
    
4 DE DESEMBRE DE 2016 

La celebració de l'Advent aterra en una 
societat, no sols decebuda i indignada, sinó 
també avorrida. 

Realment vivim en una societat avorrida? 
Molts dirien que no. I en certa manera tindrien 
raó. Avui disposem en el primer món d'un munt 
de possibilitats de diversió i gaudi. Hi ha ciutats, i 
podem dir que països sencers, que en viuen. A 
més, són múltiples les manifestacions festives, 
tradicionals, de nova creació i importades, que 
esglaonen el cicle anual de la nostra vida social. 
El temps lliure, els caps de setmana o les 
vacances, es destinen a la “diversió”, en el sentit 
etimològic de la paraula, és a dir, a realitzar 
quelcom diferent de l'habitual i que a més sigui 
lúdicament satisfactori. En definitiva, el consum 
de diversió s'ha disparat a través del turisme i en 
general en el que anomenem sector serveis. 

En quin sentit afirmem que la nostra societat 
està avorrida? Certament hi ha moltíssimes 
possibilitats de diversió, però la tristesa profunda 
roman. De fet, entre nosaltres el consum de 
diversions és compulsiu. Es canvia fàcilment de 
forma de divertir-se, esgotant-les fins al 
cansament. Per això, el secret consisteix a oferir 
constantment noves formes de diversió (cosa de 
què s'aprofita el mercat de l'oci). Potser les 
diversions solament són evasions, maneres de 
compensar la duresa de la vida... 

No podem dir que això sigui dolent, perquè 
així funciona la nostra psicologia humana. Però si 
parlem d'avorriment real, més enllà del riure o 
del passar-s’ho bé en moments específics, és 
perquè coneixem i desitgem una alegria real i 
profunda, que proporcioni un to vital 
esperançat, serè i permanent. 

Combatre l'avorriment cercant nous i més 
nombrosos estímuls és un camí errat. 
L'avorriment es venç amb una mirada en 

profunditat sobre les persones i les coses que 
tenim davant cada dia. La novetat que ens treu 
del tedi i de la tristesa consisteix en el 
descobriment del misteri amagat en cada cosa, 
cada esdeveniment i en cada ésser humà amb 
qui ens creuem quotidianament. Un gran teòleg i 
filòsof de tradició reformada, Paul Tillich, 
afirmava que la fe no és cap altra cosa que la 
mirada en profunditat de la vida. És a dir el 
descobriment de la veritat, la bondat i la bellesa 
divina que batega en tot el que existeix. 

És a dir, que la vertadera “diversió” és en els 
ulls, sempre que els ulls sàpiguen mirar. 
Recordem aquelles paraules de Jesús retraient 
als seus paisans tenir ulls per a distingir el 
llenguatge de les plantes, quan anuncien la 
primavera, o del temps atmosfèric, quan fa 
presagiar una tempesta, i no tenir ulls per a 
adonar-se de la presència del Regne de Déu 
enmig seu. 

Si l'Advent ens fa recuperar les ganes de 
viure, és perquè ens canvia la mirada. 

- És temps de mirar i alçar el cap (Lc 21,28), de 
despertar-nos, obrir els ulls, espavilar-se i viure 
avançant vers la plena llum del dia (Rm 13,11-12) 

- És temps d'alegria inesgotable per la 
proximitat del Senyor (Fil 4,4), pel seu perdó (So 
3,14) i per la fecunditat del poble fidel (Is 54,1) 

- És temps de contemplar la gran novetat, 
l'univers i la humanitat nova (Ap 21,1) 

Per tant la superació de l'avorriment i del tedi 
de la vida és fàcil i barata. Més ben dit, és gratis. 
Perquè el misteri s'ofereix en allò quotidià, on ell 
es vol fer accessible en forma de presència i 
promesa. És la sorpresa de retrobar, un any més, 
l'Amor i “la Veritat sempre antiga i sempre nova” 
(Sant Agustí). 
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