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«COM MÉS BUIDA…» 

En la seva extensa obra completa, l’escriptor empordanès Josep Pla ens regala, 

de tant en tant, algun pensament d’una extraordinària riquesa i saviesa. En 

recollim un de molt breu, però summament actual: «Com més buida és 

l’existència més soroll necessita».  Aquesta frase, que es va escriure fa 

més de mig segle, és dins d’un paràgraf en el qual l’escriptor parla de la festa 

major d’un poble. Després de la frase en qüestió escriu aquesta altra: «Però tot 

aquest terrabastall és indispensable per a assaborir, després, la calma de la 

nostra pobra vida».  

La frase contraposa buidor i soroll. En la nostra vida hi pot haver buidor, això 

és, absència de sentit, d’il·lusions, de projectes, d’objectius socials i personals 

(que vagin més enllà de viure, de guanyar-se la vida i gaudir d’un mínim de 

repòs i de lleure...) i, com més buidor, més anem darrera del soroll, és a dir, a 

d’allò que suposadament ens distraurà, com a remei per a amagar la buidor o 

fer veure que no hi és.  

El filòsof francès Blaise Pascal (1623-1662) també apunta en aquesta mateixa 

direcció quan escriu: «L’home està fet visiblement per pensar: és tota la seva 

dignitat i tot el seu mèrit, i tot el seu deure és de pensar com cal. (...) Però, 

¿què pensa el món? Mai no pensa això, sinó ballar, tocar el llaüt, cantar, fer 

versos, etc., lluitar, fer-se rei, sense pensar que és ser rei, i què es ser home».  

No hem d’esperar que ens «entretinguin» sempre des de fora. Cal que confiem 

més en nosaltres mateixos. Tots tenim capacitat de callar, de fer silenci, 

d’entrar en el nostre interior, de reflexionar, de preguntar-nos què és important 

i què no ho és, quins valors volem fer nostres, quines ratlles vermelles no 

volem traspassa,...., és a dir, tots tenim capacitat d’omplir la nostra 

vida/existència de coses molt més interessants que el soroll.  

El soroll, el terrabastall, ens aliena, no ens deixa ser nosaltres mateixos, ens 

buida de nosaltres mateixos, ens incapacita per a saber què ens convé per a 

tenir una vida reeixida, feliç. I, per molt soroll que posem a la vida, si la vida és 

buida continua essent buida.  

En l’àmbit de la fe, pot passar quelcom de semblant: pot passar que la nostra 

vida cristiana sigui buida o molt esmorteïda i, per omplir-la, recorreguem al 

soroll, a allò que ens distreu, que no ens ajuda a escoltar la veu de Déu, o que 



ens impedeix fer-nos amics de Déu. En el llibre de l’Apocalipsi hi ha algunes 

frases que ens recorden aquesta necessitat imperiosa de revisar si la nostra 

vida la sabem omplir amb la presència de Déu:  «Tinc contra tu que no tens 

l’amor que abans tenies»; «Sigues fidel fins a la mort, i et donaré la corona de 

la vida»; «Estigues en vetlla i enforteix tot allò que encara viu, abans no es 

mori».  I així, canviant la frase de l’escriptor empordanès, podem concloure 

dient: com més plena és l’existència, menys terrabastall necessita.  

El mossèn 

____________________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, 18: pels difunts de la parròquia;  dimarts: 19: 

per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, 20: per la intenció del qui ha 

fet l’almoina; dijous, 21: per la intenció del qui ha fet l’almoina; divendres, 22: 

pels difunts de la parròquia; dissabte, 23: pels difunts de la família Serra 

Muntal; diumenge, 24: pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS  

CONCERT: Deixem constància escrita que dissabte passat, dia 9 d’agost, a l’església 

parroquial, hi hagué el segon concert  corresponent al V Festival de Música Marcos 

Redondo, de Viladrau. Vam poder escoltar el «Cosmos Quartet», compost de quatre 

joves, dues noies i dos nois, que ens van oferir una mostra excel·lent de l’art del 

quartet i la corda (viola, dos violins i violoncel). Un concert de gran dificultat tècnica, 

perfectament executat. L’enhorabona als quatre artistes.    

UNA  NOVA CASULLA: un feligrès ha regalat a la parròquia una casulla de color blau, 

que es el color que es pot utilitzar en les festes litúrgiques dedicades a la Mare de Déu. 

La vam estrenar dijous i divendres passat, amb motiu de la solemnitat de l’Assumpció 

de la Mare de Déu. Un bon regal que contribuirà a dignificar la celebració de 

l’Eucaristia. Moltes gràcies en nom de tota la parròquia.   

    ***************  

 

«Animem els fidels cristians a, d’una banda, no avergonyir-se mai de ser deixebles de 

Jesús i, d’altra banda, a donar-ne testimoni des de la proximitat, des de la comprensió, 

des de la voluntat de salvació, imitant el Crist que no va venir a condemnar el món 

sinó a salvar-lo. (...) Ens cal a tots els fidels assumir plenament que la nostra situació, 

en aquest començament del segle XXI, és de missió». (Els bisbes de Catalunya. Creure 

en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor, 2007)  
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