
 

EXPRESSIONS RELIGIOSES D’ÚS QUOTIDIÀ 

 

 

Avui comença una nova aventura per a mi.  Sempre dic que no soc gaire agosarada, però crec que m’estic 
demostrant a mi mateixa que aquesta creença no és del tot certa. Començar a col·laborar en aquesta secció del 
Diari Menorca, serà un nou repte que agafo amb il·lusió i prudència. Ja veurem com va... 
 

Penso que vivim en un món en profund procés de canvi. Un món viu que s’ha d’aprendre a entendre de forma molt 
ràpida i això sacseja molts de principis i formes de viure que de repent sembla que esdevenen “obsoletes” (per usar 
terminologia tecnològica...que precisament és l’aspecte més recent i modern). Aquest fet, fa que moltes vegades, 
no trobem les eines per poder anar al ritme que la vida agafa. 
 

No crec que sigui només una qüestió actual, d’ara. Segur que sempre ha estat així, però tal vegada, en quests darrers 
cent anys enrere, sí que en l’evolució del pensament i de les formes d’organitzar la vida, s’han produït uns canvis 
més evidents i accelerats.   
 

La religió, com moltes altres branques del coneixement humà, també s’ha vist  sotmesa a aquesta evolució i canvi 
continu. I no només com a coneixement i estructura cultural que cohesiona i dóna forma als valors d’aquella societat 
que els comparteixen, sinó també com a forma de pensament i creença personal i individual. Però “no tot està 
perdut” que deia no sé quí... 
 

Aquestes darreres setmanes, a les classes de religió de 3r i 4 ESO hem treballat en un projecte diferent. És molt 
gratificant, si es pot trobar el què, poder treballar aspectes del currículum ocult de les assignatures, que moltes 
vegades no semblen tan interessants a efectes de programacions didàctiques, però que precisament, són tant o 
més valorades pel alumnes i pels docents que tot el que la norma demana.  
 

Davant l’arribada de les vacances de Nadal, que tot i la pandèmia, solen ser unes festes molt familiars en totes les 
llars, vam iniciar un recordatori d’expressions populars que de ben segur ells han sentit o sentiran (si posen esment 
en fer-ho després de l’activitat) a casa. Es tractava de recordar entre tots, moltes expressions religioses que s’usen 
sovint en un entorn familiar o quotidià de forma natural. 
 

Ha estat una recerca i una descoberta fins i tot divertida, ja que ens n’hem adonat que moltes frases fetes, 
expressions nostres, dels nostres pares o avis, tenen el seu origen en la religió i en la pròpia Bíblia. 
 

Quí no ha dit “Que sigui lo que Déu vulgui!!!”, després d’un examen ?…o ha sentit a la mare dir “Ai, Déu meu!!!” 
després d’un disgust o una alegria. 
 

Tal vegada a casa utilitzen també: “Per l’amor de Déu!!!”; “Aquest homo és un sant”; “”Quina Creu!”; “Faré un 
sacrifici!!!”; “Aquest homo és un màrtir!!!”…O d’altres… 
 

Molts alumnes han rigut quan han sentit l’expressió “Açò és un infern!!” Que solen comentar quan els pares els 
castiguen o els adverteixen de possibles pèrdues de privilegis…o també “No em faceu sermons!!!” 
 

Molts d’ells han recordat que als nadons, se’ls solia dir de forma natural “És un angelet del cel!” o a un fiet que és 
actiu i mogut, se’l solia dir “Aquest al·lot/a és un dimoni!!” 
 

Particularment sempre m’ha agradat l’expressió: “Em fareu creure que la Mare de Déu és Joana!!”, fent referència 
a l’intent de manipulació per part d’una altra persona quan tu no vols fer, dir o sentir allò.  També es sol emprar 
quan un mateix, se n’adona que allò que pensava o anava a fer, no és en realitat el que s’ha de fer o el que havia 
pensat fer en un principi. 
 

Tenim un bagatge lingüístic que a efectes populars i d’ús familiar o col·loquial, és molt ric i possibilita mantenir viu 
el llenguatge i cultura religiosa. 
 

A vegades, amb el pas dels anys, moltes d’aquestes expressions es deixen d’emprar…i és una llàstima…”Que Deu 
mu n’alliberi!!!”. 
 

El millor d’aquestes activitats és que tot el que comentem, ja ho sabem o ho hem escoltat moltes vegades però no 
ho veiem clar, fins que en som conscients. 
 

Aquest món viu, canviant, tal vegada accelerat pel gust de molts, transmetrà paraules i expressions que encara 
siguin útils i/o s’emprin de forma quotidiana...i això només passarà, si tots les seguim utilitzant quan parlem. 
 

Aquí també tenim un pes important els majors, els adults, que tenim tendència a simplificar les nostres expressions 
orals a casa o en entorns familiars...per tal de semblar “més moderns” o no ser cansats... 
 

Pensem-ho i fem el possible per usar aquestes i d’altres expressions religioses. 

 


