
EntotSOLa�t ... i prega.

En Joan Reig, el bateria de Els Pets (juntament amb Lluís Gavaldà, veus i guitarra, i Falín Càceres,
baix), defineix aquest disc de la següent manera:

�Aquest disc és una mirada al que passa dins nostre, una mirada una mica més als
sentiments, explicar el que et passa pel caparró; i al final hem mirat tant que només hi hem vist soledat;
això no vol dir que siguem uns tios solitaris ni que ens hagi abandonat la família, ni els amics, ni les
dones sinó que a l'hora de fer lletres vam veure que n'hi havia unes quantes que caminaven en aquest
sentit. I així han sortit  lletres més introspectives, però no vol dir que siguin tristes necessàriament
perquè el primer single "Tantes coses a fer", per exemple, és un cant a la vida, és una invitació a viure i
a aprofitar el temps al màxim possible. Fóra com el contrapunt a la resta de lletres que sí que tenen un
toc una mica més intimista.�

Així doncs, tens a les teves mans uns apunts per a pregar i reflexionar sobre la soledat i els
altres temes que Els Pets van cantant en aquestes cançons. No es tracta d�empatxar-se ni de menjar-
se molt la pilota sinó, més aviat, d�anar tastant a poc a poc el rerafons de cada cançó i deixar que això
vagi calant com un raig de Sol que dissipa les boires de les nostres pors, de les nostres soledats.
Recorda que �No el mucho saber harta y satisface el alma, sinó sentir y gustar las cosas
internamente� (Ignasi de Loiola), és a dir: que quan trobis algun pensament o alguna frase de la que
en treguis suc queda-t�hi. 

Com a reflexió de fons sobre aquest disc �solitari� pots prendre per referència a Dag
Hammarskjold que, tot i que com a secretari general de l'ONU va influir com pocs en els
esdeveniments del mon, va viure com Jesús una profunda solitud. Però va trobar en la fe un camí per a
conviure amb la seva soledat. Resumeix el seu camí amb les paraules següents: «Prega, perquè la
teva solitud t�esperoni per a trobar alguna cosa per la qual valgui la pena viure i tan gran com
perquè puguis morir per ella.» Potser aquestes paraules t�ajudin per a viure creativament la teva
soledat.



És hora de tornar a casa ... però �Ningú és profeta a la seva terra�.

Malalties per mancança d'aire,
nits estranyes de ressaca i mala maror;
mil raons per a posar distància
entre mi i aquesta terra feta presó.

Començar en un altre lloc
on no sàpiguen qui sóc,
recobrar aquell dolç plaer
d'amagar-me i observar la gent.

Passa el temps i el vi de la nostàlgia
que engoleixes per les tardes quan es fa fosc
va recuperant, per art de màgia,
gestos oblidats, sorolls i certes olors.

I el mateix que em va portar
a anar-me'n nord enllà
ara té un perdut encant,
un avís de que ja arriba el meu dia perquè

Content enfilo les escales del tren,
és hora de tornar a casa.
Content vull retrobar-me amb la meva gent
i veure'ls iguals però diferents.

Porto a les butxaques mil adreces
plenes de records que amb el temps s'esborraran,
com aquells colors de fotos velles
que per treure'm l'enyorança mirava allà.

I tot i que el mes entrant
pensaré ja en fotre el camp,
ara em moro per tornar;
el sotrac damunt la via marca el ritme perquè

Content enfilo les escales del tren,
és hora de tornar a casa.
Content vull retrobar-me amb la meva gent
i veure'ls iguals però diferents.

�Parla de l�exili voluntari, del que es
necessita per canviar d�aires i regenerar-se.
Tornar et fa apreciar les petites coses de cada
dia a les que no donaves importància�
(Gavaldà)

No t�ha passat mai que has estat uns
dies fora de casa, fent una experiència molt
important per tu (des de un viatge al 4rt món o
a qualssevol racó, a uns camps de treball, fent
una ruta pels pirineus, el Camino de Santiago,
de monitor a unes colònies...) i sents que tens
ganes de tornar a casa però que, alhora, res és
ben bé com abans? 

No t�ha passat mai que tens el cor mig
esquinçat entre les arrels que estimes i unes
ganes molt fortes de viure la vida al màxim que
t�empenyen a anar més lluny ?

Potser quan tornis et quedarà un regust
agredolç. Potser hi haurà gent que ja et té
�catalogat�, fixat dins d�un clixé, i no podrà
acceptar que tu hagis canviat. Aleshores no et
desanimis perquè, de la mateixa manera que
sents aquestes ganes boges de tornar a les
arrels que tens, també cal tenir ganes per fotre
el camp. És com el joc del pi: cal anar corrents,
tocar la casa i després tornar corrents a
amagar-se.

Un tal Jesús també va experimentar que
era l�hora de tornar a casa, al seu poble. Però el
seu retrobament amb la gent de Natzaret no van
ser flors i violes. Els del poble no s�esperaven
que el fill del fuster hagués canviat tant... ningú
és profeta a la seva terra !!!

I se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El
dissabte, com tenia per costum, va entrar a la
sinagoga i s'aixecà a llegir. Li donaren el volum del
profeta Isaïes, el desplegà i va trobar el passatge
on hi ha escrit:

L'Esperit del Senyor reposa sobre meu,
perquè ell m'ha ungit.
M'ha enviat a portar la bona nova als

pobres,
a proclamar als captius la llibertat
i als cecs el retorn de la llum,
a posar en llibertat els oprimits,
a proclamar l'any de gràcia del Senyor. 

Després plegà el volum, el retornà a
l'ajudant de la sinagoga i es va asseure. Tots els
qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell.
Aleshores començà dient-los: 

-Avui es compleix aquesta escriptura que
acabeu d'escoltar.

Tothom l'aprovava i es meravellava de les
paraules plenes de gràcia que sortien de la seva
boca. I deien:

-¿No és el fill de Josep, aquest?
Ell els digué:
-Ben segur que m'aplicareu aquella dita:

"Metge, cura't a tu mateix!" Tot el que hem sentit a
dir que feies a Cafarnaüm, fes-ho també aquí al teu
poble. 

