
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

DIUMENGE II DE QUARESMA   -CICLE B- 

-1 de març del 2015- FULL PARROQUIAL n. 270  

 

I JO, QUÈ HI DIC? 

No fa pas gaire vam pujar al cim d’una petita muntanya que hi ha en una 

comarca no gaire lluny de la nostra.  A dalt al cim hi ha plantada una creu 

de fusta. En el pal vertical de la creu, algú hi havia escrit això: «Fora 

símbols religiosos de les muntanyes». I en el pal horitzontal, això altre: 

«Muntanyes netes». Val a dir que estava escrit no de manera matussera 

sinó amb bona lletra.  

En veure això, se’m van acudir dues preguntes. Primera: es pot plantar una 

creu en el cim d’una muntanya, és un dret, fer-ho? Segona: en els cims on 

hi ha plantada una creu, aquesta creu s’ha de treure (com demanen alguns) 

o s’ha de deixar? Aquestes preguntes poden ser un bon tema de debat i 

podem provar de trobar respostes raonades i raonables per a defensar el 

«sí» o per a defensar el «no».  

Avanço una raó a favor del «sí» i després una raó a favor del «no», per tal 

d’obrir el debat. Potser la raó més fonda a favor del «sí» seria el fet que 

vivim en un país d’arrels cristianes, un país que ha estat pastat amb la fe 

cristiana, i algunes persones cristianes, en el seu moment i en unes 

circumstàncies determinades, van creure oportú de plantar una creu en 

alguns cims emblemàtics del país (pensem en Matagalls, el Puigmal, el 

Taga, etc.), com a expressió de la fe de tot el poble o per altres 

motivacions, bones, que ignorem.  

Un argument a favor del «no» podria ser el fet que algú digués i defensés 

que, tot i ser un país amb arrels cristianes, actualment en el país hi ha 

pluralisme religiós, hi ha diversitat de creences i, en conseqüència, cap 

d’elles no té dret a tenir l’«exclusiva» del cim d’una muntanya i, per tant, 

en cap cim hi hauria d’haver una creu o algun altre símbol religiós, i menys 

d’una religió determinada.  

Quin d’aquests dos arguments és més potent?  

És evident que mirant les coses des de la fe cristiana, a nosaltres no ens fa 

cap nosa, ans el contrari, que la creu, com escrigué un bon poeta, «signi» el 

cim de les muntanyes del nostre país. És una manera d’expressar no sols 

que  tenim arrels cristianes sinó de manifestar que volem que la creu de 

Jesús inspiri totes les nostres accions. Al cap i a la fi, una creu és la síntesi 

de la fe cristiana: el pal vertical ens recorda que hem d’estimar Déu i el pal 

horitzontal ens recorda que hem d’estimar el proïsme.  



D’altra banda, també podríem tenir present que si la muntanya on hi és  

plantada la creu té un propietari particular  i aquest propietari està d’acord 

en tenir-hi una creu, no es veu amb quina autoritat legal i moral es pot 

treure la creu o demanar que es tregui.  

Tanmateix, les frases que hem dit al principi escrites a la creu que hi ha al 

cim d’una muntanya fan suposar que  hi ha persones que ho veuen d’una 

altra manera i pensen tenir arguments per a defensar que s’han de treure 

els símbols religiosos dels cims de les muntanyes. Quins deuen ser aquests 

arguments?  Seria interessant de saber-ho. Per això, potser és oportú 

preguntar-se: i jo, què hi dic? 

El mossèn     

_______________________________________________________ 

PER A VIURE LA QUARESMA: 

- Celebrarem l’exercici del viacrucis cada divendres, a la capella del 

Santíssim Sagrament. 

- La lectura d’uns fulls grocs, que trobareu a dins del Full diocesà, ens 

ajudarà conèixer el pensament del Papa Francesc sobre el deure de 

tots els cristians d’evangelitzar amb la paraula i l’exemple.  

- Podem expressar en una breu pregària el que portem al cor, escriure-

la en un paper, i la llegirem a l’hora de la pregària dels fidels.  

- El cinquè diumenge de Quaresma, dia 22 de març, de 5 a 6 de la 

tarda, a l’església parroquial, hi haurà un recés quaresmal. 

- I no ens oblidem de fer –i de fer-los de cor- els tres exercicis  

quaresmals clàssics: l’almoina, la pregària i el dejuni.  

AGENDA  

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 5: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 7: per Agustí Bellvehí i Esquís, difunt; 

diumenge, dia 8: pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS: la mainada de catequesi aprenen a viure la Quaresma a 

través d’un mural que les catequistes els han dibuixat  i que està exposat a 

l’interior de la rectoria. El mural representa un camí que va des del 

dimecres de Cendra fins a la festa de Pentecosta. D’aquesta manera la 

mainada aprèn els diversos períodes de l’any litúrgic: temps d’Advent, 

temps de Nadal, temps de durant l’any, temps de Quaresma, temps de 

Pasqua i, sobretot, aprenen a distingir la durada de la Quaresma, de la 

Setmana Santa i de la cinquantena pasqual.  Cada setmana enganxen en el 

mural la frase que resumeix l’ evangeli del diumenge. A més, també pinten 

les lletres de fullola que després s’enganxen en la paret del fons del 

presbiteri i que reprodueixen la frase del mural, com ja heu pogut veure en 

el primer diumenge de Quaresma.   



 

 

 

 

 

 


