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LA RELACIÓ ENTRE LA PROFESSIONALITAT I LA BONDAT 

Avui dia, en l’àmbit de les professions, se sol parlar molt de 

l’excel·lència professional. I es repeteix sovint que l’excel·lència 

professional només s’assoleix si els coneixements i les habilitats de 

l’individu van de bracet amb  actituds bones, amb les virtuts, amb els 

valors, que es diu avui dia. Per tant, ser un bon professional –és a 

dir, un professional competent-  ha d’anar lligat a ser un professional 

bo, és a dir, a ser un professional virtuós, un home o dona, amb 

valors. 

Fa uns quants dies això ens ho recordava, en un diari, Howard 

Gardner, un neurocientífic, autor de la teoria de les intel·ligències 

múltiples. Aquest científic, a la pregunta «Per què hi ha professionals 

excel·lents que són males persones?», responia: «No n’hi ha. En 

realitat les males persones no poden ser bons professionals. No 

arriben a ser-ho mai. Potser tenen alguna perícia tècnica... Hem 

comprovat que els millors professionals són sempre excel·lents, 

compromesos i ètics». I quan se li fa la pregunta a l’inrevés, «No pots 

ser excel·lent com a  professional, però mala peça com a persona?», 

respon: «No,  perquè no assoleixes l’excel·lència si no vas més enllà 

de satisfer el teu ego, l’ambició o l’avarícia i, per tant, et compromets 

amb objectius que van més enllà de les teves necessitats per servir 

les de tothom. I això exigeix principis ètics. Si no en tens, potser pots 

arribar a ser correcte en el teu àmbit, però no excel·lent». 

A partir de les paraules d’aquest científic podríem dir el següent. No 

arribarem a ser mai uns bons cristians  si al mateix temps no som 

cristians bons. I això, vol dir ser capaços de transformar la poca o 

molta fe que tenim en obres de bondat. Diguem-ho d’una altra 

manera: no serem mai bons cristians i cristians bons si a més de dir: 

«Crec que Jesús és el Fill de Déu» no ens esforcem, per exemple, a 

complir les obres de misericòrdia: Donar menjar els afamats, donar 

beure els assedegats, vestir els despullats, allotjar els peregrins, 

visitar els malalts, visitar els empresonats, enterrar els morts. 

Tot això ens remet al problema de la coherència. Ser coherent vol dir 

aconseguir una relació estreta entre el que creiem i el que fem. Ho 



hem dit alguna altra vegada: la fe no és com un abric que es treu i es 

posa segons el temps que fa, sinó que forma part del nostre ésser. 

Per tant, siguem allà on siguem i fem el que fem, hem de mirar de 

ser bons cristians i cristians bons, és a dir, excel·lents en la nostra 

«professió» de cristians.   

El mossèn    

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 5: pels difunts d’una 

família; dissabte, 7: per Matilde Martí, difunta; diumenge, 8: pel 

poble de Viladrau. 

CANVI D’HORA DE LA MISSA DELS DIES FEINERS: Amb 

l’arribada del bon temps, i a partir de dijous vinent, dia 5 de maig  

-i fins el darrer dijous d’octubre-, tornarem a celebrar la missa, a les 

19,30h (a dos quarts de vuit del vespre). 

 

MISSA A L’ESGLÉSIA DE LA PIETAT 

Cada segon dijous de mes, des del mes de maig fins al mes 

d’octubre inclòs, celebrarem la missa a l’església de la Pietat. 

Per tant, el dijous, dia 12 de maig, a 2/4 de 8 del vespre, serà el 

primer dia de celebrar-la. Al mes de juliol o agost, a la setmana que 

vagi millor, mirarem de celebrar-hi també missa de dilluns a 

divendres. Ja ho avisarem oportunament.   

INFORMACIONS 

COL·LECTA PAPAL PER UCRAÏNA: en la col·lecta del proppassat 

cap de setmana, dies 23 i 24 d’abril, es van recollir 91,93 euros. 

Moltíssimes gràcies.    

AMONESTACIONS: En Matteo Burlotti, fill de Bonaventura i 

d’Aurora Lucia, de nacionalitat italiana, i la Maria Paulina Mancebo 

i Serra, filla de Ramon i de Maria, natural de Viladrau, tenen previst 

de contreure matrimoni canònic, el dia 5 de juny de 2016, en el Casal 

del Sagrat Cor, a Viladrau.   

 

 



 

 

  

  

 

 

 


