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CERCAR EL QUE ÉS ESSENCIAL 
 

Fa pocs dies la premsa anunciava el retorn  al teatre d’una coneguda actriu 

catalana. En una entrevista li pregunten sobre l’argument de l’obra que 

protagonitzarà en solitari, i l’actriu respon: es tracta d’una «història 

commovedora. Toca molts punts de la societat actual» i esmenta aquests:  

- «L’individualisme. 

- Els prejudicis que carreguem. 

- La necessitat, l’obsessió de tenir moltes coses a fer i, a l’hora de 

la veritat, les coses més importants, essencials, les oblidem, les 

deixem de banda.  

- La ceguesa de la societat actual. 

- Estem sols, busquem aquesta solitud i, quan la tenim, ens 

adonem que necessitem els altres, i els teníem al costat i ens 

trucaven a la porta i no havíem reaccionat.  

- Som responsables del que no fem, no només del que fem».   

Una vegada més podem constatar que hi ha obres de teatre que tenen 

l’habilitat de posar-nos davant del mirall i fer-nos adonar de les nostres 

«xacres» individuals i col·lectives. Curiosament aquesta llista de «xacres» 

no és pas cap novetat, coincideix amb el que moltes vegades han dit i 

repetit els darrers papes en els seus  documents. I un d’aquests papes és el 

papa Francesc que, tant en els seus escrits com en els seus parlaments i 

homilies, ens adverteix reiteradament que no ens passin per alt les coses 

essencials de la vida. Són «xacres»  pròpies de la humanitat i  segurament 

les portarem a sobre tota la vida, i a temporades es veuran més, seran més 

accentuades, i a temporades menys. 

L’important és que ens n’adonem. I per tant, benvingudes siguin les obres 

de teatre que no sols busquen el gaudi estètic dels espectadors sinó que els 

plantegen preguntes i els fan rumiar.  Aturar-nos a reflexionar, de vegades, 

fa mandra. És més còmode deixar-se portar, fer que ens distreguin. Però 

aquest no sembla pas ser el bon camí. Així ens ho adverteix també el filòsof 

Blaise Pascal (1623-1662): «El rei –i aquest rei podem ser nosaltres 

mateixos- està voltat de gent que només pensa a divertir el rei, i a 

destorbar-lo de pensar en ell mateix». I, en un paràgraf que ve a 

continuació, afegeix: «L’home està fet per pensar; és tota la seva dignitat i 

tot el seu mèrit, i tot el seu deure és de pensar com cal. (...) Però, ¿què 

pensa el món?  Mai no pensa això, sinó ballar, tocar el llaüt, cantar, fer 



versos, córrer l’anell, etc., lluitar, fer-se rei, sense pensar què és ser rei, i 

què és ser home».  

«Pensar què és ser home», vet ací una cosa essencial. L’obra de teatre a la 

qual ens hem referit tracta, sobretot, «de com el que és urgent o rutinari 

s’imposa al que és important». I, això ens passa -podem concloure- perquè 

no dediquem prou temps a pensar què és la vida, què és ser home, què és 

ser persona, cap on anem.  

El mossèn 

____________________________________________________________ 

 AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dimarts, dia 2: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dijous, dia 4: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dissabte, dia 6: per Pere Riera i Gallach, difunt; aniversari de la 

defunció de Víctor (pare); diumenge, dia 7: pel poble de Viladrau.  

  

DIMARTS, DIA 2 DE FEBRER, FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL 

SENYOR (la Candelera) 

A les 5 de la tarda, celebrarem el ritu de benedicció de les candeles i tot 

seguit la missa.  

INFORMACIONS 

INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA 

LES GRANS TRADUCCIONS ANTIGUES DE LA BÍBLIA (2) 

Una altra traducció antiga important de la Bíblia és la traducció en llatí.  

El llatí substituí el grec com a llengua habitual a Occident . Existeix una 

Bíblia llatina a Cartago (nord d’Àfrica) abans de l’any 250. És una versió 

d’aquesta traducció que serà anomenada Vetus Latina i de la qual es troben 

variants a Europa.  

Del 390 al 405 aproximadament, sant Jeroni va traduir la Bíblia, Antic i Nou 

Testament. La seva traducció va rebre el nom de «Vulgata», mot que 

significa «popular». Va esdevenir la traducció oficial de la Bíblia en 

l’Església. Després del Concili de Trento, l’any 1546, Roma va establir una 

edició oficial de la Vulgata «autèntica», conforme a  l’ús de l’Església.  A 

partir de 1592, aquesta edició, anomenada «Sixte-Clementina» serà 

utilitzada en la litúrgia fins el Concili Vaticà II  (1962-1965). 


