
Com la cérvola es deleix 
per les fonts d’aigua 
(SALMS 42)

Per al mestre de cor. Cant del recull dels fills de Corè.
Com la cérvola es deleix per les fonts d’aigua,
també em deleixo jo per tu, Déu meu.
Tot jo tinc set de Déu,
del Déu que m’és vida;
quan podré anar a veure Déu cara a cara?
Les llàgrimes són el meu pa
de nit i de dia,
i a tota hora em diuen:
«On és el teu Déu?»
o esplaio el meu cor apenat
recordant quan anava en processó
cap a la casa de Déu,
enmig d’un aplec festiu,
amb crits d’alegria i de lloança.
Per què aquesta tristor, ànima meva?
Per què aquest torbament?
Espera en Déu!

Introducció

Pregària

En aquesta fitxa intentarem veure 
quines són les sets que tot jove i 
persona té en el fons del seu cor. 
Moltes vegades les tenim però 
potser nos sabem entendre-les, 
posar-hi nom... també a vegades 
ens costa donar-hi resposta de 
forma satisfactòria. Per aquest mo-
tiu hem d’ajudar-als adolescents i 
joves a ser-ne conscients, valorar-
les, però alhora com a cristians, 
descobrir com Crist és Aquell que 
no les anul·la, sinó que ens vol aju-
dar a saciar-les, a dona’ls-hi sentit, 
a viure-les integrades en la nostra 
vida, i fer-nos créixer.
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fitxa 1

Les sets del jove

Teniu a mà la fitxa de treball. Totes tenen la 
mateixa estructura per a desenvolupar se-
gons el criteri de l’animador de joves: 

Introducció de la fitxa: que ajuda a situar-
se en el tema a desenvolupar.

Dinàmica: que vol ajudar al grup a situar-se 
de forma animada en el tema. Si valoreu una al-
tra dinàmica pròpia que us hi ajudi més, feu la 
vostra. Les dinàmiques no pretenen altra finali-
tat que començar de forma distesa el treball 
de grup i això els motivi a entrar en el tema.

Xerrada – tema: contingut catequètic a de-
senvolupar per l’animador sobre el l’itinerari 
que us proposem. Ve acompanyat de cites de 
l’Escriptura, documents del Magisteri i del You-
Cat per si voleu ampliar el contingut.

Pregària: cites de l’Escriptura, relacionades 
amb la temàtica, per tal que us ajudin a prepa-
rar una pregària final per encomanar allò après 
i compartit i perquè sigui viscut pels adoles-
cents i joves del grup.
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Jo et tornaré a lloar,
salvador meu i Déu meu.
Tot jo em sento aclaparat,
quan em recordo de tu
des del país del Jordà, des de l’Hermon,
des de la muntanya de Missar.
Cada aiguat en crida un altre,
quan les fonts del cel ragen i bramulen:
tots els rompents de les onades
han passat per sobre meu.
Que el Senyor confirmi cada dia
l’amor que em té.
I cada nit li adreçaré el meu cant,
faré una pregària al Déu que m’és vida.
I diré a Déu, la meva roca:
«Per què t’oblides de mi?
Per què he d’anar de dol pertot arreu,
seguit de prop per l’enemic?»
Veient ferit el meu cos,
els adversaris m’escarneixen,
i a tota hora em diuen:
«On és el teu Déu?»
Per què aquesta tristor, ànima meva?
Per què aquest torbament?
Espera en Déu!
Jo et tornaré a lloar,
salvador meu i Déu meu.
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 El diccionari defineix la set com “la necessitat de 
beure que es manifesta amb una sensació de sequedat a 
la boca i a la gola”. Tots experimentem la set, especialment  
després de fer esport, d’una llarga caminada a l’estiu, o quan 
quedem deshidratats per la grip. I aquesta set demana ser 
saciada. De la mateixa manera, podem referir-nos, en un 
sentit metafòric, a les sets interiors que tots portem en el 
nostre cor. Algunes sets són bones en sí mateixes: la set de 
sentir-se reconegut quan fem bé les coses; la set de sentir-
se estimat, la set de ser autèntics, de que la vida valgui la 
pena...

 Tanmateix, no tota set té un sentit positiu. No cal 
dir, per exemple, que el nostre món és expert en generar 
sets “artificials”, que busquen ser saciades. Per exemple, la 
set de consum, que necessita ser satisfeta impulsivament. 
O bé la set d’agradar constantment (volem ser “popus” a 
qualsevol preu). I fins i tot, si ens deixem portar pel nostre 
“costat fosc”, pot aparèixer en el nostre cor la set de ven-
jança quan ens sentim ferits (i que massa cops hem vist en 
protagonistes de pelis americanes).