I afegí:
-Us asseguro que cap profeta no és ben

rebut al seu poble. Més encara, us asseguro que
en temps d'Elies, quan el cel es va tancar durant
tres anys i sis mesos i una gran fam s'estengué per
tot el país, hi havia moltes viudes a Israel, però
Elies no va ser enviat a cap d'elles, sinó a una dona
viuda de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta
Eliseu, també hi havia molts leprosos a Israel, però
cap d'ells no fou purificat, sinó Naaman, de Síria. 

Lc 4, 16 - 27



Tantes coses a fer ... gràcies per aquest nou dia!!!!

Miro
i cada persona al meu davant
porta
un secret amagat.
Sento
i cada soroll va repetint
que ara encara
depèn tot de mi.
La vida és el que et passa
mentre fas plans per tenir-ho tot lligat.
Si el món es mou,
com puc estar aturat.

Hi ha tantes coses a fer
i em queda tan poc temps per fer-les,
tantes coses a fer,
llocs per recordar,
llavis per besar,
a fora hi ha un dia a punt d'estrenar.
Parlo
i cada paraula dóna pas
a una nova possibilitat.
Per molts camins que tombi
sempre n'hi haurà mil més per tombar.
Si el món es mou,
com puc estar aturat.

Hi ha tantes coses a fer
i em queda tan poc temps per fer-les
Tantes coses a fer,
llocs per recordar,
llavis per besar,
a fora hi ha un dia a punt d'estrenar.

Per molts camins que tombi
sempre n'hi haurà mil més per tombar.
Si el món es mou
com puc estar aturat.

Hi ha tantes coses a fer
i em queda tan poc temps per fer-les
Tantes coses a fer,
llocs per recordar,
llavis per besar,
a fora hi ha un dia a punt d'explotar.

� És el contrapunt a tot el disc, un cant a la
comunicació, a la vida. La filosofia  d�aquesta
cançó és que la vida et passa mentre estàs
ocupat plantejant-la, i que s�ha de viure al
moment perquè hi ha moltes coses a fer i poc
temps per a fer-les. Cada dia és una
experiència nova� (Gavaldà)

Ens trobem davant el dilema del �Carpe
Diem�, així he expressa el poeta mort Henry
David Thoreau:

�La meva vida ha estat un poema que
m�hauria agradat escriure,
però no hauria pogut pas alhora viure�l i
escriure�l.�

�Carpe Diem,
Antologia del Club dels poetes morts�

Editorial: Íxia llibres

Et recomano que et posis aquesta cançó
al començar el dia. Fes-la servir com un
�Oferiment del dia�. Pren-te la Vida com un gran
repte. Prega amb la teva agenda al davant i
pensa en la gent que et trobaràs durant el dia,
en les tasques a fer, en els nous camins per
tombar... aquí tens una pregària que et pot
ajudar:

PREGÀRIA DEL MATí:

Déu meu, abans que els maldecaps del dia no m'escometin, 
el meu pensament es gira cap a Vos. 

Gràcies per aquest repòs que m’heu donat. 
per les forces que he recobrat i que voldria 
posar al servei vostre durant tota la jornada. 

Mentre encara hi ha calma a tot arreu, 
em trobo molt prop de Vos, 
i en Vos hi retrobo:
tots els qui jo estimo,    
tots aquells per qui treballaré, 
tots aquells per qui lluitaré,
tots aquells amb qui col·laboraré, 
tots aquells amb qui hauré d'enfrontar-me, 
tots els que, potser, em faran patir. 
Guardeu-los de qualsevol mal. 

Em giro vers Vos amb seguretat, 
al començament d'aquesta jornada 
per mi tan plena d'imprevistos. 
Poso en Vos tota la meva confiança. 
Serviu-vos, doncs, de mi perquè faci el bé. 
Aquesta jornada és vostra. 
Feu que la passi segons la vostra voluntat.
(Thomas Suavet)

Por ... de no veure la claror de la teva mirada.

Por de parlar,
de dir alguna cosa que no et pugui agradar,



de deixar anar una altra mentida
a la teva mida.

Por de callar,
desant les paraules a qualsevol calaix,
per no deprimir-te o fer-te badallar,
saber què rumies amb aquella mirada
que no sé què m'amaga.

Por de dormir
i que en despertar-me tot hagi canviat,
sense recordar què ens fa viure plegats
com si fóssim estranys,
de sentir la rutina rosegant-nos per dintre.

Et veig,
el sol s'amaga entre els teus cabells.
Em sents,
aixeques la mirada
i en aquell precís instant
tot és tan plàcid i tan clar
que em venen ganes de cridar:
Res no m'espanta.

Por de la por,
de sentir aquest pànic tan subtil i tan boig;
de no ser capaç de somriure
quan dius que m'estimes.

"És una de les cançons de les quals n'estem
més satisfets perquè s'allunya molt de les que hem
fet fins ara. És una balada que va creixent a poc a
poc i que al final té una explosió de so. Parla de la
por que tens d'aixecar-te un dia i trobar-te que ja no
estimes la persona que tens al costat. Dins de la
cançó hi ha una subcançó en què el protagonista es
dirigeix al jardí, veu la seva companya i en mirar-la
als ulls li passen ràpidament totes les pors."
(Gavaldà)

Por de que un dia em desperti i ja no t�estimi
Por de que un dia perdi la Fe
Por de que un dia deixi de creure en Tu
Por de trobar el meu cor a 1000 km de distància
Por de que el patiment ja no em digui res
Por de fer malbé el somni que Tu tens per a mí.
Por de que no et trobi enlloc
Pors ...  que s�esvaeixen quan Ell ens mira
Perquè el mirar de Déu és mirar d�Amor.
Quan Ell ens mira, ens estima. 

Així ho va entendre Moisès:

El Senyor va parlar encara a Moisès. Li
digué: 

-Comunica això a Aaron i als seus fills:
Beneïu els israelites amb aquesta benedicció: �Que
el Senyor et beneeixi i et guardi. Que et faci veure la

claror de la seva mirada i s'apiadi de tu. Que fixi
damunt teu la seva mirada i et doni la pau.�

 (Nm 6, 22 �26) 

Posat en color cristianillu podem dir que la
mirada de Jesús també ens �salva�, ens treu les pors
del damunt, es solidaritza amb nosaltres i se les fa
seves. La mirada amorosa de Jesús a la creu donant-
se per nosaltres ens salva de les nostres pors. Jesús
esdevé la nova �serp d�aram� que guaria als israelites
de les picades dels escorpins durant la travessa pel
desert. Quins són per a tu aquests escorpins?,
quines són les teves pors?... deixa�t mirar per Déu,
que la seva mirada et doni pau, que te faci capaç de
somriure i respondre a tant d�amor.

