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LA FORÇA DELS SÍMBOLS 

Un amic capellà del bisbat de Girona m’ha fet arribar aquest text i 

aquest dibuix que podeu veure. El dibuix és excepcional i la seva força 

simbòlica encara més. Abans de llegir el text, val la pena passar-se una 

estona mirant aquest dibuix, sense perdre cap detall. Després, llegir 

atentament el text.  

Una vegada més, un dibuix, ens fa adonar de la força del  llenguatge 

simbòlic que, normalment,  ens diu moltes més coses que ratlles i 

ratlles de  lletra escrita. Allò que es diu «que una imatge val més que 

cent paraules» continua essent veritat.  

Gaudim contemplant aquest dibuix que transmet una força i una 

tendresa excepcionals. Aquesta nena iraquiana ens recorda que hi ha 

espais que són sagrats, independentment del que ens vulguin fer creure 

el pensament o la moda dominant. 

          El mossèn 

 
 

EL DIBUIX DE LA MARE 
 
Una nena iraquiana acaba de perdre la mare  
a causa de la guerra.  
La porten a un internat per a orfes.   
Sent tanta enyorança de la seva mare que dibuixa  
en el terra del pati la seva silueta.  
Després es col·loca  arronsada en el centre del dibuix, 
dintre del cos de la seva mare.  
La nena, essent oriental, sap  
que quan s’entra en un lloc sagrat  
es deixen a la porta  les sandàlies en senyal  
de respecte.  I és el que fa la nena, considerant  
que el cos de la seva mare és 
quelcom sagrat, un temple i el seu refugi. 



 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 6: pels difunts de la 

parròquia; dimarts, dia 7: per Josep Torres, Joan Bofill i 

Lobsang Sultrim, difunts; dimecres dia 8: en acció de gràcies;  

dijous, 9: per la intenció del qui ha fet l’almoina; divendres, 10: 

pels difunts de la parròquia; dissabte, 11:  pels difunts de la 

parròquia; diumenge, dia 12: pel poble de Viladrau. 

 

MISSA ELS DIES FEINERS: a partir del dimecres, dia 1 de juliol, i 

fins el dia 31 d’agost, inclòs, se celebrarà la missa cada dia, a les 

19,35h. Una estona abans, a les 19,15h (a un quart de vuit del 

vespre), hi haurà, cada dia, el rés del sant Rosari.  

 

INFORMACIONS 

66è APLEC DE MATAGALLS:  se celebrarà el diumenge, 12 de juliol. 

La missa,  a dalt al cim de Matagalls,  serà a dos quarts d’onze del 

matí (10,30h). A les 10 del matí, trobada i premis a la constància. A 

la 1, inauguració de les millores fetes a la font de Gomara. A la tarda, 

a les 6, a Viladrau, a la plaça major, ballada de sardanes.  

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: en la missa exequial del proppassat 

dia 24 de juny es van recollir  166,91 euros. Com sempre, aquesta 

quantitat la dividirem en tres parts iguals : una part per dir misses 

pels difunts de la parròquia, una part per Càritas i Mans Unides i una 

part per les necessitats de la parròquia.   

BAPTISME: el proppassat dissabte, dia 27 de juny, a l’església 

parroquial, el nen Genís Vigas i Rosell, fill de Marc i de Montse, 

natural de Vic i veí de Viladrau,va rebre el sagrament del Baptisme. 

L’enhorabona a en Genís, als seus pares i als padrins.  

COL·LECTA ÒBOL DE SANT PERE: En la col·lecta que es va fer en 

les dues misses del darrer cap de setmana es van recollir 149,89    

euros. Moltes gràcies.  

       ************ 

       ********** 



 

 