 Sigui com sigui, tots estarem d’acord en què tenim, 
des de que naixem, unes sets existencials, totes elles unifi-
cades per la set de ser feliços. Parem-nos un moment aquí. 
Adonem-nos que, reconeixent aquesta set (i per tant les al-
tres), estem expressant que en la nostra vida hi ha quelcom 
que ens manca i que encara no tenim, que necessitem saciar. 
Són sets que portem inscrites en el nostre cor, i que ens 
posen en camí, en recerca. Unes sets que a més ens ager-
manen amb els altres, perquè tots, sense excepció estem 
assedegats i tots cerquem la nostra manera d’apaivagar 
aquestes sets. Arribem doncs ja a una primera conclusió: 
la vida és un viatge, un posar-se en recerca. És més, la vida 
és una aventura. L’aventura de descobrir què o qui pot sa-
ciar veritablement aquesta set de felicitat, i de descartar 
aquelles basses d’aigua estancada que només poden fer-
nos mal. 

 No estem sols en aquesta aventura. Jesús, que per a 
tot jove cristià és camí, veritat i vida,  ens dóna les coordenades 
per al nostre gps intern per tal que aquest viatge arribi a bon 
port. Fixeu-vos com Ell mateix ens indica aquesta pista: “Fe-
liços el que tenen fam i set de justícia, perquè seran saci-
ats” (Mt 5,6). Jesús ens convida a experimentar aquesta set 
que ens fa sortir de nosaltres mateixos. És a dir, com a joves 
no podem renunciar a les inquietuds, reptes i esperances de 
l’avui i el demà. Set de què canviïn les coses, de transformar el 
nostre món, de lluitar per la igualtat de les persones, de que 
es faci justícia per als més desvalguts i descartats... Una 
set que ens fa somniar en gran... set en definitiva de què 
tothom visqui en l’amor, que tothom trobi l’Amor. Amor en 
majúscules, l’Amor que no passarà mai. Perquè aquesta és 
la clau de tot. Jesús mateix va dir “qui begui de l’aigua que 
jo li donaré, mai més no tindrà set: l’aigua que jo li donaré es 
convertirà dintre d’ell en una font d’on brollarà vida eterna” 
(Jn 4, 14). I aquesta font d’aigua no és altre que Jesús mateix, 
que ens permet viure en plenitud, saciant la nostra set 
d’eternitat.

 I una última reflexió encara: Jesús a la creu va dir: 
“tinc set”. Hem de meditar aquesta frase, una i una altra 
vegada. Perquè Jesús està dient a la creu que té set de no-
saltres. Tot un Déu que expressa que té necessitat del nos-
tre amor. Wow! Siguem valents doncs a l’hora de respondre 
a aquesta crida d’amor estimant com Ell ens estima! 

Xerrada - tema

Set de sentir-se estimat, la 
set de ser autèntics, de que 

la vida valgui la pena‘‘
‘‘

la vida és una aventura on descobrir 
què o qui pot saciar veritablement 

aquesta set de felicitat‘‘

‘‘

els cristians som 
marcats per un riu‘‘

‘‘
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Dinàmica   

 Una cursa de relleus amb 
aigua. Poseu en un extrem un gibrell 
gran d’aigua, i a l’altra banda uns 
cubells per equip buits. Amb relleus, 
amb un got de plàstic, en un temps 
limitat, han d’omplir tot el que pu-
guin el cubell del seu equip. 

 Les nostres sets interiors 
no poden trobar resposta si vivim 
tancats en nosaltres mateixos. Ne-
cessitem l’ajuda i l’obertura als 
altres i a Déu per fer-les créixer i 
saciar-les. 
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K Preguntes a 
treballar

N
Quines sets veus en els joves 
d’avui? Quines viuen també dins 
teu? Enumereu aquestes sets i cer-
queu entre tots l’origen d’aquesta 
set.

Com intenten apaivagar els joves 
aquestes sets? Descriviu les diferents 
maneres en que els joves intenten 
apagar aquestes sets. 

Quines d’aquestes diferents ma-
neres, descrites en la pregunta 
anterior, creus que fan possible 
apaivagar aquesta set fins a sa-
ciar-nos? Com?

Quines sets en separen? 
Quines ens uneixen? Per què?

Has experimentat en algun mo-
ment de la teva vida a Jesús com 
a font d’aigua viva?

* TAMBÉ POTS LLEGIR:

YouCat: 
281. Perquè desitgem la felicitat? 
282. La Sagrada Escriptura coneix 
un camí per a assolir la felicitat?
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Una set que ens fa somniar en gran‘‘

‘‘


