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EXISTIR O VIURE? 

Potser el temps d’estiu és més apte per a «filosofar», per donar voltes a 

coses que durant l’any, amb les presses, ens passen per alt. Tothom ha 

sentit a parlar de Sèneca, un filòsof romà, nascut a Còrdova l’any 4 a.C. i 

que morí el 65 d. C., a  Roma.  Segurament,  que molts de vosaltres 

coneixeu una obra de molt poques pàgines d’aquest filòsof que porta per 

títol «De la brevetat de la vida». Aquesta obra, diuen els experts, vol donar 

una lliçó sobre l’aprofitament del temps. La idea principal és que la vida no 

és curta, sinó que nosaltres l’escurcem malversant-la en ocupacions inútils. 

En aquesta obra hi ha aquesta frase: «No creguis, doncs, que un ha viscut 

molt de temps perquè tingui cabells blancs o rugues: no és que hagi viscut, 

sinó que ha existit molt temps». 

La frase dóna peu per a distingir dues paraules que semblen iguals però que 

tenen significats diferents: existir i viure. El filòsof Sèneca ens vol fer 

entendre que es tracta de viure i no sols d’existir. I la diferència entre una 

cosa i l’altra està en el que dediquem el nostre temps.    

En el decurs de l’obra trobem sentències com aquestes: «No hem rebut una 

vida curta; nosaltres l’hi hem feta»; «La nostra vida és molt extensa per qui 

bonament sap disposar-la»; «La vida, si saps emprar-la bé, és llarga»; «De 

viure se n’ha d’aprendre tota la vida»; «Tothom precipita la seva vida i, 

enfastidit pel present, glateix de desig de futur»; 

 



«L’impediment més gran per a viure és l’espera que depèn del dia de demà 

i perd el d’avui»; «Res no han previst i per això han caigut en la vellesa 

sobtadament i sense disposar-s’hi, ni tan sols haver sentit cada dia com 

s’acostava»; «En tres èpoques es divideix la vida: la que fou, la que és i la 

que serà. D’aquestes tres, la que ara passem és curta, la que hem de 

passar és dubtosa, la que hem passat és certa»; «Seria cosa llarga de 

resseguir un a un aquells que han consumit la vida en el joc dels escacs, o 

de la pilota, o en la dèria de torrar-se la pell als raigs del sol». 

Segons Sèneca, només el savis viuen. «Els únics ociosos –diu el filòsof- són 

els que es consagren a la saviesa (a la filosofia): són només aquests els que 

viuen, car no solament aprofiten el temps de llur existència, sinó que hi 

afegeixen totes les altres edats; tot el que abans d’ells s’ha esdevingut, ells 

ho adquireixen». I el filòsof es pregunta: «Per què no lliurar-nos, des 

d’aquest breu i caduc trànsit del temps, a aquelles coses que són 

immenses, interminables i pròpies dels millors esperits?». 

Després de llegir tot això, potser direm que Sèneca, en algunes coses, té 

tota la raó i en d’altres potser no tant.  En tot cas, a partir del que diu 

Sèneca podria ser bo de preguntar-nos, pensant en la vida cristiana, si 

només «existim» com a cristians o bé «vivim» com a cristians. Intentem 

«filosofar».   

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 1: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimarts, dia 2: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dimecres, dia 3: per la intenció del qui ha fet l’almoina;  dijous, dia 4: 

per una família de Viladrau; divendres, dia 5: pels difunts de la 

parròquia; dissabte, dia 6: pels difunts de la parròquia; diumenge, dia 

7: pel poble de Viladrau.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la farem el dissabte, dia 13 

d’agost, a les 18,15 h,  a la rectoria. Tothom hi és convidat.  

INFORMACIONS  

BATEIGS: El proppassat dia 17 de juliol, a l’església parroquial, els 

germans Alberto (Emilio, José María) i la Claudia (Ana, Isabel) 

Portabella i Pujol-Xicoy van rebre el sagrament del Baptisme. 

L’enhorabona a l’Alberto i a la Claudia, i als seus pares i padrins.  

PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU RECTOR I COMIAT: ja ho confirmarem 

quan sigui segur, però per problema d’agendes, ara sembla que el dia de la 

presa de possessió del nou rector i del comiat no serà diumenge dia 4 de 

setembre, sinó el dissabte, dia 3 de setembre.  


