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LA BELLESA, CAMÍ D’ACCÉS A DÉU 

De camins per acostar-nos a Déu, n’hi ha i un de privilegiat és la 

contemplació reposada de la bellesa de les coses creades. Al llarg de la 

història trobem persones que han sabut buscar i trobar aquest camí de la 

bellesa per arribar a Déu. En posarem alguns exemples.     

Vegem el que es diu, a la Bíblia en el salm 8:  «Quan miro el cel que han 

creat les mans vostres, la lluna i els estels que hi heu posat, jo dic: ¿Què és 

l’home, perquè us en recordeu, què és un mortal, perquè li doneu autoritat? 

Gairebé l’heu igualat als àngels, l’heu coronat de glòria i de prestigi, l’heu 

fet rei de totes les coses que heu creat, tot ho heu posat sota els seus 

peus». 

Sant Agustí (354-430) també explora aquest camí per arribar a Déu i en el 

sermó 241 escriu: «Pregunta a la bellesa de la terra, pregunta a la bellesa 

del mar, pregunta a la bellesa de l’aire que s’eixampla i es difon, pregunta a 

la bellesa del cel... Aquestes coses belles, subjectes a canvi, qui les ha 

fetes, sinó la Bellesa que no canvia?».   

Aquesta admiració per la bellesa de les coses creades la continuarà sant 

Francesc d’Assís (1182-1226), el qual ens regalarà el conegut Càntic del 

Germà Sol: «Lloat siguis, Senyor, amb tot el nombre de tes criatures que tu 

il·lumines mentre dura el dia; i al cim de totes mestre Sol, nostre germà, 

radiant, de tanta resplendor que ens dóna de l’Altíssim entenent». També el 

filòsof alemany Immanuel Kant (1724-1804) sabia reconèixer la bellesa del 

cosmos i admirar-se’n:  «Dues coses omplen el meu esperit sempre i amb 

nova i creixent admiració i respecte: el cel estrellat damunt meu, i la llei 

moral en mi».  

Viure en un entorn privilegiat com és la falda del massís del Montseny és 

tenir la bellesa a la porta de casa, poder-la assaborir cada dia, admirar-la i 

admirar-se’n, contemplar el seu cicle vital de la natura cada any 

(primavera/estiu/tardor/hivern) amb la multiplicitat de colors, d’olors, de 

tonalitats de llum que els canvis d’estació van comportant. I aquesta 

proximitat amb la bellesa ens hauria de conduir fàcilment a la Bellesa amb 

majúscula, a Déu mateix. Cal aprendre a deixar esplaiar tot l’agraïment del 

nostre cor envers el Creador, «la causa primera i el fi últim de totes les 

coses i que tothom anomena Déu», com va escriure sant Tomàs d’Aquino 

1224-1274.  



En el món en el qual vivim hi conviuen la veritat, la bondat i la bellesa amb 

els seus contraris. Ens toca escollir. Aquests dies passats ens ho recordava 

el profeta Amós: «Cerqueu el bé i no el mal. ....Avorriu el mal i estimeu el 

bé». La bellesa és un camí privilegiat d’accés a Déu, que és també Veritat i 

Bondat. L’home crea veritat, bondat i bellesa quan s’esforça a cercar-les 

amb honradesa. Per tant, no solament l’entorn, el Montseny, ens posa Déu 

al costat de casa sinó que amb la nostra obertura a la veritat, a la bondat i 

a la bellesa també ens acostem a Déu.  

El mossèn 

MISSA ELS DIES FEINERS 

Durant tot el que resta de juliol, tot l’agost i fins l’11 de setembre, 

inclòs, se celebrarà la missa cada dia, a les 19,35. Una estona abans, a 

les 19,15 (a un quart de vuit del vespre), hi haurà, cada dia, el rés del sant 

Rosari.  

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  dilluns, dia 14: pels difunts de la parròquia; 

dimarts, dia 15: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 

16: pels difunts de la parròquia; dijous, dia 17: pel difunts de la 

parròquia; divendres, dia 18: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dissabte, dia 19: per Mariano Portet, en el primer aniversari de la -

seva mort; diumenge, dia 20: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

NOCES D’OR: Avui, en la missa de dos quarts d’una (12,30) donarem 

gràcies a Déu per la celebració de les noces d’or matrimonials de Martirià 

Comalat i Montse Vallbona. L’enhorabona. 

BATEIG: el proppassat dia 5 de juliol, a l’església parroquial,  va rebre el 

sagrament del baptisme la nena Joana (Carme, Eulàlia) March i 

Bancells, filla de Bernat i Carme, natural i veïna de Viladrau. L’enhorabona 

a la Joana, als pares i als padrins.   

AVUI, APLEC DE MATAGALLS: tal com ja vam informar, avui, dia 13 de 

juliol, se celebra el 65è Aplec de Matagalls. El Sr. bisbe presidirà l’Eucaristia 

al cim de Matagalls, a dos quarts d’onze del matí (10,30h).  

INAUGURACIÓ I BENEDICCIÓ DE LA FONT DEDICADA AL P. FAUSTÍ 

ILLA i SALVIA, claretià: Avui, a les 5 de la tarda, es farà la inauguració i 

benedicció de la Font del 50è Aplec de Matagalls. Aquesta font ha estat 

reconstruïda per l’Excm. Ajuntament a de Viladrau.   



   


