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COMUNICACIÓ/INCOMUNICACIÓ 

Està de moda, en petits i joves, i en grans no tant o gens,  tenir una tauleta 

tàctil o un iphone.  Són eines extraordinàries que si les fem servir 

adequadament són d’una gran ajuda. Tanmateix, es constata que aquestes 

eines ens dominen. És freqüent sentir a parlar en negatiu d’aquestes eines. 

Per què?  

Tothom ha pogut constatar que aquestes eines, creades per a comunicar-

se, sovint serveixin per a impedir la comunicació. Els exemples són 

nombrosos: en l’autobús, en el tren, en un banc de la plaça, en una taula 

d’un bar...  en comptes d’intentar establir una conversa amb el qui seu en el 

seient veí, hom practica el solipsisme entretenint-se amb la seva 

«maquineta»;  a casa, a la taula, sovint hom «s’absenta» de la conversa 

familiar i es dedica a pitjar icones; als hospitals -i això ja és més greu- hi ha 

cuidadors i cuidadores (els uns familiars del malalt i altres no) que en 

comptes d’estar pel malalt, de parlar-hi, d’explicar-li coses, de mirar-lo a la 

cara, de fer-lo somriure, de canviar-lo de posició, i fins d’eixugar-li les 

bavalles, es dediquen preferentment i obsessivament a la seva tauleta tàctil 

o al seu iphone...  Som a la civilització de la comunicació, però si no vigilem 

esdevindrem la civilització de la incomunicació.  No ens comuniquem prou. 

Vivim frec a frec, però sovint com «estrangers» els uns envers els altres. 

Comunicar-se demana atenció, esforç, tacte, saber escoltar, saber dir les 

coses... i és clar, sovint, és més pràctic mantenir-se incomunicat, estar per 

la meva tauleta tàctil o el meu iphone, i així m’estalvio d’escoltar «rotllos», 

o d’«aguantar» converses que no m’interessen, haver d’opinar d’afers 

complicats, de consolar algú, o d’animar-lo, o d’escoltar les seves 

inquietuds... 

Ja es veu que aquesta manera de fer –buscar o mantenir-se  

voluntàriament incomunicat i aïllat de l’entorn més immediat i donar 

prioritat a una màquina (per molt perfecte que sigui i per molt que ens 

entretingui) abans que a una persona, no porta enlloc i no s’adiu amb 

l’esperit cristià que sap que l’altre és algú, és una persona creada a  imatge 

de Déu i que les persones som de si mateixes éssers comunicatius, perquè 

som éssers relacionals. 

Potser davant les tauletes tàctils o els iphones, seria bo pensar en allò que 

digué Jesús: «El dissabte (i avui hauríem de dir: la tauleta tàctil, l’iphone) 

ha estat fet per a l’home, i no l’home per al dissabte (per a la tauleta tàctil, 



per l’iphone).  Dedicar temps a comunicar-nos, a relacionar-nos, a escoltar-

nos, a intercanviar punts de vista...,  és un dels nostres deures primers, si 

volem ser persones madures humanament i espiritualment. 

El mossèn 

NOU RECTOR 

Amb data de 4 de juliol del 2016 el senyor Bisbe ha fet públic que el nou 

rector de la parròquia de Sant Martí de Viladrau serà Mn. Alejandro 

Ramón Cantero Contrera, un mossèn molt jove, originari del Paraguai, i 

que residirà a Viladrau. També  serà rector de Sant Martí del Brull, Santa 

Maria de Seva, Sant Cristòfol de la Castanya i Sant Cebrià de la Móra. 

Ja des d’ara donem la vinguda a Mn. Alejandro Ramón i  li desitgem una 

fructífera tasca pastoral.  En aquests moments no sabem quan aquest nou 

rector començarà la seva tasca però així que ho sapiguem ja ho 

comunicarem. 

És molt important que acollim Mn. Alejandro Ramón amb confiança i ens 

disposem a ajudar-lo en tot el que puguem. Els canvis, al començament, 

sempre porten un cert enrenou, però després, tot es va posant el seu lloc.   

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 11: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimarts, dia 12: pels difunts de la parròquia; dimecres, dia 

13: per a l’Enric i la seva família; dijous, dia 14: pels difunts de la 

parròquia; divendres, dia 15: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dissabte, dia 16: per a la Carmen i la seva família i per Mariano 

Portet, en el tercer aniversari de la seva mort; diumenge, dia 17: pel 

poble de Viladrau.  

MISSA A LA CAPELLA DE LA PIETAT: dijous, dia 14, segon dijous de 

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

INFORMACIONS  

COL·LECTA «ÒBOL DE SANT PERE»: en les col·lectes del proppassat dies 

25 i 26 de juny, a favor del sant Pare, es van recollir 141,43 euros. 

Moltíssimes gràcies.  

67è APLEC DE MATAGALLS: Diumenge dia 10 de juliol és el seixanta-setè aplec 

de Matagalls, que organitza, com cada any, l’associació Amics Aplec de Matagalls.  

A les 10,00, a la creu de Matagalls, trobada i premis a la constància  pels 10, 15, 

20, 25, 30, 35, 40 i 50 anys d’assistència a l’Aplec.  A les 10,30 h (a dos quarts 

d’onze del matí) se celebrarà la missa, presidida per Sr. Bisbe. A les 5 de la 

tarda, inauguració de la Font de les Bruixes de Viladrau. A les 18 h, a la plaça 

major, hi haurà una ballada de sardanes patrocinada per l’Excm. Ajuntament.   



 

 

  

 

 