 

Moisès va intercedir a favor del poble, i el
Senyor li respongué:

-Fes-te una imatge d'aquestes serps
i posa-la dalt d'un estendard. Tothom qui hagi estat
picat, si la mira, salvarà la vida.

Moisès va fer una serp d'aram i la posà dalt
d'un estendard. Quan algú havia estat picat, mirava
la serp d'aram i salvava la vida.

(Nombres 21, 7-9)

____________________________

I així com Moisès va enlairar la serp en el
desert, també el Fill de l'home ha de ser enlairat
(en la creu), perquè tots els qui creuen tinguin en
ell vida eterna.

(Joan 3, 14-15)

“ Cuando tú me mirabas,
tu gracia en mí tus ojos imprimían;
por eso me adamabas,
y en eso merecían
los míos adorar lo que en ti vían.”

Fragment del “Càntic Espiritual”
de Sant Joan de la Creu.

Jo Hayazoe, recuerda que cuando él asistía
a las catequesis del padre Arrupe, allí se
encontraba invariablemente un anciano que se
limitó a mirar los ojos de Arrupe durante medio año.

Un buen día, Arrupe le preguntó si entendía
bien la explicación.
El viejo no contestó. Era sordo. Cuando consiguió
comunicarse con él, obtuvo una única respuesta:

- Yo he estado todo el tiempo mirándole
a los ojos. Usted no miente. Lo que usted
cree, lo creo yo.

Pedro Miguel Lamet
�Arrupe, Un profeta para el siglo XXI�

Ediciones �Temas de hoy�

Gran ... però petit.

Si després de sortir de nit
et promets que has de suprimir



les ressaques
i redescobrir el Vichy;

si cada visita al mirall
sols serveix per agafar una
enrabiada
o treure't un pèl blanc;

si ja quasi no recordes l'ansietat
d'esperar aquella trucada d'amagat
i et preguntes què ha passat,
serà que t'has fet gran.

Si dediques més de la meitat
del que parles per recordar
velles glòries
o quan vas fer el soldat;

si a l'estant damunt el sofà
veus com es van amuntegant
els projectes
que mai es compliran;

si de cul de mal seient ara has passat
a ser el màxim exponent d'un casolà
i et preguntes què ha passat,
serà que t'has fet gran.

"S'havia de dir 'Serà que t'has fet gran', però
resulta que ja tenim una cançó que es diu 'S'ha
fet gran' i una altra titulada 'Massa jove per fer-
me gran'. És una autoparòdia, un autoretrat
irònic de la persona que comença a tenir tics i
símptomes que es fa gran: explica batalletes,
parla de la mili, té ressaques terribles...
Musicalment volíem agafar les cançons de la
primera època de Bob Dylan, de quan va
començar a electrificar-se" (Gavaldà)

T�ha pillat el toro. En un cop d�ulls has passat de
cul de mal seient a ser el màxim exponent d�un
casolà. Et fas gran físicament però... t�has fet
�gran� per dins?, amb altres paraules: ets un
�gran� tipus? poden dir de tu �¡qué grande
eres!�?. Has viscut la vida o, senzillament, has
deixat que la vida et visqués?

Que no et pilli el toro!. Encara hi ets a temps,
encara pots contribuir al drama puixant de la
vida amb  un vers. Encara pots néixer D9.

AI JO, AI VIDA! 

Ai Jo, ai Vida, us repeteixo sempre la mateixa pregunta, 
sobre les successions inacabables d'homes deslleials, 
sobre les ciutats plenes d'homes mesquins, 
sobre jo mateix, que m'acuso sempre (qui és més ximple que jo, qui és
més mesquí?), 
sobre els ulls que debades imploren la llum, 
sobre els objectes roïns, sobre la lluita sempre renovada, 
sobre el profit minso de tot plegat, sobre les multituds tossudes i
sòrdides que m'envolten, 
sobre els anys buits i inutils dels altres, d'aquells de qui soc
indestriable...
jo us repeteixo trist una pregunta: Que hi ha de bo en tot això, ai Jo,

ai Vida?

Resposta: Que tu ets aquí, que la vida i la identitat existeixen, que el
drama puixant de la vida continua, i que tu hi pots contribuir amb un
poema.

Walt Withman
Antologia del Club dels poetes morts�

Editorial: Íxia llibres

Hi havia un dels fariseus que es deia
Nicodem. Era un dirigent dels jueus.  Aquest
home va anar de nit a trobar Jesús i li digué:

-Rabí, sabem que ets un mestre
enviat per Déu, perquè ningú no podria fer
aquests senyals prodigiosos que tu fas si Déu
no estigués amb ell. 

Jesús li respongué:
-T'ho ben asseguro: ningú no pot veure

el Regne de Déu si no neix de dalt. 
Li diu Nicodem:
-Com pot néixer un home que ja és

vell? És que pot entrar altra vegada a les
entranyes de la mare i tornar a néixer?

Jesús respongué:
-T'ho ben asseguro: ningú no pot entrar

al Regne de Déu si no neix de l'aigua i de
l'Esperit. De la carn en neix carn, de l'Esperit
en neix Esperit.  No t'estranyis que t'hagi dit:
"Cal que nasqueu de dalt."  El vent bufa allà
on vol; en sents la remor, però no saps d'on
ve ni on va. Així mateix passa amb el qui neix
de l'Esperit.
(Jn 3, 1-8)

Aquest cony de temps ... i el �pecat estructural�.

Trenca'm a bocins
i endevina quina peça em rovella els ossos,
posa'm al revés
a veure si així vaig bé.

Seu al meu costat,

torna'm a tranquil·litzar amb els teus llavis dolços,
digue'm el perquè
d'aquest dia tan esquerp.

La finestra, en caure el vespre, s'ha tornat en un
mirall
i el que veig no menteix i m'espanta.



Si almenys aquesta pluja em servís per netejar
tots els núvols llargs i negres
que ara es van filtrant per les parets.

Potser
passo massa temps a casa,
pot ser
però el carrer és tan fosc,
deu ser
que aquest cony de temps se'm fica al cos.

