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ABANDONAR EL QUE ÉS SUPERFLU, BUSCAR EL QUE ÉS NECESSARI 

Tot i la crisi econòmica que vivim i patim, els mecanismes que fan funcionar 

això que se’n diu la societat de consum no paren. Sovint no som prou forts 

per aturar aquesta pressió que fa que les coses supèrflues esdevinguin 

necessàries i que les coses necessàries esdevinguin indispensables. I així 

entrem dins d’una roda frenètica que no té aturador. Les conseqüències -si 

les hem volgut veure- ja les hem vistes i les veiem.  Per això hi ha qui 

proposa, per a sortir d’aquest cul de sac, d’intentar decréixer en allò que és 

superflu per a créixer en allò que és necessari. Però, com sempre, la 

pregunta més important és: què és el necessari?     

En el nostre món, gent de cultures diverses, insatisfetes del que veuen, 

busquen el què és necessari o essencial. Fa pocs dies, en el diari, el fotògraf 

brasiler Sebastiao Salgado, que és un d’aquests homes que busca («El 

viatge més impressionant que he fet durant aquests anys no ha estat a 

determinats llocs, sinó a dins de mi mateix»), un home preocupat per la 

salut del nostre planeta, explicava en una  entrevista que:  «Els iuracs del 

nord de Sibèria munten i desmunten casa seva cada dia. Si els fas un regal 

que no sigui essencial no el volen, només accepten el que poden 

transportar. En les nostres societats acumulem moltes coses, però no som 

més feliços que els iuracs. Vivim en l’expectativa, ells viuen». Hi ha gent, 

doncs, en el nostre planeta que són feliços sense tenir les coses que 

nosaltres creiem (o que ens han fet creure) que ens faran feliços. Si ens 

entretinguéssim a  posar en un pilot les coses que tenim a casa que no són  

necessàries o «essencials» per a ser feliços, com seria aquest pilot?  

El Papa Francesc, en l’exhortació apostòlica «La joia de l’Evangeli»,  escriu: 

«La cultura del benestar ens anestesia i perdem la calma si el mercat 

ofereix alguna cosa que encara no hem comprat, mentre totes aquestes 

vides truncades per falta de possibilitats ens semblen un mer espectacle 

que de cap manera no ens altera». Quan la crida insistent al consum oblida 

que primer és la protecció i promoció de l’ésser humà o el tracta només 

com un mitjà s’estan posant les bases perquè aparegui la violència i el 

malestar. N’hem vist, darrerament, molts exemples.    

Tots plegats hem de reflexionar, com ho ha fet el fotògraf suara esmentat, i 

no parar d’afinar la nostra capacitat de discerniment per a captar què és 

necessari, essencial, i que és superflu. Des del Full parroquial hem de dir, 

lògicament, que entre el que és necessari, essencial, hi ha la fe. I tenir fe, i 

tenir cura de la fe, no vol pas dir tancar-se necessàriament en un convent o 



fugir del món. El nostre repte és difícil però es pot assolir: «Estar en el món, 

sense ser del món». Som ciutadans d’aquest món, sí, i n’hem de voler ser, 

però no hem de voler ser tractats només com a consumidors, hi ha altres 

valors més enllà del consum. I en aquest més enllà del consum potser hi 

trobarem el que és necessari, el que és essencial.   

El mossèn 

_______________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 20: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 22: per Agustí Bellvehí i Esquís, difunt; 

diumenge, dia 23: pel poble de Viladrau.   

INFORMACIONS 

PORTA DE  L’ESGLÉSIA: tots heu vist que s’ha pintat. És del color que hi 

havia hagut en altre temps, abans de l’última vegada que la van pintar. La 

idea primera era restaurar-la i treure-li tota la pintura i deixar-la del color 

de la fusta. No ha estat possible perquè, segons els tècnics, seria massa car 

de fer-ho. Ha semblat que fent-ho com s’ha fet quedava digne, no desdiu de 

la façana de l’església i no farem una despesa massa gran.  

PUNT DE LLIBRE: Tal com vam dir el punt de llibre amb la fotografia del 

campanar va tenir molta acceptació. En vam fer cinc-cents exemplars i es 

van acabar. Ha semblat de fer-ne una segona edició, també de 500 

exemplars, per tal que la gent que ens visita es pugui emportar un senzill, 

però bonic, record del poble.   

ESTAMPA DE SANT MARTÍ: cada any, per sant Martí, repartim una 

estampa que reprodueix les diferents ¡matges de sant Martí que hi ha a 

l’església parroquial. N’hi ha quatre: una, a la clau de volta de sobre el 

presbiteri; una altra, el vitrall de l’entrada a la capella del Santíssim 

Sagrament; una altra, la imatge de pedra de la façana de l’església; i, una 

quarta, que és la imatge que hi ha a dins de l’església i que abans presidia 

el retaule de l’altar major. D’aquesta manera acostem a prop de la vista -i 

també del cor- aquestes imatges del patró de la parròquia que en el lloc on 

estan posades costa de veure-les bé i de veure’n els detalls, sobretot si no 

tenim prou bona vista.  

CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA: Com sabeu ja hem començat la 

catequesi amb la mainada. Hi ha dos grups, tres catequistes i el mossèn.  

Ens trobem cada dijous. Tornem a demanar que, almenys de tant en tant, 

ens recordem tots plegats de pregar per aquests nens i nenes i els seus 

catequistes.  Costa molt transmetre la fe, es necessita molta traça, molta 

paciència i, evidentment, l’ajuda de Déu. Pensem, doncs, a pregar.    



 

 

 


