria de nosaltres protesta i revolta, amb intensitats 

diferents. Les preguntes sobre l’existència i la bondat de Déu solen 

aparèixer amb facilitat. Curiosament, en aquests moments en què les 

coses no succeeixen com nosaltres entenem que han de succeir ens 

decantem per dir o pensar que Déu potser no hi és, que Déu potser 

«està de vacances». I, en canvi, ens és més difícil de mirar enrere i 

intentar donar gràcies a Déu per tot el temps que aquella persona ha 

viscut, l’hem tinguda entre nosaltres i hem pogut gaudir de la seva 

presència, de la seva companyia, de la seva saviesa, de la seva 

bondat... 

Creure és ardu. Creure en la vida eterna i en la resurrecció dels 

morts, encara ho és més.  

Aquesta sensació d’absència de Déu, que sembla que Déu, almenys 

en certs moments, ens ha abandonat –o, com hem dit abans, «està 

de vacances», apareix ja en alguns salms de l’Antic Testament d’una 

manera dramàtica. Vet ací alguns fragments del salm 43: « ¿Com és 

que ens passa això sense haver-vos oblidat, ni haver traït la vostra 

aliança? El nostre cor no s’ha allunyat de vós, ni els nostres passos 

dels camins vostres, i vós ens llanceu al desert amb els xacals. (...) 

Desperteu-vos, «¿Per què dormiu, Senyor?» (...) Per què ens 

amagueu la mirada, i oblideu el dolor que ens oprimeix?» I aquestes 

paraules d’aquest salm surten del cor d’una persona creient! I si un 

creient es fa aquestes preguntes, el més normal és que, per a una 

persona no creient, Déu sigui percebut com a totalment absent o 

inexistent. 



El dolor, el sofriment, el mal i la mort sempre han turmentat el cor i 

la ment de l’home... i les respostes no són pas evidents. Per tant, ens 

cal ser respectuosos envers aquelles persones que, quan les coses no 

passen  com ells creuen que han de passar, es queixen de Déu, 

posen en dubte la seva bondat i omnipotència, o els costa molt 

d’acceptar la seva existència o simplement la neguen. En el cor de 

cadascú els sentiments treballen de maneres diferents.   

Sortosament sempre hi ha gent excepcional, creients excepcionals, 

que davant el sofriment màxim continuen conservant la fe en Déu,  

una fe de pedra picada. Escoltem aquest testimoni colpidor: «Sota la 

runa d’una casa d’allò que va ser el gueto de Varsòvia, es va trobar, 

amagat dins una ampolla buida, un text trasbalsador: Un jueu de 43 

anys, Jossel Rackover, submergit en l’horror, es gira cap a Déu. I li 

parla amb una aspra franquesa: “Ho has fet tot perquè jo no cregui 

més en tu, perquè arribi a dubtar de tu! Però moro exactament tal 

com he viscut: en una fe incommovible en tu”».  

Davant d’això, només cal fer silenci i admirar-se.     

El mossèn 

______________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 8: pels difunts de la família 

Morera Blancafort; dissabte, dia 10: per Jaume Masvidal i Planas, 

difunt; diumenge, dia 11: pel poble de Viladrau.   

MES DE MARIA: cada dia després del rés del Sant Rosari, es farà, a la  

capella del Santíssim Sagrament, la pregària del mes de Maria.   

INFORMACIONS  

SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS:  Com dèiem diumenge 

passat en aquest full, hem d’anar pensant en la possibilitat de fer, a 

l’església parroquial, una celebració comunitària del sagrament de la Unció 

dels malalts en la qual hi puguin participar totes les persones d’edat 

avançada i malalts que ho desitgin. Parleu-ne entre vosaltres i mirem de fer 

un grup suficient de persones.  Una cosa que hem de saber tots: d’aquest 

sagrament abans se’n deia «L’extrema Unció». El Concili Vaticà II (1962-

1965) diu que amb més propietat aquest sagrament pot ser anomenat 

«Unció dels malalts». Acostumem-nos, doncs, a parlar del sagrament de 

la Unció dels malalts.      

 



 

 

 

 

 

 


