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L’ARADA 

Fa pocs dies vaig tenir ocasió de poder passar una estona mirant una 

arada que havia vist mil vegades però que no m’havia aturat mai a 

contemplar amb atenció. Era una arada vella, rovellada, exposada a 

sol i a serena, però que allà on és fa bonic. Era una arada d’aquelles 

que l’estirava una euga o una parella de bous. Amb l’arada es 

prepara la terra perquè després s‘hi pugui plantar o sembrar les 

llavors que, si tot va bé, donaran fruit.  

Aquesta arada, ara inservible, em va fer  pensar en el munt de solcs 

que devia haver obert mentre va ser utilitzada i en el munt de treball 

i d’esforços  que devia haver estalviat al pagès que la va fer servir.  

Però, sobretot, em va suggerir aquesta reflexió que vull compartir 

amb vosaltres.  

En els nostres dies, en la nostra societat occidental, en els nostres 

pobles i ciutats, convindria que hi haguessin molts cristians que 

«posessin la mà a l’arada» (i sense mirar enrere, com diu Jesús) per 

tal de preparar la terra (el cor de les persones) perquè s’hi pogués 

plantar o sembrar la llavor de l’Evangeli.  Si observem el tarannà 

general de la gent de la nostra societat, de la gent dels nostres 

pobles i ciutats podrem constatar que ha crescut l’afany per a adquirir 

coneixements de molts tipus (i això és d’admirar!) i, en canvi, -i 

sense cap ànim de jutjar a ningú- sembla ha minvat o s’ha estancat 

l’afany per adquirir formació sobre la pròpia religió. D’altra banda, 

una bona part de la societat viu al marge de la religió, especialment 

de la religió que ha forjat el país, i fins hi ha símptomes que indiquen 

no sols un cert desinterès per la religió cristiana sinó també una certa 

aversió.   

Aquestes situacions ens haurien d’interpel·lar, ens haurien de fer 

preguntar per què això és així i intentar de pensar què es podria fer –

què podria fer jo- perquè això fos d’una altra manera. La imatge de 

l’arada potser val per entendre què hauríem de fer. Abans de plantar 

la llavor de l’Evangeli algú o altre ha de preparar la terra, algú o altre 

l’ha de llaurar, perquè en els solcs hi pugui entrar la llavor que si 



troba terra bona «dóna fruit, o cent, o seixanta, o trenta». Cal que 

intentem de fer-ho si volem que la fe cristiana continuï essent present 

en les nostres famílies, i en els nostres pobles i ciutats. Tots ens hi 

hem de posar, tots hem de posar la mà a l’arada per tal que es faci 

un solc ben ample i la llavor de l’Evangeli pugui penetrar ben endins 

del cor de les persones i la gràcia de Déu pugui fer el miracle que la 

llavor doni molt de fruit.  

Potser aquí escau recordar aquelles paraules de l’escriptor Josep Pla:  

«Es pot afirmar, per la meva desgràcia, que sóc un trànsfuga de 

l’arada, de l’aixada i del rampí». Tant de bo que nosaltres no siguem 

trànsfugues, que no deixem mai de posar la mà a l’arada.    

El mossèn    

_______________________________________________________   

MISSA ELS DIES FEINERS 

Durant tot el mes d’agost i fins l’11 de setembre, inclòs, se 

celebrarà la missa cada dia, a les 19,35, tal com anem fent durant 

aquest mes de juliol. 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 28: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimarts, dia 29: per la intenció del qui ha fet l’almoina;  

dimecres, dia 30: pels difunts de la parròquia; dijous, dia 31: pels 

difunts de la parròquia; divendres, 1 d’agost: per la intenció del qui ha 

fet l’almoina; dissabte, dia 2: pels difunts de la família Serra Muntal; 

diumenge, dia 3: pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS: 

BATEIG: el proppassat dia 20, a l’església parroquial, va rebre el 

sagrament del Baptisme el nen Bruno Díaz i Mas, fill de Jordi i Diana, 

natural i veí de Vilafranca del Penedès. L’enhorabona a en  Bruno, i als seus 

pares i padrins.  

ANIVERSARI DE LA MORT DE MN. RAMON HOMS: Pels qui llegireu 

aquest full el diumenge, sapigueu que ahir, dia 26 de juliol, va fer quatre 

anys de la mort del qui va ser rector d’aquesta parròquia durant nou anys 

(2000-2009). A l’hora de la missa, pregarem per ell.  


