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L’ALTRA BANDA DE LA VIDA 

Hi ha persones que estan convençudes  que després de la mort no hi ha res 

més. I hi ha persones que estan convençudes de tot el contrari.  Entre les 

primeres, podem citar el filòsof romà Sèneca, que visqué de l’any 4 abans 

de Crist  al 65 després de Crist, que escriví: «Després de la mort no hi ha 

res, i la mateixa mort no és res». I entre les segones, podem citar el filòsof 

i sociòleg francès, Edgar Morin, nascut a l’any 1921 i que encara és viu, que 

en una de les seves obres escriu: «L’espècie humana és l’única per a la qual 

la mort està present durant tota la seva vida, l’única que acompanya la 

mort amb un ritual funerari, l’única que creu en la supervivència o en la 

resurrecció dels morts». 

Valguin aquestes ratlles d’introducció per a disposar-nos a llegir amb molta 

atenció unes paraules extretes del discurs que el cèlebre escriptor peruà i 

premi Nobel de literatura el 2010, Mario Vargas Llosa, va  pronunciar al 

Palau de la Música, a Barcelona, amb motiu de l’homenatge que es va fer fa 

pocs dies a una coneguda agent literària, que va morir recentment. Les 

paraules a les quals fem referència són aquestes: «Estimada Carmen –digué 

l’escriptor-, tu no creies en l’altra vida, com tampoc jo, però estic segur que 

alguna vegada et va passar pel cap que no podia ser que no hi hagués res 

més que això, que alguna cosa hi hauria allà encara que no fos allò dels 

catecismes. M’agradaria, aquesta nit, que existís».      

Aquestes paraules donen fe del dubte que assetja el cor de molta gent: hi 

ha o no hi ha una altra banda de la vida? I també revelen, aquestes 

paraules de l’escriptor peruà, que si més no, almenys, alguna vegada el cor 

de les persones desitja que existeixi aquest més enllà, un més enllà que no 

tenim prou capacitat per imaginar-nos com serà. 

Tot això ens indica que no podem pas anar massa de pressa, com fan 

alguns, a dir que tot el que fa referència a la possibilitat que hi hagi una 

altra vida no val la pena ni de pensar-hi o que és un conte de fades. Hi ha 

una inquietud que és difícil d’arrencar del cor i que l’escriptor Vargas Llosa 

deixa entreveure en les seves paraules: «alguna cosa hi hauria allà» (se 

suposa que vol dir en l’altra vida) i que «m’agradaria que aquesta nit 

existís». 

Crec que no és distorsionar les paraules de l’escriptor peruà deduir  que 

l’inquietud  per a la l’altra banda de la vida pot aparèixer, si més no, de tant 

en tant i en situacions límit o en ocasió, com és aquest cas, de la mort 



d’una persona estimada. Els éssers humans, almenys alguns,  no ens 

acabem de conformar que tot s’acabi aquí a baix, en aquest món. I no 

demana cap esforç extraordinari acceptar el punt de vista dels qui no ho 

veuen així i diuen que tot s’acaba aquí baix.  

El mossèn   

__________________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 28: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, 30: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

diumenge, dia 31: pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS 

PUNT FINAL A LA RECOLLIDA D’ALIMENTS QUE REPARTIRÀ 

CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE VIC: Avui, diumenge, dia 24 de gener, 

tanquem la campanya de recollida d’aliments. Properament donarem el 

resultat del que s’ha recollit i tot seguit ho lliurarem tot a Càritas. Moltes 

gràcies per la vostra generosíssima col·laboració. Càritas ens ha dit moltes 

vegades que si hi ha algú o alguna família de Viladrau que necessita 

aliments pot passar per Càritas Interparroquial de Vic i se l’atendrà 

convenientment.       

PREMI PEL PESSEBRE: el pessebre que van fer la mainada de la catequesi 

a l’entrada de la rectoria ha guanyat un premi. Ens n’alegrem i en nom de la 

mainada, de les catequistes i del mossèn, donem gràcies a l’Ajuntament de 

Viladrau per haver organitzat aquest concurs de pessebres i també donem 

les gràcies al jurat que va decidir atorgar, a la mainada de catequesi, 

aquest premi. 

INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA 

LES GRANS TRADUCCIONS DE LA BÍBLIA (1) 

La Bíblia ha estat traduïda, almenys parcialment, en 2.300 llengües. 

Recordem, avui, una traducció grega molt important.  

Entre el IV i el III segle abans de Crist, tot l’Antic Testament fou traduït en 

grec per les comunitats jueves disperses en els països del Mar Mediterrani i 

sobretot d’Egipte. La més coneguda d’aquestes traduccions és la dels 

«Setanta» o «Bíblia d’Alexandria», anomenada així, perquè, segons la 

llegenda, hauria estat l’obra de setanta persones les quals, totes, haurien 

traduït el text de la mateixa manera. Pels cristians, aquesta traducció és 

alhora venerable i important perquè el seu ús fou molt estès entre les 

primeres comunitats.  



 

 

 


