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SOROLL, 

EL CAOS DE LA MEVA VIDA 

Un apunt bíblic 
Al principi, Déu va crear el cel i la terra. La terra era caòtica i desolada, les tenebres 
cobrien la superfície de l'oceà, i l'Esperit de Déu planava sobre les aigües. Déu digué: 
«Que existeixi la llum». I la llum va existir.  

Déu veié que la llum era bona, i separà la llum de les tenebres. Déu va donar a la 
llum el nom de dia, i a les tenebres, el de nit (Gn 1,1-5). 

1. El caos
Enmig del brogit quotidià, els ulls ja no saben on mirar. La realitat sempre supera 
la ficció. Les notícies del dia d’avui superen el garbuix de les d’ahir. El remolí de 
les dades sembla que ens vulgui xuclar cap al pou de no saber com sortir-nos-en. 
Ens sentim indefensos davant la rapidesa de tot i ens costa centrar-nos en 
l’essencial, que ja no sabem com definir. La necessitat de tenir més coses, perquè 
sembla que s’hagin de tenir, ens aboca al desconcert de no saber ben bé què 
comprem ni què ens cal tenir. Qualsevol cosa adquirida ja és vella des del primer 
moment, perquè l’endemà ja en surt una de millor, més eficient i potser menys 
cara. L’espiral dels dies ens crea mareig i no sabem dir «no» o «fins aquí», mentre 
ens deixem caure al sofà vençuts pel cansament de no haver fet res. 

La pèrdua del control de la nostra vida ens aboca al sense sentit no solament del 
futur sinó del present. 

Qualsevol excusa és bona per no aturar la nostra vida, perquè, total, no val la pena 
capficar-se per res, com si tot ens fos ja predestinat, preestablert, com si no fóssim 
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lliures de triar com mengem, com vestim, què llegim. Sota l’aparença d’una 
pluralitat, s’hi amaga un descarat uniformisme. 

2. La desolació
Com més caos, més sols ens podem sentir i potser necessitem l’acomboiament de 
la família, del grup, de la massa, cercant un consol que no ens consola però que ens 
fa matar el temps, matar el tedi i el desassossec, perquè el que ens fa més mal és el 
nostre caos interior, el nostre anar fent, la nostra buidor que mirem de dissimular 
amb un somriure, fins i tot amb un somriure davant el mirall, per animar la nostra 
pròpia tristesa. 

Voldríem sentir-nos forts i segurs, dominant la situació, sempre equilibrats. O 
sigui, voldríem donar una imatge d’allò que no som. Sentim enyorança d’altres 
temps, que creiem millors, encara que no hi hagi ningú que vulgui tornar a ser 
jove.  

Mitifiquem la jovenesa com a contrast del pes dels nostres anys i oblidem que la 
gràcia de ser com som ara és que tenim molta més saviesa i experiència, no perquè 
siguem savis sinó perquè som grans.  

3. L’oportunitat de Déu
Déu només podia crear des del caos. Qui el necessitaria si tot ja fos perfecte i amb 
unes lleis estrictes que sempre es complissin? 

Ens fa mal no poder canviar el món, però ens fa més mal no aconseguir canviar- 
nos a nosaltres mateixos en coses desitjades fa temps, anys potser. La pròpia 
buidor a vegades ens paralitza i ens hem convençut que ja no és possible canviar a 
la nostra edat. Realment no sabem com sortir-nos-en d’algunes situacions i estem 
fets un garbuix. 

Creus, segur, que la teva vida és un caos? Perfecte. Déu només pot crear des del 
caos. Si tinguessis la vida sota control i tot et sortís rodó, no necessitaries Déu, tu 
series el teu propi Déu. Però no és així i ho saps. Així, doncs, alegra’t, Déu té 
l’oportunitat de crear en tu un món que ni sospites. 

En el pol oposat: si creus que mai no te’n surts i, encara pitjor, que mai no te’n 
sortiràs; que Déu no et té en compte i, encara pitjor, que no existeixes per a Déu, el 
teu déu és un déu pagà, no és el Pare de Jesús.  

No prendre consciència de tant en tant —que vol dir cada dia— de qui és Déu és 
viure, com a cristians, en la tebiesa. Déu diu a Joan evangelista (Ap 3,14-16): 

A l'àngel de l'església de Laodicea, escriu-li: «Conec les teves obres i sé que no ets ni 
fred ni calent. Tant de bo que fossis fred o calent! Però, ja que ets tebi, i no fred o 
calent, estic a punt de vomitar-te». 



L’HARMONIA DE LA TEVA VIDA 

9 

No coneixes prou l’harmonia que ja tens dins. Deixa que Ell polsi les cordes de la 
teva vida, tant els acords majors com els menors. No confonguis menor amb 
menys, que el llenguatge traeix.  

Recorda que la manera com et parles a tu mateix defineix la teva vida: si et parles 
amb massa duresa o amb massa benvolença; si penses que a tu mai no et passarà 
res de mal o si estàs convençut que ets l’ase de tots els cops. I sobretot quan et 
parles sense realisme: patint pel que mai no succeeix o somniant el que tampoc mai 
no succeeix. 

Reflexió 
– Quina part de la meva vida es troba en la confusió? Admeto el meu caos

interior?
– Com em parlo a mi mateix? Amb massa tolerància? Amb massa duresa? Sóc

el meu pitjor crític?
– Deixo que Déu recreï la meva vida? Deixo a Déu que sigui Déu, encara que

hauria volgut que hagués fet les coses d’una altra manera?

Pregària 
Senyor, em poso a les teves mans. 
Hi ha zones de la meva vida que xerriquen, 

però tu m’aculls tal com sóc. 
Ajuda’m a ser allò que tu vols que sigui. 
Ajuda’m a obrar amb coherència  

en la teva obra. 
Ajuda’m a ser cocreador amb tu, 

com si cada dia fos nou. 
Transforma el meu caos 

en allò que tu ja veus, 
com el ceramista veu la forma que busca. 




