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3 
RE, 

EL BUIT I L’ABISME 

Un apunt bíblic (Salm 130 [129], 1-5) 
Des de l'abisme et crido, Senyor; 
Senyor, escolta el meu clam; 
escolta, estigues atent al meu clam que et suplica. 
Si tinguessis en compte les culpes, 
Senyor, qui es podria sostenir? 
Però ets tu qui dones el perdó; 
per això mereixes que et venerin. 
Espero amb tota l'ànima, Senyor, 
confio en la teva paraula. 

1. Re major
Veure en positiu els nostres dons reals ens fa veure millor, per contrast, les nostres 
mancances, els nostres errors, no ser capaços d’estar a l’altura de les 
circumstàncies, a l’altura d’un pare massa rígid que tenim en el nostre interior. 

 Aquesta rigidesa pot venir d’una autoexigència poc fonamentada o del malestar 
que ens suposa que fem el que els altres ens diuen que fem, però sense 
convenciment, sense discernir en pau si allò s’ha de fer o no.  

Sentim una buidor estranya que ens fa sentir incòmodes amb tothom, amb els 
altres, amb Déu i amb nosaltres mateixos. Aleshores ens surten expressions com: 
no valc res, no sé fer res, res no em surt bé. Parlar-nos així ens fa mal i no és real.  
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Ens acostumem a no pensar, que els altres pensin per nosaltres. Total, si no en sé, 
si no puc… Amb l’excusa de culpar els altres de la nostra mediocritat, evitem 
l’esforç d’aixecar-nos i començar a caminar. 

La nit ens inquieta. Nit d’insomni, de donar voltes. Nit que ens recorda la pròpia 
nit interior. De dia, hi ha persones que no ens deixen viure, ¿per què permetem que 
a la nit no ens deixin dormir? Deixa i dorm. L’endemà, amb la llum i després de 
deixar dormir els problemes, que vol dir fer distància en el temps, les coses es 
veuen diferent. 

Per part nostra no diguem mai a ningú que no val per res, que tot ho fa malament, 
perquè li tanquem la possibilitat de millorar i de superar-se. Canviem el llenguatge. 
Diguem-li què ha fet malament, coses concretes, perquè no sabrà com començar si 
li diem que tot ho fa malament. 

2. Re menor
Tots sabem que l’equivocació ens permet créixer, que l’error ens permet corregir. 
Ai del qui es pensa que ho fa tot bé! No és veritat, la perfecció no existeix. És 
millor quedar-se una mica per sota que traspassar el límit. No és una excusa per fer 
les coses de qualsevol manera, sempre hem de tendir a la perfecció, però també 
hem de saber dir «fins aquí».  

Hi havia tres germanes que totes tres eren correctores de català. Feien el joc 
d’anar-se passant un text i cadascuna senyalava les faltes que hi trobava. Quan es 
feia una segona ronda amb el mateix text, encara hi trobaven coses. Tendir a la 
perfecció és bo, per a elles era un joc, però el perfeccionisme pot ser destructiu. 

3. El segon dia de la creació: el cel
I just el segon dia de la creació Déu et regala el cel, perquè t’adonis que més enllà 
de tot hi ha Algú que sempre hi és i que sempre et sosté però que, alhora, mai no el 
podràs retenir ni dominar. Ell sempre més enllà, Ell sempre més gran. 

Déu era lliure per crear-nos lliures o no. Se la va jugar donant-nos la llibertat. 
Aquest Déu, mal anomenat omnipotent, hi ha coses que no pot fer, perquè no és un 
Déu màgic, ni totpoderós, ni controlador, ni predestinador, ni el triangle que tot ho 
vigila, ni un jutge que ens nega la llibertat.  

Malgrat hi ha tanta gent que prescindeix de Déu, tanta que ni el coneix, tanta que 
mai no ha sentit anomenar el seu nom, Déu continua existint. Sempre més enllà, 
sempre més endins.  

El primer dia crea la llum des del caos. El segon dia ja crea el cel. La capacitat 
d’admirar-nos contemplant el cel sempre és com un oasi de calma, de pau. Aquest 
cel sempre variat i ric, immens. Quina sort que tenim de viure en un país 
mediterrani, amb aquest esclat de llum! 
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Sigui o no creient la persona que el contempla, sempre surt l’admiració de com és 
possible tanta bellesa. A nosaltres mateixos, tant si estem en moments baixos, 
tristos, com si vivim un tast de felicitat, contemplar el cel ens interroga. Des de 
l’admiració i l’interrogant se’ns obre encara més la capacitat de pensar què hi ha 
més enllà i, especialment, qui hi ha més enllà. 

Era lògic que Déu creés primer la llum, perquè el cel és reflex de la seva llum, 
perquè els nostres propis ulls, ja des del primer moment, s’alcessin al cel, intuïssin 
una presència més enllà de tot. Presència que, més que motor del món, és gràcia, és 
tendresa, és sobretot Pare. 

 

Reflexió 
– Ens pesen massa els errors comesos durant la nostra llarga vida?  
– En la pregària del Jo pecador parlem de pecats de pensament, paraula, obra i 

omissió. Repassem una sola vegada que hagi passat cada una d’aquestes 
quatre situacions. 

– Giro els ulls vers el cel, vers Déu, tant en els moments de felicitat com en els 
moments de necessitat? 

Pregària 
Recitem molt a poc a poc i amb plena consciència:  

Jo confesso a Déu totpoderós 
i a vosaltres germans, 
que he pecat per culpa meva, 
de pensament, paraula, obra i omissió. 
Per això demano a la Verge Maria,  
Mare de Déu, 
als àngels i als sants 
i a vosaltres germans, 
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor. 

 


