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RELIGIONS SÍ, RELIGIONS NO 

Aquests dies passats, els atemptats terroristes a París o a Mali,  que 

signifiquen un menyspreu a la dignitat de la persona humana, a la llibertat, 

a la convivència i a la democràcia,  han tornat a posar sobre la taula un vell 

problema: religions sí, religions no. I, quan es mata en nom de Déu, el 

problema esdevé més cru i  no es fa cap bé a les religions. Quan llegim que, 

avui, es mata en nom d’Al·là no podem deixar de pensar en aquells temps –

per sort molt reculats- en que s’havia matat també en nom del Déu cristià. 

Com ha dit el Papa, utilitzar el nom de Déu per a justificar la violència i l’odi 

és una blasfèmia.  

Aquests fets lamentables, i que diuen molt poc a favor de les persones que 

els cometen, porten a molta gent a confirmar-se en l’opinió que les 

religions, totes, són dolentes i que no n’hi hauria d’haver cap.    

Aquesta idea que de les religions se n’ha de fugir, me l’he trobada al davant 

dues vegades en una setmana: la primera, en una cançó que corre aquests 

dies per les xarxes socials d’un cantant famosíssim, assassinat el 1980. No 

es tracta pas de fer un estudi crític d’aquesta cançó, molt bonica per cert, ni 

fer un estudi de la lletra, que també és interessant, sinó només de fixar-nos 

que hi apareix la religió com a «destorb» per aconseguir el món millor 

somiat per l’autor de la lletra de la cançó. Copiem només unes quantes 

ratlles: «Imagina’t que no hi ha cel, és fàcil si ho intentes. Sense infern sota 

nostre, a sobre nostre només el cel blau...Imagina que no hi ha cap raó per 

a matar ni cap raó per a morir, ni tampoc religió. Imagina’t tothom vivint en 

pau».  

En un diari del proppassat 21 de novembre hi ha una entrevista a un gran 

escriptor barceloní en llengua espanyola i al qual aquests dies se li ha 

atorgat un famós premi literari i, en una de les respostes, el susdit escriptor 

diu això: «En l’actualitat continuo, com sempre, en estat d’alerta, i procuro 

fugir de les xarxes de la pàtria  i la religió».  Per tant, també per aquest 

escriptor sembla ser que la religió no és cap bona cosa.  

Les religions són dolentes? Les hem de suprimir? Se n’ha de fugir? Sembla 

que és clar que del que sí que cal fugir és de fer ús de la religió -o de fer ús 

del nom de Déu- per interessos que no són de Déu o que estan al servei de 

l’odi i no pas de la pau. Però, és clar, hi ha persones que van més lluny i 

s’atreveixen a dir: no hi ha d’haver religions. 



Aquesta última opció no és la nostra. Per a nosaltres, la religió és un camí 

cap a la pau, per això sabem que no podem utilitzar el nom de Déu en va.  

El mossèn 

 

OBERTURA DE LA PORTA SANTA A LA CATEDRAL DE VIC 

Avui, dia 13 de desembre, seguint el que ha establert el papa 

Francesc, a la catedral de totes les esglésies particulars o diòcesis, 

s’obrirà la Porta Santa, amb motiu del l’Any Sant de la Misericòrdia. 

En la nostra diòcesi, els actes començaran a les 5 de la tarda a 

l’església del Carme, de Vic, i després, en pelegrinatge, s’anirà cap 

a la catedral per a obrir la Porta Santa o Porta de la Misericòrdia. 

Tothom és convidat a participar-hi.  Recordem que l’Any Sant el Sant 

Pare el descriu «com un moment extraordinari de gràcia i de 

renovació espiritual» per a cada un de nosaltres. 

    

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  dijous, dia 17: pels difunts de la 

parròquia; dissabte, dia 19: pels difunts de la parròquia;  

diumenge, dia 20: pel poble de Viladrau.   

CELEBRACIÓ DE LA PENITÈNCIA: Com cada any, en temps 

d’Advent, farem la celebració de la Penitència. Serà  el dimecres, 

dia 16, a les 6 de la tarda. Hi ha haurà diversos confessors.  

ASSAIG DE CANTS: dissabte vinent, dia 19 de desembre, de 6 

a 7 del vespre, a la rectoria, la Núria Medina ens farà assajar els 

cants de Nadal i ens n’ensenyarà algun de nou. És l’últim dia 

d’assaig. Esperem que siguem colla.  

INFORMACIONS   

DEFUNCIÓ: el proppassat dia 3 de desembre, a les 12 del migdia, a 

l’església parroquial, es va celebrar la missa exequial per Josep 

Manuel Capella i Torres, de 80 anys, natural de Barcelona i veí de 

Viladrau. Va morir a Barcelona. Reposi en pau. 

CONCERT: Dissabte, dia 19 de desembre, el casal dels avis 

organitza un concert que tindrà lloc a l’església parroquial, a les 5 de 

la tarda.   



 

 

 

 

     


