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UN ESTIL DE VIDA ALTERNATIU 

En un dels darrers números del full parroquial hem fet esment de l’encíclica 

«Lloat sigueu» del Papa Francesc i hi tornarem altres dies. El tema principal 
és un tema de moda: l’ecologia, és a dir, la cura que hem de tenir de la 
«casa de tots». En el darrer capítol de l’encíclica, el Papa parla de l’educació 

i espiritualitat ecològica, i comença dient això: «Moltes coses han de 
reorientar el seu rumb, però primer de tot la humanitat necessita canviar. 

Fa falta la consciència d’un origen comú, d’una pertinença mútua i d’un 
futur compartit per tots». I, després el Papa suggereix unes orientacions. La 
primera porta aquest títol: «Apostar per un altre estil de vida». Exhortem a 

llegir, evidentment, les paraules del Papa, però per si no en teniu ocasió 
reproduïm un conte molt conegut del P. Anthony de Mello, jesuita,(i que ja 

es va publicar en aquest full parroquial, a l’abril de l’any 2013) que em 
sembla que resumeix perfectament el que ens vol dir el Papa. El títol del 
conte és «El pescador satisfet»:   

Un ric industrial del Nord es va horroritzar quan va veure un pescador 
del Sud tranquil·lament ajagut a l’ombra de la seva barca i fumant la 
seva pipa.  

«Per què no has sortit a pescar?», li va preguntar l’industrial. 

«Perquè ja he pescat prou per avui», li respongué el pescador. 

«I per què no pesques més del que necessites?», insistí l’industrial. 

 

 

«I de què em serviria?», preguntà el pescador.  



«Guanyaries més diners», fou la resposta. «I d’aquesta manera 

podries posar un motor a la teva barca. Després podries anar a 
aigües més profundes  i pescar més peixos. Després guanyaries prou 

diners per a comprar-te unes xarxes de niló, amb les quals obtindries 
més peixos i més diners. Aviat guanyaries per a tenir dues barques... 
i fins i tot una veritable flota de barques. Aleshores series ric, com 

jo». 

«I què faria llavors?», preguntà de nou el pescador. 

«Podries reposar i gaudir de la vida», respongué l’industrial.  

«I què et penses que estic fent en aquest moment precís?», 
respongué satisfet el pescador.   

 És veritat, de vegades per a gaudir de la vida busquem camins ben 
enrevessats, en comptes de triar els camins amb més drecera i més 
fressats. Al contrari del pescador, no sabem trobar un estil de vida 

alternatiu. «Mentre més buit està el cor de la persona,-diu el Papa- més 
necessita objectes per a comprar, posseir i consumir».   

El mossèn   

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  dilluns, dia 17: per un difunt; dimarts, dia 18:per la 

intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres dia 19: per un difunt: dijous, dia 20: 

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

qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 22: per Caterina Pladevall i Parés, difunta; i 

per Manuel Clemente, difunt; diumenge, dia 23: pel poble de Viladrau.  

INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA 

ELS LLIBRES PROFÈTICS  

Ja vam dir que la Bíblia jueva consta de tres grans parts: 1) La Torah o la Llei; 2) 

Els llibres profètics; 3) Els Escrits.  Avui, presentem la segona part: Els llibres 

profètics.  

La finalitat dels llibres profètics és aclarir la Torah (la Llei). Són com un comentari de la 

Llei.  

La tradició jueva anomena «Llibres profètics» el conjunt de textos que van des de 

Josuè fins a Malaquies. S’hi distingeixen dos grups ben definits: els «profetes 

anteriors» (llibres de Josuè, Jutges, els dos llibres de Samuel i els dos llibres dels 

Reis), i els «profetes posteriors» (Isaïes, Jeremies, Ezequiel, Osees, Joel, Amós, 

Abdies, Jonàs, Miquees, Nahum,  Habacuc, Sofonies, Ageu, Zacaries i Malaquies).   

En la tradició cristiana, els primers són anomenats «llibres històrics», i el segons 

«llibres profètics». 



            

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