Ara parla fort
per tapar les veus que dintre meu em maltracten,
o potser millor
calla i sent la meva por.

La finestra, en caure el vespre, s'ha tornat en un
mirall
i el que veig no menteix i m'espanta.
Si almenys aquesta pluja em servís per netejar
tots els núvols llargs i negres
que ara es van filtrant per les parets.

Potser
passo massa temps a casa,
pot ser
però el carrer és tan fosc,
deu ser
que aquest cony de temps se'm fica al cos.

"Parla de la influència del clima en l'estat
d'ànim. Té molt a veure amb el que et passa pel
cap quan ets en un lloc on plou cada dia, al final
la pluja se't fot dintre." (Gavaldà)

Diuen que el paisatge és un estat de
l�ànima, que per combatre la depressió ni hi ha
res millor que un bany en una platja
assolellada... Però si mirem el nostre paisatge o
panorama global, què ens hi trobem? No n�hi ha
per agafar una depre?. El temps, el clima,
l�ambient en el que ens movem, el treball, la
familia, la ciutat, la política... tot això va entrant
pels nostres porus i hi va deixant petjada, gota a
gota, fins a deixar marca en la nostra psique. 

Mirat amb els ulls de la fe, l�experiència
que en Gavaldà canta a �aquest cony de temps�
s�anomena �pecat estructural�. És a dir, en
l�aire que respirem, en el nostre viure quotidià,
en la nostra societat, hi ha quelcom que ens
rovella els ossos. El teòleg Luís González-
Carvajal ens ho explica d�aquesta manera:

Tots els anys moren de gana entre 14 i 40
milions de persones. Cap de nosaltres voldríem
positivament que morissin i molts desitjaríem poder-
ho evitar, però no sabem com. Així i tot, tampoc ens
sentim innocents: Som conscients que en la nostra

taula - en la taula del 25% de la humanitat � hem
acumulat el 83% del Producte Mundial Brut.

Diuen que la cèlebre teòloga alemanya
Dorothee Sölle,1 en una de les seves conferències,
fou criticada per un dels seus oients que li retreia no
haver parlat prou del pecat. �És veritat � contestà ella
-, he oblidat que menjo plàtans...�. En un llibre
posterior va aclarir què va voler dir: �Amb cada plàtan
que menjo, estafo aquells que el cultiven en allò més
important del seu salari i recolzo a la United Fruit
Company en el seu saqueig de l�Amèrica Llatina�.

(...)La meravella del nostre invent consisteix
en que aquesta violència no la exerceix un home
determinat contra un altre � resultaria massa fort per
a la seva consciència -, sinó que, mitjançant
estructures anònimes, el mal �es fa sol�. No hi ha
culpables. Lleó Tolstoi, en la seva famosa novel·la
�Guerra i pau� fa aquesta finíssima reflexió sobre la
condemna de Pierre Bezujov:

� Qui era el que havia condemnat a Pierre i li
arrabassava la vida amb tots els seus records? Qui?
Se n�adonava que no era ningú. Allò era degut a
l�ordre de les coses, a una sèrie de circumstàncies.
Un ordre establert matava a Pierre, li arrabassava la
vida, l�anorreava.�

(...) El �Lute� va escriure en la seva biografia:
�Al nacer estaba ya marcado. Tenía el cromosoma
XYP. Sí, P de Prisión�. Doncs no solament l�arbre té
la culpa dels fruits dolents, sinó també el terreny. (...)
Com diu un famós text d�Ortega i Gasset: �Jo sóc jo i
les meva circumstància, si jo no la salvo a ella
tampoc em salvo jo�.

Luís González-Carvajal
�Esta es nuestra Fe, Teologia para Universitarios

Editorial Sal Terrae
Colección Pastoral nº 24

1 Sölle, Dorothee, �Teología Política� Editorial Sígueme. La
United Fruit, que monopolitza l�explotació de plàtans a
Amèrica central, Colòmbia i Equador, s�anomena ara
United Brands.



Ja faré cap ... la vida em demana calma.



Assegut davant la porta
d'un cafè on el temps s'hi atura,
veig la gent que sempre va atabalada.

Quin destí ens empeny a córrer?,
on va el tren sempre tan de pressa?,
vull guaitar i desxifrar cada paisatge.

Un exèrcit de corbates
amb el mòbil van enraonant,
gesticules i s'enfaden,
sembla que faran tard a algun lloc.

El món va massa ràpid.
El món no s'espera ni un instant.
Fa temps ja que no vull seguir el seu pas.

No veig nens amb bicicleta,
els carrers desolats supliquen,
de segur se'ls ha cruspit una pantalla.

Qui els dirà quan plora un arbre?,
Com sabran quan somriu la lluna?,
Innocent!, potser això ja no té importància.

Sense moure't ni de casa,
el planeta pot ser al nostre abast.
S'esmicolen les distàncies,
però oblidem amb qui hem d'anar a sopar.

El món va massa ràpid.
El món no t'espera ni un instant.
Fa temps ja que no vull seguir el seu pas.

Si en cada revolt
miréssim a qui deixem enrere,
ens trobaríem sols
en un vagó d'alta velocitat.

El món va massa ràpid.
El món no m'espera ni un instant.
Se me'n fot, jo anar fent, ja faré cap.

"És la més rockera, estil Pets de sempre. La
lletra és un compendi de la filosofia de vida
d'Els Pets en general i de  Joan Reig en
particular, que és qui l'ha escrita. Diem que el
món cada vegada té més pressa i que nosaltres
ja farem cap, al capdavall ens trobarem tots
igualment. És la filosofia de quedar-se al poble i
tenir més qualitat de vida, probablement."
(Gavaldà)

Una amiga d�Alacant que estudia a
Barcelona em comentava �En Barcelona, si no
corres te empujan�. Potser ha arribat el moment
de deixar el �messenger�, apagar l�ordinador,
baixar a la plaça i quedar-te xerrant amb un
amic assegut en un banc. Anem tan de bòlit que
ja no sabem fer amics, no sabem què és allò

més important, no sabem estar i només fem
coses. O pitjor encara, ens enganyem pensant
que quan comprem quelcom hem fet o conegut
alguna cosa:

