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   UN  EXEMPLE D’EVANGELITZACIÓ 

Potser molts dels qui llegireu això esteu al cas que un policia nacional 

i novel·lista, de quaranta-dos anys, ha guanyat 354.000 euros 

(segons el guanyador, la meitat d’aquests diners són per a Hisenda) 

en un popular concurs de TV.  En un diari se li ha fet una entrevista, i 

em voldria aturar en la resposta que aquest policia ha donat a tres de 

les preguntes que li ha fet l’entrevistador:  

I què farà amb els diners del premi? Resposta del policia-novel·lista: 

«Cancel·laré la hipoteca, donaré diners a Càritas, faré un creuer amb 

la família i guardaré un racó».   

Què vol expressar a les seves novel·les? Resposta del policia-

novel·lista: «Apart de resoldre una intriga, vull transmetre que la vida 

és una oportunitat de gaudir-ne i que l’espiritualitat és una dimensió 

fonamental de la vida».  

És molt religiós? Resposta del policia-novel·lista: «Vaig passar una 

època de desorientació vital, i l’Evangeli cristià em va reorientar. Si 

l’Evangeli fos mentida... és la mentida més balsàmica que mai s’hagi 

explicat!» 

Aquestes respostes m’han fet adonar que per a donar testimoni de la 

fe -o ser evangelitzador, que és el mateix- no cal pas fer coses rares, 

sinó explicar simplement, si algú ens ho pregunta, els valors cristians 

en els quals creiem i que ens fan viure i ens ajuden a viure. 

Fixem-nos que aquest policia, com aquell que no diu res, ens fa saber 

que ha pensat donar diners del seu premi a Càritas. Nosaltres, quan 

el negoci ens va bé, quan passem un moment de bonança econòmica, 

quan celebrem festes familiars, ¿Pensem en Càritas o en alguna altre 

organització caritativa? Pensem a practicar l’art de compartir?  

En la segona resposta, el policia ens recorda quelcom evident: que la 

vida és una oportunitat i que cal gaudir-ne. I després deixa dit que 

«l’espiritualitat és una dimensió fonamental de la vida». En l’ambient 

materialista en el qual estem submergits des de fa anys, és bo que 

algú ens recordi que no tot s’acaba amb els béns materials i en el 



culte al cos, sinó que, a més, hi ha una dimensió fonamental que 

potser -això cadascú s’ho sap- tenim oblidada.     

I a la tercera resposta gairebé no cal fer-hi cap comentari perquè ja 

ho diu tot. L’Evangeli, com a regla de vida. 

Hem d’evangelitzar, però tornem-ho a dir, evangelitzar no és fer 

coses estranyes sinó donar testimoni de la pròpia fe, amb paraules i 

fets. Això que en diem el testimoniatge personal. El policia-novel·lista 

ho ha sabut fer. 

El mossèn 

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, 23: pels difunts de la 

parròquia; dissabte, dia 25: aniversari defunció de Víctor Messa, 

fill; i per Pere i Jordi Blancafort i Aligué, difunts; diumenge, dia 

26: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

Dijous, 23 d’abril 
SANT JORDI, MÀRTIR, patró secundari de Catalunya. 

 
El màrtir Jordi, anomenat pels orientals «el gran màrtir», gaudí d’una gran 

veneració en el seu sepulcre a Lidda (Palestina) ja des de l’any 350, 
sepulcre que el sultà Saladí féu arrasar al segle XII. Poca cosa sabem, però, 
de la seva vida: que era probablement de Capadòcia (actual Turquia) i que 

devia morir en la persecució de Deci (249-251) o de Dioclecià (300-304).  
 

La seva popularitat es va estendre per tot l’Orient, i ja des de l’any 600 
també per Occident, però va arribar al seu punt àlgid gràcies als croats, que 
van veure en ell un model de cavaller cristià. És patró de Catalunya i de 

molts altres països, tant d’Orient com d’Occident. 
 

La llegenda el presenta matant el drac i alliberant la donzella captiva. I 
aquesta imatge seva ens fa recordar la crida a lluitar contra tot mal, a 
treballar a favor del projecte d’amor de Déu, a estar al servei dels febles i 

indefensos. Ens fa recordar, al capdavall, la crida a ser fidels a l’Evangeli de 
Jesús, per qui el màrtir Jordi va vessar la sang. I alhora, la seva imatge 

avui, en la primavera de les roses i dels llibres, i en el seu patronatge sobre 
Catalunya, ens fa reviure el goig de la bona convivència, de l’estimació 

envers el nostre país i envers tots els qui hi vivim, del desig d’una alegria 
que volem compartir amb tothom. 
(Extret del llibre El Santoral, suggeriments i materials, CPL-Barcelona) 


