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És el moment de convidar a la joia de la vida, 
a l'alegria i al goig. És el moment adequat per a 
l'època en què vivim. Ho saben molt bé els 
estudiosos de l'opinió pública i els analistes de la 
cultura present, especialment els qui estan al 
servei del mercat. En aquest cas sense ànim de 
lucre, és una dada certa que ha de tenir present 
també l'evangelitzador. N’és conscient també el 
papa Francesc quan emet dos dels seus grans 
missatges Evangelii Gaudium (“La joia de 
l'Evangeli) i Amoris Laetitia (“L’alegria  de 
l'amor”). 

Aquesta crida a gaudir de la vida també és 
adient per al precís temps de vacances. Aquest 
temps es viu generalment com a compensació 
enfront de l'aclaparament del treball i les 
molèsties, potser el sofriment, del dia a dia 
durant l'any. Encara que no és clara la relació 
que, en la vida personal, tenen el treball i les 
vacances: no sabríem respondre si treballem per 
a descansar (vacances, jubilació, etc.) o bé 
descansem per a continuar treballant (recuperar 
forces). 

Resultarà molt útil aprofitar aquest temps per 
a reflexionar una mica. No és en va que, tant si 
és planificant les vacances, com al començament 
o ja vivint-les, hom dediqui una estona a 
respondre preguntes fonamentals: què significa 
per a mi gaudir? com i quan estic realment 
alegre? què és el que em retorna la pau? més 
encara, suposat que vull ser feliç, què és per a mi 
la felicitat? són preguntes en les quals més val 
no entrar-hi i deixar-les per als filòsofs? 

La veritat és que s'evitarien moltes tragèdies 
si aquestes preguntes trobessin respostes 
adequades en cadascú. D'aquestes respostes 
depèn en gran mesura l'encert o no de les 
decisions quotidianes. 

En alguns casos (cal recordar-ho) les 
respostes serien ben elementals: “poder posar-
me un mos de pa a la boca cada dia”, “poder 

arribar a final de mes”, “superar una malaltia 
greu”. Altres vegades obtindríem respostes una 
mica més elaborades, com “tenir treball i salut” 
o “que hi hagi respecte, pau i harmonia”. Són 
respostes provisionals, que deixen en l'aire 
moltes altres preguntes sense contestar. 

Estem fets per al goig i la felicitat. Vam ser 
creats en un bellíssim jardí, amb fruits 
abundants, agradables a la vista i gustosos al 
paladar. Tota la nostra vida –com tantes vegades 
s'ha representat en la literatura– consisteix en 
una recerca o retorn al paradís. 

En què consistiria aquest paradís? Els clàssics 
deien que “la felicitat és l'efecte de posseir el bé 
agradós o desitjat”. Però molts no són feliços, 
perquè s'equivoquen en l'elecció del bé o en el 
camí per a aconseguir-lo. Per això els clàssics 
afegien una condició: que es cerqui o desitgi 
aquell bé per al qual estem fets per naturalesa. 

Aquesta és la gran qüestió: Quin és el bé per 
al qual estem fets i la possessió del qual ens 
dóna la felicitat? Molts responen de manera més 
o menys conscient amb les seves opcions lliures i 
l'estil de la seva vida. Entre els qui hi pensen hi 
ha profundes discrepàncies. 

Suggerim per aquestes vacances una 
meditació assossegada sobre el paradís, segons 
es descriu a Gn 2,4-25. Un professor 
d'antropologia deia que aquest text havia estat 
escrit per un israelita un dia calorós, a l'ombra 
fresca d'una figuera, mirant una immensa 
planura  quasi desèrtica. Allà li va inspirar Déu 
què entenia Ell per felicitat i on trobaria l'ésser 
humà la seva alegria i el seu descans. 
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