�Si vols fer el favor... domestica�m!- digué la
guineu.
- Prou ho voldria � respongué el petit príncep
-, però no tinc gaire temps. Tinc amics per
descobrir i moltes coses per conèixer.
- Només coneixem les coses que
domestiquem � digué la guineu � Els homes
ja no tenen temps de conèixer res. Tot ho
compren fet a les tendes. Però com que de
tendes d�amics no n�hi ha, els homes ja no
tenen amics. Si vols un amic, domestica�m.
- S�ha de ser molt pacient � respongué la
guineu-. Primer t�asseuràs una mica lluny de
mi, sobre l�herba. Jo et miraré de cua d�ull i tu
no diràs res. El llenguatge és font de
malentesos. Però cada dia podràs seure una
mica més a prop...
El petit príncep va tornar l�endemà.
- Hauria estat millor venir a la mateixa hora �
digué la guineu -. Si véns, per exemple, a les
quatre de la tarda, des de les tres començaré
a ser feliç. Com més temps passi, més feliç
em sentiré. A les quatre ja em posaré
anguniosa i plena de neguit; descobriré què
val la felicitat!. Però si véns a qualssevol hora,
mai no sabré a quina hora guarnir-me el cor...
Calen ritus...
- Què és un ritu? � digué el petit príncep.
- També és una cosa oblidada � diguè la
guineu - És el que fa que un dia sigui diferent
dels altres, una hora diferent a les altres hores
(...)
És així com el petit príncep domesticà la
guineu. I quan fou l�hora de marxar (...)
- Adéu � digué la guineu-. Heus aquí el meu
secret. És molt senzill: només hi veiem bé
amb el cor. TOT EL QUE ÉS ESSENCIAL ÉS
INVISIBLE ALS ULLS (...)�

(�El petit Príncep�, Antoine Saint-Exupèry)



Tan sol ... com un Crist qualssevol.

Tan sol,
tacant aquest llençol
a la memòria d'algú sense cara.

Tan sol,
parlant amb qualsevol
que està fent temps esperant algú altre.

Tan sol com l'adéu a l'estació,
callat mentre ella marxa.

Tan sol al costat d'un cos que vol
quelcom que se m'escapa.

Tan sol,
cansat i ple d'alcohol
mirant amics que poc a poc s'espatllen.

Tan sol,
com si fallés un gol
perdent per dos a u al minut noranta.

Tan sol com un vell segut al parc,
observant la canalla.

Tan sol com un dia de Nadal
pensant en els que falten.

"És la cançó que dóna títol al disc. Parla de la pitjor
soledat possible, que és la que se sent quan estàs
envoltat de gent. La cançó posa exemples d'aquesta
soledat, des de la persona que té algú al llit i no sap
perquè, el vell que veu la canalla com juga i se sent
sol o el futbolista que marca un gol al minut 90 i no li
serveix de res. Són diferents tipus de soledat. "
(Gavaldà)

Ens agradi o no la nostra vida té un
component de soledat que no podem evadir. Quan
intentem defugir-la rodejant-nos de gent ens topem
amb ella als morros. Com diu el poeta i profeta català
del Matto Grosso, al Brasil, Pere Casaldàliga :

Mi soledad soy yo.
No hay compañía

que me acompañe todo.
En honda gran medida

Vivir es andar solo.

�El tiempo y la Esperanza�
Editorial Sal Terrae

Colección �El pozo de Siquem�, nº 27

La soledat del Pere Casaldàliga, però,
s�emmiralla i beu d�una altra gran soledat, la que patí
el Natzarè:

43. JESUS, EL SOLITARI

«Leberi ist Einsamsein./ Kein Mensch kennt
den andern,/ jeder ist allein» («Viure és estar sol./
Ningú no coneix ['altre,/ cadascú està sol.»).
Aquestes paraules de Hermann Hesse expressen ei
sentiment vital de molta gent. Malgrat moltes xarxes
de connexió, malgrat els nous mitjans de
comunicació, moltes persones se senten soles,
aïllades. Esdevenen cada cop més aïllades en les
grans «sitges» d'habitatges. Queden aïllades enmig
de la multitud.

Jesús es trobava constantment envoltat de
gent. La gent tenia gran expectació davant de Jesús.
L�assetjaven amb els seus precs perquè els imposés
les mans i els curés. No obstant, Jesús era l'home
solitari. Sovint es retirà a la soledat. La necessitava
per a poder connectar amb la seva font interior. En la
soledat experimentava la comunió de tu a tu amb el
seu Pare del cel. (...)

Quan Jesús, en l�hort de les oliveres, se sent
sol i necessita la companyia dels seus deixebles,
aquests es refugien en el son. Decebut, diu a Pere:
«Simó, dorms? No has estat capaç de vetllar una
hora?» (Mc 14,37). Jesús lluita amb Déu a la
pregària. Quan torna al costat dels deixebles, els
torna a trobar dormits, malgrat la seva amonestació.
Quan Jesús és pres, «tots l'abandonaren i fugiren»
(Mc 14,5). Jesús mor a la creu, abandonat pels seus
deixebles. Sols unes dones que l'havien acompanyat
se'l miraven de lluny estant (Mc l5,40ss).

En l'evangeli de Joan es fa palès que Jesús és
capaç d'acceptar la seva soledat perquè se sap u
amb el seu Pare del cel. «Ve l�hora, més ben dit, ja
ha arribat, que us dispersareu cadascú pel seu
costat, i em deixareu sol. Però jo no estic sol, perquè
el Pare és amb mi» (Jn 16,32). Els humans
l'abandonen. Àdhuc els deixebles es retiren cadascú
en ell mateix, a casa seva. Cadascú dona voltes
sobre ell mateix. Cadascú està preocupat de salvar la
pròpia pell. 

Jesús no és l�home dels èxits, triomfador
gloriós, sinó l'home solitari que no pot compartir
moltes de les coses que li commouen per dintre. Això
em consola en la meva solitud. Solitud no és
únicament experiència densa de Déu proper,
experiència benaurada de ser u amb Déu. La solitud



també pot ser dolorosa. Em sento mal comprés, sol.
Ningú no m�acompanya quan arriba la situació límit.
Ningú no em recolza quan fracasso. Tots volen donar
lliçons, saben més que jo. Jesús és aquell que ve
amb mi en totes aquestes situacions de la meva
soledat. A vegades, amb la seva presència deixo de

sentir-me sol. En la relació amb Jesús, m�atreveixo a
reconèixer la meva soledat, acceptar-la i aguantar-la.

