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EL PROBLEMA DEL MAL 

Hi ha una pregunta que apareix en el cor de les persones creients, sobretot 

quan les coses no van com semblaria -o ens semblaria- que haurien d’anar: 

quan hi ha una malaltia greu, una discapacitat, la mort d’un nen, la mort 

d’una persona que hem estimat molt, un desastre en la naturalesa, etc.  

Aquesta pregunta és la següent: on és Déu? Per què Déu permet tot això? 

O, dient-ho amb el títol d’un llibre, ¿Per què el Déu de l’amor permet que 

sofrim?.  

Diguem d’entrada que ningú no té la resposta a aquestes preguntes que 

turmenten molta gent i, de vegades, són la causa que hi hagi persones que 

abandonin definitivament de la fe en Déu.   

En una novel·la que ha tingut molta acceptació i que és d’un excel·lent 

escriptor català, hi ha un passatge, un diàleg, en el qual es fa referència al 

problema del mal amb aquestes paraules:  «-El mal. Per què el permet el 

teu Déu? No evita el mal: es limita a castigar el malvat amb el foc etern. 

Per què no evita el mal? Tens una resposta? –No...Bé... Déu respecta la 

llibertat humana. –Això t’ho fan creure els sacerdots astuts; per a ells 

també és inexplicable la deixadesa de funcions de Déu davant el mal».     

En llegir aquest passatge d’aquesta novel·la em va venir a la memòria un 

altre text que es troba en el llibre que he esmentat abans: «Per què el Déu 

de l’amor permet que sofrim?». L’autor d’aquest llibre, un teòleg catòlic 

alemany de renom, aporta el testimoni escruixidor d’Elie Wiesel, que en el 

camp d’extermini d’Auschwitz, va presenciar aquest fet: «Els SS van penjar 

a la forca dos homes i un noi jueus davant tota la gent del camp reunida. 

Els homes van morir ràpidament; la lluita del noi amb la mort va durar una 

mitja hora. “¿On és Déu? ¿On és?”, va preguntar algú darrera meu. Quan 

després d’una llarga estona el noi continuava recargolant-se en la forca, 

vaig sentir que aquell home tornava a cridar ”¿On és Déu ara?” I vaig sentir 

una veu en el meu interior que em deia: “¿On és? És aquí, és aquí, penjat a 

la forca”».  

El teòleg alemany comenta aquest fet amb aquestes paraules: «El Déu de la 

revelació bíblica sofreix amb qui sofreix i en els qui sofreixen, per tal d’estar 

amb ells i portar-los a una vida sense límits. Partint d’aquesta convicció de 

fe, innombrables persones han trobat força per a viure amb les seves 

limitacions i els seus dolors i per a tenir esperança... l’esperança es 

transmet a través d’exemples, a través de persones que esperen».    



Em sembla que tant el fet explicat per Elie Wiesel com el comentari que hi 

fa el teòleg catòlic alemany ens poden ajudar a mirar el problema del mal 

amb una mirada diferent: davant el problema del mal, no podem 

comprendre gaire res, però sí que uns als altres ens podem encomanar 

esperança.   

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 22: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 24: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

diumenge, dia 25: pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS  

CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA PER A INFANTS: Hi ha dos 

grups: els grans, els qui rebran la primera comunió, són cinc (tres nenes i 

dos nens); els de primer curs són 4: quatre nenes. Les  catequistes són la 

Joana, la Mercè i la Conxita. La mainada fan servir un catecisme que 

porta per títol Jesús és el Senyor i un Quadern d’activitats.   

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: farem la sessió de formació el 

dissabte, dia 24 d’octubre, a les 18,15, a la rectoria. Tothom hi és 

convidat. Encara que sigui en plena fira de la castanya, potser no serà 

inconvenient per a la majoria dels qui assisteixen habitualment a aquestes 

sessions de formació.   

PLAFÓ DE LA MARE DE DÉU DE L’EROLA: hem fet fer un plafó d’un 

metre d’alçada per 0,70cm d’amplada en el qual hi ha impresa la imatge de 

la Mare de Déu de l’Erola. La fotografia és la mateixa que hi ha a les 

estampes i es va fer la primera vegada que es va portar la imatge de la 

Mare de Déu a l’església. Com sabeu, l’autor de la fotografia és en Josep 

Sansalvador. La idea és penjar aquest plafó amb la imatge de la Mare de 

Déu a la paret que hi ha al costat de la porta d’entrada a la capella del 

Santíssim Sagrament. Per la festa major i en altres ocasions posarem 

aquest plafó al presbiteri. Si la majoria dels qui veniu a l’església ho veieu 

bé, ja no caldrà portar la imatge de la Mare de Déu de l’Erola a l’església, al 

mes de maig. El plafó la pot substituir i, de passada, evitem que la imatge 

es faci malbé.   

EXCURSIÓ A LA SAGRADA FAMÍLIA: després d’anar a visitar el senyor 

rector de la Sagrada Família hem de dir que més que una excursió farem un 

pelegrinatge, almenys mentre ens ensenyi l’edifici de la Sagrada Família. 

Te a punt una catequesi que ens ajudarà a comprendre com Gaudí va 

pensar aquesta meravellosa basílica al servei de la fe. Després de dinar 

pujarem a Montjuic i així podrem contemplar plàcidament tot Barcelona des 

d’aquest mirador privilegiat.    


