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6 
SOL, 

LA SOLEDAT I LA LLUM 

Un apunt bíblic (Salm 37 [36], 5-6) 
Encomana al Senyor els teus camins; 
confia en ell, deixa'l fer: 
farà que brilli la teva justícia com la llum, 
la teva raó, com el sol de migdia. 

1. Sol major
Sol de llum, sol de solitud i sol de desert.

Quina sort de viure en un país mediterrani! El sol és riquesa per al pobre. Pots 
triar entre ser solidari o solitari, pres en sentit negatiu, quan una persona va a la 
seva sense grup, sense lligams, a vegades perquè no en té o perquè els rebutja. Així 
i tot, ets lliure de mirar a terra, ni que sigui en ple esclat de llum, o de mirar enlaire 
per anar rebent la llum gratuïta que et dona vida. 

Un tercer sol és el desert, símbol de trobada amb Déu, que s’ha d’anar a buscar 
voluntàriament, ja sigui buscant una estona al dia, un cap de setmana, un dia de 
recés de tant en tant o uns dies d’exercicis o de recés llarg una vegada l’any. Sovint 
demana un desplaçament. L’escena de Jesús caminant per sobre l’aigua del llac, 
Mateu la inicia així (Mt 14, 22-23):  

Tot seguit, Jesús va fer pujar els deixebles a la barca i els manà que passessin al 
davant d'ell cap a l'altra riba, mentre ell acomiadava la gent. Després d'acomiadar-los 
va pujar tot sol a la muntanya a pregar. Al vespre encara era allà tot sol. 
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En Osees (2,16) Déu és qui té la iniciativa: «Jo la seduiré, la portaré al desert i li 
parlaré al cor». Tant si som nosaltres qui tenim la iniciativa o la té Déu, ens cal un 
temps personal de ser amb ell. Pregar no vol dir parlar ni resar, vol dir ser-hi. 

Tots tenim experiència profunda de comunió quan, amb una altra persona, 
contemplem el mar o la immensitat de les muntanyes o, per què no?, la gran ciutat 
des d’un lloc alt. No cal dir res. Fins i tot se’ns escapen respiracions profundes de 
tanta bellesa contemplada que no podem contenir a dins.  

Qui diu bellesa, diu tristor, ràbia, interrogants. Compartits amb l’altre, ni que 
sigui sense paraules, ens fa veure una altra perspectiva. I quan l’Altre és Déu o, 
fins i tot, quan l’Altre és la Trinitat, aleshores sí que sobren les paraules. 

«Oh, és que jo no sé pregar». Mai no en sabrem prou. Per això ens consola saber 
que l’Esperit Sant, regal de Jesús, clama per nosaltres «Abbà, Pare!». No pregar 
perquè no sabem com pregar és una excusa. Jesús ens ensenya que ell procura estar 
sol i aïllat per estar amb el seu Pare. Com devia pregar Jesús? Què es deien? No 
ens cal saber-ho. Hi eren, tots dos, o tots tres, perquè hem de comptar amb 
l’Esperit Sant. Doncs nosaltres hi hem de ser-hi també, perdent temps amb Déu, 
regalant-li temps, sense fer res, essent. 

2. Sol menor
Partim dels dons que tenim, ens adonem del nostre res, de la nostra fragilitat, 
volem mantenir qui som amb el nostre mi, però sovint el fer ens fa oblidar que hem 
de parar, que hem d’estar sols sense fer res, fent d’una altra manera. 

Però què passa quan un se sent sol perquè no té ningú? Dues coses. Una, que 
realment no tingui ningú; l’altra que se senti sol, malgrat la companyia que té al 
costat.  

Quan ens anem fent grans, anem perdent parents, amics, companys; ja sigui 
perquè es moren o perquè hem perdut la relació amb ells. En to pessimista diem 
«és llei de vida», però no ho acceptem.  

No tenim al costat aquell que voldríem, perquè és lluny, perquè no se’n recorda 
de tu, perquè hi ha ferides que encara s’han de guarir. I nosaltres, ¿hem fet algun 
pas per apropar-nos-hi, recordar-nos-en, guarir, posar ponts, esperar pacientment a 
l’altra banda si el pont s’ha tallat? 

Ens va omplir molt pertànyer a moviments diversos, eclesials o no, i ens queixem 
que els fills no continuïn. Qui diu fills diu altres col·lectius. Alguns d’aquests 
moviments gairebé els vam veure néixer i vam viure l’engrescament dels inicis, tot 
i els pocs mitjans. Deixa que els altres facin el seu camí, que donin a llum nous 
projectes, que amb les xarxes socials se sentin implicats d’una altra manera, la 
seva. 

Dius sovint «a la meva època…». Hi ha un temps per a cada cosa, hi ha una vida 
per a cada persona, també una vida per a cada moviment. I no oblidis que aquesta 
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època que ara vius també és la teva. No vulguis aturar el tren per baixar, però ajuda 
els altres a mostrar altres perspectives, amb una crítica constructiva, sense ser un 
profeta de calamitats.  

Et sents sol i estàs sol. Surt de casa teva per ajudar els altres en el que sigui. El 
servei mena a la felicitat. 

3. El cinquè dia de la creació: peixos i aus
El cinquè dia Déu no crea tots els animals, sinó només els peixos i les aus, primera 
creació d’éssers vius, tan diferents de la vida de la vegetació per la seva autonomia, 
com si Déu volgués que fossin exploradors de tota la creació, aquella on, en 
principi, l’ésser humà no podia arribar: abastar cel i mar. El somni de la persona 
humana ha estat domesticar l’aigua i poder-la solcar, però, sobretot, poder volar.  

El jove Ícar, amb les seves ales de cera, mai no hauria pogut somniar que, segles 
enllà, es trobarien mitjans per solcar el cel de diverses maneres: avions, globus, 
parapents, ultralleuger i, encara més, coets. Dissortadament, hi ha moltes 
andròmines inútils volant per l’espai. No hem sabut mantenir una ecologia sana a 
la terra ni tampoc al cel. 

Hi ha molta gent que viu sola, però no del tot, perquè té cura d’algun animal. El 
temps que en té cura la fa sentir viva, ocupada i menys sola. Per a d’altres és 
l’excusa per sortir al carrer, si és el cas que l’animal de companyia és un gos, i 
també per parlar amb altres persones que surten a passejar el seu. Hi ha altres 
persones soles, i potser també solitàries, que tenen cura de les plantes, que els fan 
molta companyia. 

No podem viure sols, necessitem relacionar-nos, algú que tingui cura de nosaltres, 
perquè no som autosuficients; i, sobretot, tenir cura d’algú o d’alguna cosa, sortir 
de nosaltres mateixos. 

Reflexió 
– Recordem alguna vegada que Déu ens hagi parlat, malgrat nosaltres no

volíem.
– Recordem alguna vegada que ens hàgim tancat a tot, per por d’enfrontar les

nostres pors.
– De qui tenim cura? Amb quina qualitat en tenim cura? De qui hauríem de

tenir cura i ens passa per alt? A vegades n’hi ha prou amb una trucada, saber
que hi ha algú a l’altra banda del fil.

Pregària 
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La vida pot ser un salt d’aigua 
o una mar calma
o un riu rialler.

L’important 
és que la vida sigui viva, 
fora de la mediocritat, 
de l’autosuficiència, 
de l’anar fent. 

Que sempre trobem motius 
de vida fecunda. 


