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ARXIPÈLAGS 

Aquesta paraula -tan difícil de pronunciar i tan poc usada en el vocabulari 

que fem servir habitualment en els pobles de muntanya-  significa, segons 

el diccionari, un «conjunt d’illes més o menys agrupades i, generalment, 

amb característiques geogràfiques similars».  Doncs bé, m’ha cridat 

l’atenció de trobar, en una carta pastoral d’un bisbe italià, aquesta  frase: 

«Davant l’arxipèlag que és sovint la societat en què vivim, la comunió de 

l’Església representa una bona nova contra la solitud».  

La idea d’arxipèlag és molt suggestiva. És cert que avui les persones, els 

petits grups humans, els pobles i els països, tendim a aïllar-nos. A viure la 

nostra vida i a «passar» de la vida dels altres,  i fins i tot a tenir una certa 

por dels altres, sobretot quan són de cultures diferents. En principi això no 

és bo, no ens humanitza, no ens fa créixer ni com a persones ni com a grup 

ni com a pobles. L’individualisme sempre és insuficient, perquè l’home, la 

persona, és un ésser social per naturalesa i només es pot realitzar del tot 

com a persona vivint amb les altres persones, i no pas estant-ne al marge. 

Per això crec que té raó aquest bisbe italià quan constata que la societat 

actual, malgrat exemples magnífics de solidaritat i generositat, és com un 

arxipèlag; és una societat en la qual l’individualisme -primer jo- està a 

l’ordre del dia.   

Aquesta tendència a l’aïllament, a transformar-nos en arxipèlag, caldria 

evitar-la. I en una parròquia això s’ha  de tenir molt clar. En una parròquia, 

sobretot si és una mica gran, hi solen haver diversos grups, per exemple, el 

grup de Càritas, el grup de la litúrgia, els visitadors de malalts, els 

cantaires, els escolans, els lectors, els catequistes, els qui enramen 

l’església i la netegen, els qui porten l’economia de la parròquia, etc... i, a 

vegades, passa  que aquests petits grups són com arxipèlags, viuen aïllats 

uns dels altres, no es comuniquen prou entre ells ni es coneixen prou ni 

saben ben bé què fan els uns i què fan els altres.  Cal, doncs, que estiguem 

a l’aguait perquè això no passi entre nosaltres.  

La segona part de la frase del bisbe italià: «la comunió de l’Església 

representa una bona nova contra la solitud», ja no és tan evident. La frase 

està bé com a objectiu a aconseguir, però no és tan clar que en l’Església, 

entre tots els batejats, hi hagi prou comunió, prou fraternitat. La unitat 

entre tots els cristians encara està per fer després de molts segles de 

ruptura. No és tan clar que entre les parròquies d’un mateix bisbat hi hagi 

prou comunió. No sé si complim prou aquesta dita de sant Agustí «En les 



coses necessàries, unitat; en les dubtoses, llibertat; i en totes, caritat». En 

teoria sí que és veritat que allà on hi ha comunió, fraternitat, no hi pot 

haver solitud, però la comunió, a més de ser un do de Déu,  cal crear-la, cal 

fer que arribi, cal buscar-la... i no arribarà si, com passa sovint, cada cristià 

anem a la nostra, volem satisfer primer els nostres interessos o capricis 

personals recolzant-nos en raons que no s’aguanten per enlloc. 

Que en seria de bonic i evangèlic que les nostres famílies, pobles, 

parròquies, diòcesis, no fossin arxipèlags sinó espais de comunió i, com diu 

bellament el bisbe italià, «una bona nova contra la solitud». 

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. 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 4: pels difunts de la parròquia; 

dimarts, dia 5: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 6: 

pels difunts de la parròquia; dijous, dia 7: per la intenció del qui ha 

fet l’almoina; divendres, dia 8: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dissabte, dia 9: per Ton Masnou i Pujol, difunt; diumenge, dia 10: pel 

poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: el dissabte, dia 9 d’agost, a les 

18,15hores (a un quart de set de la tarda), a la rectoria, farem la 

sessió mensual de formació. Tothom hi és convidat.   

BATEIG: el proppassat dia 26 de juliol, a l’església parroquial, va rebre el 

sagrament del Baptisme la nena Nerea Garriga Álvarez, filla de Ferran i 

d’Immaculada, resident a Viladrau. L’enhorabona a la Nerea i als seus pares 

i padrins.  

LLEGIR A L’ESTIU: Recomanem, si és que agrada llegir i hi ha temps, de 

llegir un parell de textos de temàtica religiosa: l’exhortació apostòlica del 

Papa Francesc, La joia de l’Evangeli (2013) i un document breu (35 

pàgines) que van escriure els bisbes de Catalunya l’any 2007 i que porta 

per títol «Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor». Tots dos textos 

parlen sobre l’evangelització, recorden que ser missioners, anunciar 

l’Evangeli de Jesús, aquí, en els nostres pobles i ciutats, és la primera tasca 

que hem de fer tots els batejats.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


