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ESPAIS SAGRATS? 

Hi ha espais que són sagrats o bé tots els espais són iguals? Una església, 

és un espai sagrat? Hi ha d’haver el Santíssim Sagrament, perquè una 

església sigui un espai sagrat?  Què vol dir, espai sagrat?  Si una església és 

un espai sagrat, s’hi pot entrar mastegant xiclet? S’hi pot entrar enraonant 

de qualsevol cosa en veu alta i sense cap necessitat d’haver d’enraonar? 

S’hi pot entrar amb un gos? Es pot seure de qualsevol manera en els bancs 

d’un espai sagrat? S’hi pot llegir el diari o una novel·la? S’hi poden 

proclamar versos de qualsevol poeta? S’hi pot escoltar qualsevol tipus de 

música? S’hi pot entrar vestit de qualsevol manera?... 

 

 

Són preguntes que, aquests dies, em feia i que proposo que, vosaltres, els 

possibles lectors d’aquest Full parroquial, també us feu.  

Separar profà i sagrat em sembla que no es pas cap cosa estranya. Parlar 

d’espais profans i d’espais sagrats, tampoc no em sembla desenraonat.  

Evidentment som els homes, les persones, que hem decidit considerar un 

espai com a profà i un altre com a sagrat. I aquesta separació, mantinguda 

amb seny, és una separació fructífera.  

Saber que hi ha uns espais sagrats vol dir que hi ha llocs on, abans 

d’entrar-hi, ja sabem que hi haurà silenci, netedat, un mínim de comoditat,  

ambient de recolliment i de pregària, persones que es comportaran 

educadament i es respectaran mútuament, que la decoració d’aquell espai 



tindrà relació amb la bellesa, etc... i trobar un espai així omple, dóna pau, 

asserena, fa reposar el cos i l’esperit. 

No es tracta pas d’oposar espais sagrats i espais profans, i encara menys dir 

que uns són els bons i els altres no ho són tant. Més que oposar es tracta 

de saber «on som» en cada moment  i de trobar la manera adequada de 

comportar-nos en cadascun d’aquests espais. Posem un exemple: la natura 

la considerem, en principi, un espai profà, i a tots ens ve mala lluna quan 

trobem, enmig de la natura, llaunes, plàstics, papers... Entenem que la 

natura no és lloc de dipositar escombraries. Crec que en els espais sagrats 

passa el mateix: segons què fem en un espai sagrat, segons com ens 

comportem, el mínim de sensibilitat que tots tenim ens diu que hi ha 

comportaments que no s’adiuen en un espai sagrat o són clarament fora de 

lloc en aquell espai. 

Cal, doncs, que vetllem els espais sagrats, que els respectem i els fem 

respectar, altrament  nosaltres mateixos ens tanquem possibles camins 

d’accés a Déu.                                    

El mossèn 

_______________________________________________________ 

 AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 20: pels difunts de la parròquia; 

dimarts, dia 21: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 

22: pels difunts de la parròquia; dijous, dia 23: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; divendres, dia 24: pels difunts de la parròquia; 

dissabte, dia 25: per Mn. Ramon Homs, difunt; per Jaume Masvidal i 

Planas, difunt; per Ignasi i Santi, difunts; diumenge, dia 26: pel poble 

de Viladrau.  

INFORMACIONS 

ESTAT DE COMPTES DEL SEGON TRIMESTRE DEL 2015: com cada 

trimestre presentem l’estat de comptes de la parròquia. No hem fet cap 

despesa extraordinària i per això el saldo és positiu: 7.927,12 euros. 

Potser seria l’hora de preguntar-nos si caldria pintar la capella del Santíssim 

Sagrament i aprofitar-ho per a millorar la il·luminació. Abans de fer res, 

demanarem un pressupost. N’anirem informant a mida que tinguem les 

dades. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i suport.  

DIUMENGE, DIA 26 DE JULIOL: és el cinquè aniversari de la mort del 

darrer rector titular que hi ha hagut a Viladrau, Mn. Ramon Homs i 

Franch. Pensem a pregar pel qui va ser durant nou anys rector d’aquesta 

parròquia. Reposi en pau a la casa del Pare. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  