 
Anselm Grün, �Imatges de Jesús�

Edit. Claret, Col. �Els daus� nº 215

Quan et trobi ...quan et pregui.

Quan et trobi pel carrer
i els batecs marquin les passes,
sense avisar ja haurà arribat el fred.
Els llits porucs voldran una altra flassada
mentre els arbres es despullen quiets.

Quan et trobi pel carrer
les paraules assajades
entre les hores de nits sense son
es faran vent, esperant que una mirada
trenqui el glaç d'un silenci boirós.

Quan et trobi
Farà fred quan et trobi...

Quan et trobi pel carrer
la conversa desganada
i l'adéu ràpid d'un petó nerviós
seran epíleg d'una ocasió escapada
i preludi d'un hivern
dòcil, gris i somnolent,
com les busques d'un rellotge vell.

Quan et trobi...

" És una balada. La lletra és de les més
poètiques i parla de dues persones que es
desitgen, però que no s'arriben a trobar mai per
timidesa. Cada vegada que es troben no gosen
i després es planyen de no haver gosat."
(Gavaldà)

Quan et trobis amb Aquell que t�estima
no valdran ja les converses assajades ni
desganades. Davant seu no valen màscares, ni
currículums, medalles o penjolls. Davant Déu
només podem estar-hi cor a cor, a tomba
oberta, xerrant en el silenci. Amb allò sinistre,
amagat, i amb allò bell de nosaltres mateixos.

Sobre la trobada amb Déu:

»I quan pregueu, no sigueu com els
hipòcrites, que els agrada de posar-se drets i
pregar a les sinagogues i a les cantonades de
les places perquè tothom els vegi. Us asseguro
que ja tenen la seva recompensa. En canvi, tu,
quan preguis, entra a la cambra més retirada,
tanca-t'hi amb pany i clau i prega al teu Pare,
present en els llocs més amagats, i el teu Pare,
que veu el que és amagat, t'ho recompensarà.

»Quan pregueu, no parleu per parlar,
com fan els pagans: es pensen que amb la
seva xerrameca es faran escoltar. No sigueu,
doncs, com ells, que bé sap el vostre Pare de
què teniu necessitat abans que li ho demaneu.
(Mt 6, 5-8)

Un buen día quedó especialmente
impresionado por la forma de orar de una
catecúmena. Se pasaba las horas extática,
inmóvil, concentrada ante el sagrario,
completamente indiferente a cuanto le
rodeaba.

En la primera ocasión el padre Arrupe la
interrogó:

- Qué haces tanto tiempo quieta ante el
sagrario?

- Nada.
- ¿Cómo que nada?, ¿Tanto tiempo sin

hacer nada?
La muchacha se quedó desconcertada.

Silencio japonés. Luego abrió los labios:
- ¿Que qué hago, Sihimpu-sama?,

Pues... estar.

Aquella era la palabra clave. Una
conjunción de entender la oración que es una
misma. El �estar� del zen y el �estar amando�
de la contemplación cristiana...

Pedro Miguel Lamet
�Arrupe, Un profeta para el siglo XXI�

Ediciones �Temas de hoy

(...)Agafa un dels textos evangèlics que més et diuen i
comença a fer pregària. No tinguis por. Recorda que pregar no és
una teoria ni una tècnica. És anar a l'encontre d'algú que ja t’està
esperant, perquè t'estima. Cal que hi vagis amb il·lusió i amb
disposició de callar, escoltar allò que vas sentint en el fons de tu
mateix. Deixa'l entrar en la teva vida, comença un diàleg com un
amic amb un altre amic.
"Mira que soc a la porta trucant: si algú m'escolta i m'obre, entraré
a casa seva i menjaré amb ell i ell amb mi” (Ap. 3, 20)

Pere Borràs �Suggeriments per pregar�
Quaderns EIDES nº 1

www.fespinal.com



Cercles viciosos ... d�home-papallona.

Ernest viu
amb la Sònia, però en privat
té un amor descontrolat
amb la companya de feina que s'ha separat
d'en Manel,
que s'entén amb la Pilar,
la que un dia es va trobar
el seu home al llit cardant amb un tal Joan.

Més o menys tothom s'equivoca
i s'enreda amb qui no toca.
I és tant cert
que ningú es conforma amb el que té,
fins que un dia es troba
abandonat
per qui sempre va ser al seu costat.

Sara sap
que la història amb el Joan
no va a enlloc perquè és casat
amb la mare d'aquell noi que la mira tant,
un tal Pep
que festeja amb la Remei
que és de Valls i un dia al mes
rep la Sònia que així es venja del seu Ernest.

Més o menys tothom s'equivoca
i s'enreda amb qui no toca.
I és tant cert
que ningú es conforma amb el que té,
fins que un dia es troba
abandonat
per qui sempre va ser al seu costat

"És la cançó que pot recordar més el
cinisme simpàtic de les lletres antigues
d'Els Pets. Parla del fet que ens passem la
vida empaitant qui no tenim. T'estima una
persona a qui no fas cas perquè tu estàs
pendent d'aquella que alhora va darrera del
teu cosí, que abans anava amb la que va
amb tu ara. La tornada té moralina i diu que
tothom s'equivoca i s'enreda amb qui no
toca, i que ningú es conforma amb el que té
fins que un dia es troba abandonat."
(Gavaldà)

En un concert d�Els Pets en Gavaldà
va dir que aquesta era la cançó més trista
del disc. És trista perquè parla de �l�home
papallona� portat a l�extrem: aquell que mai
sap lligar-se ni estimar res ni ningú. Anem
somniant amors platònics sense estimar de
debó a la gent de carn i ossos que tenim al
davant. Esperem que l�altre sigui perfecte i

no ens recordem que Déu no es va esperar
a que nosaltres fóssim purs o perfectes per
estimar-nos.

Això mateix intentava explicar-
li Sant Francesc Xavier, amb el llenguatge
espiritual de la seva època, a un company
seu anomenat Barceo: 

�Cuidado!, cuidado con los ardides
del demonio que nos hace muchas veces
estar deseando lo que no tenemos!. Si nos
encontramos en el desierto, hace que
deseemos ir a prestar ayuda al prójimo y
viceversa�. 

És a dir, Xavier ens posa alerta
d�aquest sentiment de no afrontar els
somnis. Ens anem escaquejant del present
amb el pensament aquell de �ara i aquí no
trobo a Déu però...allà, quan el món sigui
perfecte, sí que seré feliç�. 

