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FE I RAÓ 

Hi ha cristians a qui els fa mandra rumiar, intentar entendre, fins allà 

on es pugui, les veritats de la nostra fe. Prefereixen deixar-ho córrer, 

i diuen més o menys això: «No ho entenc, però m’ho crec, i ja està, 

no hi pensem més». D’això se’n diu «tenir la fe del carboner», és a 

dir, creure sense necessitar cap explicació, sense esperar cap raó. 

També se’n diu «fideisme», paraula que fa referència a l’actitud de 

qui pensa que no cal donar raons sobre el que es creu.  

Si tenim mandra de rumiar sobre les veritats de la nostra fe, hauríem 

de treure’ns-la de sobre. Cal que ens esforcem a comprendre el que 

creiem.  A l’hora de fer aquest esforç, un exemple esplèndid va ser 

sant Anselm de Canterbury (1033-1109), que tenia la preocupació 

que la intel·ligència de l’home arribés a comprendre les veritats de la 

fe: «comprendre el que creiem».  

Aquest bisbe i doctor de l’Església es dirigeix a Déu amb aquesta  

pregària, que es troba en la seva obra més cèlebre, «Proslogion» 

(cap. I), que neix d’aquest desig d’aprofundir les veritats revelades 

amb l’ajuda de la intel·ligència. Llegiu-la a poc  a poc i, si pot ser, 

rellegiu-la, que s’ho val:   

 

«Senyor, jo no pretenc penetrar en la teva profunditat, 

¿com podria comparar la meva 

intel·ligència amb el teu misteri? 

Però desitjo comprendre d’alguna manera 

aquesta veritat que crec i que el meu cor estima. 

No cerco comprendre per creure, això és, 

no cerco comprendre per endavant, per la raó, 

allò que hagi de creure després, 

sinó que crec primer, 



per esforçar-me després en comprendre. 

Perquè crec una cosa: 

si no començo per creure, 

no comprendré mai.» 

 
Que bonic! Sant Anselm, doncs, ens ensenya que fe i raó no són 

conceptes contraposats sinó complementaris. Per sant Anselm, 

primer creure i després esforçar-se en comprendre, perquè segons 

ell, «si no començo per creure, no comprendré mai». Pensem-hi!  

El mossèn 

_______________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dilluns, dia 18: pels difunts de la família 

Serra Bancells; dimarts, dia 19: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimecres, dia 20: pels difunts de la família Mancebo 

Martínez; dijous, dia 21: per una família de Viladrau; divendres, dia 22: 

per la intenció del qui ha fet l’almoina;  dissabte, dia 23: per Modesta 

Masó i Llorà;  diumenge, dia 24: pel poble de Viladrau.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: farem la sessió el dissabte, dia 

23, a les 18,15 h, a la rectoria. Tothom hi és convidat.  

MISSA DIES FEINERS: durant tot el mes de juliol i agost  se celebrarà 

la missa cada dia, a les 19,30h (a dos quarts de vuit del vespre), a 

l’església parroquial.  

INFORMACIONS 

BATEIG: el proppassat dia 9 de juliol, a l’església parroquial, va rebre el 

sagrament del Baptisme el nen Carlos Miró i Mora, fill de Carlos i de Elena 

Carolina, natural i resident a Barcelona. L’enhorabona a en Carlos i als seus 

pares i padrins.  

LLEGIR A L’ESTIU: per als dies d’estiu, a qui li agradi llegir i tingui temps 

de fer-ho, li recomanem la lectura  de l’exhortació apostòlica del sant pare 

Francesc, publicada recentment, que porta per títol L’alegria de l’amor. És 

una reflexió suggestiva sobre la família. Es troba tant en català com en 

castellà.   


