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LA CARA AMABLE DE LA NOTÍCIA (i 3) 

I amb la d’avui, acabem aquesta sèrie de tres notícies estiuenques que, 

com hem anat veient, tenen una cara negra, molt negra, però, al mateix 

temps, i per sort, una «cara amable», en la qual ens volem fixar, sobretot.  

Aquesta tercera notícia és que el dia 9 d’agost un policia va matar el jove 

afroamericà Michael Brown, de 18 anys,  que  va rebre sis bales, dues al 

cap, al barri de Ferguson de Saint Louis, als Estats Units, perquè va robar 

uns cigars en una botiga i havia agredit el botiguer. La desproporció entre el 

robatori i l’actuació d’aquest policia és tan evident que ha desfermat, en 

aquell barri, una onada de manifestacions contra la violència policial envers 

minories i sectors vulnerables dels Estats Units.  Segons diu la notícia el noi 

no sols no portava armes sinó que es va rendir davant el policia, posant els 

braços enlaire. El cadàver de Brown va estar quatre hores estès al carrer.  

De nou, en aquesta notícia hi apareix la paraula «pobresa»: Les dades 

socioeconòmiques diuen que la pobresa s’ha duplicat en els últims deu anys 

en el barri de Ferguson i la renda mitjana ha caigut en picat. Això té com a 

conseqüència, i per ironies de la vida, que els afroamericans del barri de 

Ferguson  viuen un col·lapse de poder adquisitiu que es produeix justament 

durant el mandat d’Obama, el primer president afroamericà dels Estats 

Units.     

També aquesta mala notícia ha tingut la seva «cara amable» en forma de 

reaccions que pretenen posar les coses al seu lloc. Hem llegit que  «El 

president Barack Obama va dir que és tan inacceptable que els saquejadors 

actuïn contra la propietat privada com que els agents de policia facin un ús 

desproporcionat de la seva força». Hi ha qui demana «una investigació dels 

fets justa i neutral». Hi ha qui afirma que les protestes són una resposta  a 

«una guerra contra l’home negre, contra una subclasse afroamericana que 

creix cada dia».  En un editorial d’un diari es diu que: «Els fets de Ferguson 

són la prova indeleble que el malestar racial, inflamat per la desigualtat 

econòmica, perviu als Estats Units. Segons la comunitat negra, la policia 

nord-americana sol reprimir els seus amb més reiteració i duresa que els 

blancs. Cal admetre que les estadístiques els donen la raó». Passats uns 

dies i quan sembla que les protestes han disminuït, es podia llegir en una 

pancarta d’un dels manifestats: «Sense justícia no hi haurà pau».  

En aquestes circumstàncies, per veure la «cara amable» de la notícia, 

potser seria prou interessant tornar a recordar unes paraules molt 

conegudes de Martin Luther King, pastor de l’Església Baptista, premi Nobel 



de la Pau, assassinat l’any 1968, que va lluitar pels drets civils i contra la 

segregació racial als Estats Units. Luther King va  saber expressar els seus 

somnis de germanor entre blancs i negres amb aquestes belles paraules: 

«Jo he somiat que els homes, un dia, s’aixecaran i comprendran d’una ve-

gada que han estat fets per viure junts com a germans. Jo he somiat aquest 

matí que, un dia, cada negre d’aquest país, cada home de color de 

qualsevol lloc del món, serà jutjat per la seva vàlua personal i no pel color 

de la seva pell, i que tots els homes respectaran la dignitat de la persona 

humana». La «cara amable» de la notícia és, doncs, que hem de continuar 

desitjant que aquest somni es faci realitat a Ferguson, i allà on més 

convingui, perquè ningú no té dret a atemptar contra la dignitat de la 

persona humana.    

El mossèn  

____________________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 25: pels difunts de la parròquia; 

dissabte, dia 27: per Miquel Arumí i Riera; diumenge, dia 28: pel poble 

de Viladrau.   

BAPTISMES: Dissabte passat, dia 13 de setembre, a l’església parroquial, 

van rebre el sagrament del Baptisme els germans Dídac i Fèlix Navarro 

Barea, fills de David i Joana. L’enhorabona!. 

PROMULGACIÓ I LLIURAMENT DEL PLA DIOCESÀ DE PASTORAL 

2014-2019: Tal com ja vam informar, diumenge passat, a la catedral de 

Vic, el senyor bisbe va promulgar i va lliurar a tots els presents a la catedral 

un exemplar del nou Pla Diocesà de Pastoral que porta per títol «L’alegria 

d’evangelitzar. Una Església en sortida missionera». Procurarem, de mica 

en mica, donar a conèixer el que es diu en aquest pla.  Tornem a dir que un 

Pla Diocesà de Pastoral és  com un «full de ruta», com un «plànol o mapa», 

que tots hauríem de tenir present a l’hora de planificar, executar i avaluar la  

l’activitat pastoral, apostòlica, que es porta a terme en les parròquies, en 

els moviments i en altres grups eclesials. A la catedral de Vic es va 

congregar molta gent d’arreu de la diòcesi i de la parròquia de Viladrau 

també hi havia representació.   

CATEQUESI PARROQUIAL: fem una crida als pares a estar al cas perquè 

aviat començarà la catequesi per als petits. Quan sigui l’hora ja ho direm, 

però, de moment, que corri la veu. Als avis que teniu néts en edat de 

començar la catequesi o de rebre la primera comunió, també us demanem 

que ho comenteu als pares d’aquests nens i nenes.    



 

 