Primer cal vèncer les coses petites,
les petites pors de cada dia, i després ja en
vindran de més grosses. No comencem la
casa per la teulada. Quan Xavier veia els
joves missioners que li arribaven de
Portugal amb aires de superhomes els
posava a treballar a la cuina per tal que
aprenguessin a estimar i lliurar-se en allò
concret.

Per altra banda, si mai et trobes
abandonat clava el teu esguard en aquell
home que penjat al patíbul es sentia
abandonat pels homes i pel seu Déu
estimat:

Arribat el migdia, es va estendre per
tota la terra una foscor que va durar fins a
les tres de la tarda. 34 I a les tres de la
tarda, Jesús va cridar amb tota la força:

-Eloí, Eloí, ¿lemà sabactani?
-que vol dir: «Déu meu, Déu meu, per què
m'has abandonat?» (Mc 15, 33-34)



Què ens queda? ... qui ens ha tornat un �poble de Déu� covard?

Què ens queda,
venuts per una moneda
que ens han canviat per algunes
petites engrunes,
mesquines com insults a l'esquena.

Què ens queda,
on han marxat les idees
quan les parets només criden
consignes tenyides
d'un odi irracional que et mossega.

Anestesiats per la pudor
de la traïció
a tantes promeses
serem partíceps d'un futur
mediocre, eixut i fosc.

Què ens queda del que vam fer,
què ens queda del que vam ser,
què ens queda del que vam dir,
qui ens ha tornat un poble covard.

Què ens queda
sinó aquesta "patuleia"
d'escampadors de mentides
i perdonavides,
malalts de tanta mala consciència.

Fills d'un pactisme interessat
en oblidar
un passat que crema
callem, i aquest silenci amarg
delata el que ara som.

Què ens queda del que vam fer,
què ens queda del que vam ser,
què ens queda del que vam dir,
qui ens ha tornat un poble covard.

"És la més Pets de tota la vida, la més ràpida del
disc. La lletra toca el vessant polític. És una crida
contra la passivitat de la societat catalana. Es
pregunta qui ens ha tornat un poble covard i critica
diferents aspectes que ens fan sentir decebuts. És
un cant de rebel·lia." (Gavaldà)

Què en queda de les benaurançes?
Què en queda del tremp de la radicalitat de la vida
contemplativa?
Què en queda de la passió pel Crist?
Qui ens ha fet una església covarda?...

L�apoltronament i les pors del món global ens ha anat
acovardint: clergymans, sotanes, fantasmes,
mediocitats, espectacles eclesials, el �parc temàtic�
del Vaticà, capellans que no saben en quin món
viuen, espanyolisme...

Potser sí que en Nietzsche tenia raó al dir que estem
impedint que sorgeixi en el món la força de la
Resurrecció  del Crist:

�Què és allò que Crist nega? 
Tot allò que a hores d�ara duu el nom de cristià (...)
Tota església és la pedra que es col·loca sobre el
sepulcre d�un home-déu; tracta, per la força,
impedir que ressusciti�.

(F. Nietzsche)

Potser sí que ens cal tornar a escoltar paraules com
les de Txema Auzmendi, un jesuïta de l�equip de
redacció del diari Egunkaria:

RETAZOS DE 5 DÍAS TRANSCURRIDOS EN
EL CUARTEL DE MADRID, 

(FEBRERO 20-24 2003)

(...) En cuanto entramos al cuartel me
llevaron al sótano con la cabeza agachada y los
ojos vendados. Siempre los ojos cerrados y la
cabeza inclinada durante los 5 días siguientes;
excepciones: dentro de la habitación o del baño y
cuando nos llevaban a ver al forense o algún otro
cargo. Entonces empezó el saboreo de aquel
infierno: sacudían fuertemente las puertas de la
habitación y la orden de �¡cierra los ojos y de pie
junto a la pared!, se oía a cualquier hora en la
celda donde yo estaba o en los alrededores, los
golpes secos del abrir y cerrar las puertas, fuera
ruidos diferentes (voces de hombres y de mujeres,
más altas o más bajas; grandes gritos...etc.)

En �mi� celda otro compañero. En seguida lo
reconocí, Pello Zubiria. Pena y alegría al mismo
tiempo. La celda tenía 2x3x2,5 metros: la luz
encendida las 24 horas del día, un colchón de
espuma y dos mantas, nada más. Una puerta
pequeña y baja por la que hay que pasar a la
fuerza con la cabeza inclinada. Oí también algunos
nombres: Arantxa (¿?), Otamendi, Jon Ander (¿?) y
Torrealdai. Un joven (Jon Ander?) empezó a gritar:
�Ay, ama, en menudo lío me he metido!. Dejadme
en paz, dejadme en paz...!, me vais a �ostiar� como
a los demás, y luego yo también cantaré como todo
cristo!�. Los guardias civiles le mandaron callar y le
dieron algún golpe. Un poco antes el joven había
repetido �Ez dago barkamenik, ez dago
barkamenik� ( �no hay perdón, no hay perdón�). Le
pusieron una inyección según creo, pues se calló
durante un rato, hasta que a las 2 ó 3 horas
empezó a gritar repetidamente �¡Llevadme donde el
juez!�, golpeando la puerta con su cabeza. Ha sido
terrible, terrible y profunda a la vez, la sensación de
una total indefensión. Sin reloj, sin luz del día, sin
almohada ni sábanas, con ruidos horribles en
cualquier momento, los ojos cerrados y la cabeza
inclinada siempre que alguien entrara o saliera de



la habitación, sin poderse cambiar de ropa, sin
ducha, sin ruidos de la calle... 

La vida és bonica (però complicada)

Som dilluns de Pasqua i com cada any
jo porto la mona per al fill gran.
No és igual que altres vegades,
algú avui no serà a taula,
però tothom hi pensa de tant en tant.

Tres canalles costen de pujar,
ningú no perdona i menys el banc.
Després de la feina a casa
fas neteja a aquella escala
del bloc on treballa el teu advocat.

I avui torna a ser dissabte,
t'obriran la porta ("hola, com va?"),
et faràs la forta ("t'has aprimat"),
el menut pregunta per què encara no hi ha pare.

