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TOT ÉS DEL COLOR DEL VIDRE AMB QUÈ ES MIRA? 

La premsa és una font inesgotable de notícies sorprenents que ens 

permeten, si en tenim ganes, de reflexionar i fer l’exercici d’intentar 

trobar les respostes que semblarien més respectuoses amb la dignitat 

de la persona humana i més pròximes al respecte al bé comú. 

Dimecres passat, dia 11 de juny, un diari donava aquesta notícia: 

«Un edifici d’apartaments de Londres col·loca pius (punxes) metàl·lics 

a l’entrada per impedir que s’hi instal·lin les persones sense sostre».  

Segons s’indica les punxes fan cinc centímetres d’alt. Aquesta notícia 

aparentment curiosa, ens fa veure com n’és de difícil, sovint,  posar-

nos d’acord davant de petits problemes que van sorgint en el dia a 

dia. Sense ni pensar-ho, apliquem aquella vella dita d’un poeta 

espanyol segons la qual «En aquest món traïdor res no és veritat ni 

és mentida, tot és del color del vidre amb què es mira». Sí, tots, més 

o menys, portem unes ulleres invisibles amb vidres de color, i segons 

el color d’aquests vidres veiem les coses d’una manera o d’una altra.   

Així, en aquest fet de les punxes metàl·liques per impedir que les 

persones sense sostre ocupin l’entrada dels edificis, el diari ens 

informa de les reaccions diferents que hi ha hagut. D’una banda, 

l’alcalde de Londres qualifica aquesta manera de fer -de posar punxes 

metàl·liques- com a «inhumana»,  i ha exigit que es treguin. Els veïns 

de l’edifici, en canvi, ho veuen ben diferent: al·leguen que és 

desagradable tenir estranys a la porta de casa.  

Sembla ser que aquesta pràctica de posar punxes metàl·liques a les 

portes de segons quins edificis ja feia anys que es practicava, però 

havia passat desapercebuda. Ara com que s’ha divulgat una 

fotografia en les xarxes socials on es veuen perfectament aquestes 

punxes metàl·liques, s’ha desfermat la polèmica. Per uns, les punxes 

en qüestió són inhumanes, i per tant s’han de treure; per altres, és 

una qüestió de civisme, d’estètica i d’higiene i, per tant no s’han de 

treure.  

Nosaltres, en els nostres pobles, aquest tipus de problema encara no 

el tenim, però el fet que no el tinguem no vol dir que no puguem fer 



l’exercici de pensar-hi. Què cal fer, davant d’aquest problema?  Si 

nosaltres visquéssim en aquest edifici d’apartaments de Londres, què 

diríem?  Aquesta pregunta pot ser un bona ocasió per encetar una 

conversa amb els de casa, a l’hora de dinar, per exemple.   

Aquest problema de les punxes metàl·liques té una ombra allargada, 

planteja un altre problema més ampli i de més difícil solució, i que 

podem formular així: Què porta a la gent a dormir a la intempèrie? 

Per què passa això? Pensem-hi. El Papa Francesc parla d’aquells que 

«la societat descarta i rebutja» 

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 26: per un difunt de la 

parròquia; dissabte, dia 28: pels difunts de la família Serra Muntal; 

diumenge, dia 29: pel poble de Viladrau. 

SOLEMNITAT DEL COS I DE LA SANG DE CRIST (CORPUS CHRISTI):  

Avui, en diversos pobles i ciutats, se celebrarà la processó de Corpus. 

Recordem que aquesta processó és continuació de la celebració de 

l’Eucaristia. El poble cristià que participa en l’eucaristia, després participa 

també en la processó i així «dóna un testimoni públic de fe i de pietat 

envers el Santíssim Sagrament».  

INFORMACIONS 

MES DEL SAGRAT COR: durant aquest mes de juny, després del rés del 

sant Rosari, es resaran les deprecacions i la consagració al Sagrat Cor de 

Jesús (amb el text del Dr. Torras i Bages). 

COL·LECTA A FAVOR DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL: es va 

fer el proppassat dia 8 de juny i es  van recollir 112,35 euros. Moltes 

gràcies. Avui, dia de Corpus, també farem una altra, aquesta vegada a 

favor de Càritas. Com hem explicat altres vegades, al llarg de l’any la 

parròquia té l’obligació de fer unes col·lectes determinades: Mans Unides, 

Mitjans de Comunicació Social,  Càritas, etc.    

ES VA FER L’EXCURSIÓ PARROQUIAL: dilluns passat es va fer l’excursió 

parroquial. Vam ser 22 i el xofer. Tot va anar molt bé. El temps ens va ser 

molt favorable, ni fred ni calor. Vam poder contemplar indrets molt bonics 

que, amb les pluges d’aquests dies, eren nets i ufanosos. Les monges de 

Gombrèn ens van tractar molt bé. Van estar molt contentes de retrobar-se 

amb gent de Viladrau. De retorn a casa ja es comentava que, al setembre-

octubre, hem de fer una altra excursió. Hi començarem a pensar i seran 

benvinguts els suggeriments que pugueu fer.  



 

 

 