Quan surts i tornes a casa
el gust dels seus llavis ("fins aviat"),
fa que no t'amaguis ("t'estimo tant").
La vida és bonica però a vegades complicada,
tant se val.

El teu home és un tros de pa
però com sempre es va deixar enredar.
Quan va sentir la condemna
li va caure el món a terra,
que llargs es faran aqueixos quatre anys!

Lents passen els dies, ja és Nadal;
els petits esperen el regal.
Pels carrers la gent et mira
i et saluden amb somriures.
D'on treus tantes forces per no plorar?

I avui torna a ser dissabte,
t'obriran la porta ("hola, com va?"),
et faràs la forta ("t'has aprimat"),
el menut pregunta per què encara no hi ha pare.

Quan surts i tornes a casa
el gust dels seus llavis ("fins aviat"),
fa que no t'amaguis ("t'estimo tant").
La vida és bonica però a vegades complicada,
tant se val.

"És un aforisme cèlebre de Joan Reig. Explica la
història d'una soledat per culpa dels avatars de la
vida. Parla d'una dona que té el marit a la presó i ha
de pujar sola la seva família. L'única cosa que la fa
tirar endavant són els cinc minuts setmanals que pot
veure el marit.� (Gavaldà)

En los locutorios de la Modelo

Dieciséis de Julio de 1985
En los locutorios de la Modelo, junto al mío, una
madre jovencita visita a su mando no tan joven.

La madre jovencita y flaca, sostiene en brazos a un
niño de poco mas de un ano, mofletudo, vivaracho.
Oía la conversación...
-Te quiero... Te quiero mucho, cariño (repetía la
madre al preso).
Y el niño, removiéndose en sus brazos, se acercaba
también al cristal y chillaba...
-Apa... Apa... jEh! Ji... jajija...
Y el preso no podía decir nada. Le caían lágrimas
Llenaba de besos el cristal detrás de las rejas, como
queriendo besar las manitas del niño.
-Te quiero mucho, cariño, mi amor...
-Apa... Apa... ja je hi... jApa!
Mas lágrimas del preso y mas besos en el cristal
Te quiero, mi amor...
-Apa... Apa eh eh hi ja ji... -Te quiero mucho
Cuando tenga dinero te sacare. jTe sacare!...
^ Y entonces .también lloraba la madre. El niño no, el
niño seguía alborotando, como queriendo romper los
cristales para cogerse de su padre.
La visita de veinte minutos ha transcurrido así iTe
quieros. apas, lágrimas, besos, dinero!...".
A mi, el corazón, Señor, se me ha empequeñecido.
Esperando que viniera uno de los presos que había
llamado, simulaba leer, pero escuchaba y miraba de
reojo.
Miraba a la madre, escuálida con ojos enormes y
enormemente tristes.
Miraba al padre, preso, tras las rejas, con sus
láqrimas incesantes.
Miraba al niño, hermoso, inquieto, sacudiendo con
sus manitas los cristales del locutorio... cuánto dolor,
Dios, para los pobres!

-Cuando tenga dinero, te sacare... Ha dicho varias
veces la madre.

Pero, Señor, ¿Cuándo tendrá dinero?
¿Cómo podrá tener dinero la madre jovencita si no es
vendiendo su cuerpo?

¿Por qué la omnipotencia del dinero?
¿Por qué, Señor, con dinero, y no con justicia, se
puede incluso salir en libertad "provisional"?

-Apa... Apa... Je Eh Jo... chillaba el niño y aporreaba
los cristales.

El niño no sabe todavía del poder del dinero.

Ya lo aprenderá. A lo mejor su padre quedara meses
y meses esperando juicio.
A lo mejor e niño ira creciendo mientras tiene que
visitar la cárcel... porque su madre 'no tiene dinero.

Y quizá el niño llegue con el tiempo a preguntar a su
madre del porque su "apa"... esta en la cárcel. Y la
madre...

Te lo digo yo, niño, ahora que no puedes entenderlo
todavía: Con dinero, tu padre, ya habría pagado la
fianza y estaría contigo y con tu madre, que se
libraría de vender su cuerpo.



¿Lo entiendes, precioso?
¿Lo entiendes Tu, Señor?

Señor, coge a la madre, llévala a la orilla del mar,
coge una legión de peces, y daselos para la fianza.

Germà Adrià, H.A.L. �Orando con los marginados�

No tornaràs ... i al final, què?

Les formigues que viuen sota la nevera,
aquell pany de la porta que s'ha d'apariar,
un tros de llonganissa que no era tan seca
i l'avís de correus que sempre arriba tard.

Flors de plàstic marcides, antigues llibretes,
la llum quieta i vermella del contestador,
una vella faldilla que t'anava estreta
i fa més de vint dies que penja al balcó.

La torreta on plantàvem maria
i per dissimular
un brot de camamilla,
ara dorm avorrida
plena de burilles
que no cal regar.

No tornaràs. No tornaràs. No tornaràs.

Calaixets plens de fotos cruels que ens delaten,
aquell pòster d'Holanda que s'ha d'emmarcar,
una tapa de wàter que és sempre aixecada
i la pasta de dents seca i sense tapar.

Llibres vells plens de dedicatòries
que ara fan tan de mal,
mitjons bruts o pitjor,
que han perdut la parella
i de pas amb ella
tota utilitat.

No tornaràs. No tornaràs. No tornaràs.

"És la balada més balada del disc. La lletra
és un inventari del que hi ha en una casa
quan et deixa la teva parella. Reflecteix la
sensació que tens quan marxa algú del teu
costat, quan cada cosa et recorda una mica
aquella persona, des de la roba que penja
al balcó fins a la torreta plena de puntes de
cigarreta." (Gavaldà)

Quan algú marxa sembla que deixa tenyit
de la seva ànima l�espai on va viure. Aquest
fet és bastant real i d�aquí que hi hagi
devoció per relíquies, objectes i d�altres
fetitxes. El poble d�Israel, en la duresa del
desert, enyorava �les olles d�Egipte� i això el
dugué a fer-se el vedell d�or. Però, en el
fons, no ens podem aferrar a res. Creure és
anar �sempre més lluny�, córrer cap a la
meta i, al final del camí...

Al final del camino me dirán:
- ¿Has vivido?, ¿Has amado?

Y yo, sin decir nada,
Abriré el corazón lleno de nombres.

Pere Casaldàliga.


