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És normal triar, en la mesura que puguem, la 
companyia amb la qual passem el temps de les 
vacances. Si podem, solem triar els amics o la 
família, en el suposat que la presència al seu 
costat signifiqui una satisfacció, una alegria 
afegida al descans i al gaudi de la vida. 

També en això hi ha petits interessos. Triem 
els amics més divertits, els més afins, els que 
faciliten més l'accés a determinades 
experiències… Però també podem proposar-nos 
viure les vacances per aprofundir l'amor i 
l'amistat. La família, els amics, també mereixen 
una mica del nostre temps, un temps que 
serveixi perquè creixin els llaços de coneixement 
i amor mutu. 

Si no es projecta així el temps de vacances, hi 
ha el risc (freqüent d'altra banda) que se’n surti 
pitjor de com s'hi havia entrat. Viure junts, 
decidir junts, compartir experiències, és una 
prova que mesura la qualitat de la relació: pot 
créixer l'amistat o pot posar-la en crisi i fins i tot 
fer-la desaparèixer. 

Perquè això no passi, el primer que hem de 
fer és no planificar les vacances pensant 
solament en un mateix. Les vacances poden 
arribar a ser una de les vivències més egoistes de 
tot l'any. I és que el deure imposat pel treball 
quotidià se sol viure així: “imposat”, controlat 
des de fora de la pròpia voluntat, amb la qual 
cosa les vacances es busquen com el temps en 
què un fa el que vol, lliure d'imposicions. Per què 
carregar, llavors, amb les necessitats de l'altre? 

Pensar així no facilita l'autèntica fruïció del 
temps lliure. El més encertat seria rebre el millor 
amic i company per a les vacances, és a dir, 
Jesús. Com hem dit des d'aquestes pàgines, 
rebre el Crist, la seva presència viva i propera, és 
garantia del goig més gran. Parlant de la nostra 
amistat amb Ell, recordem que es va voler 
identificar davant els seus deixebles com a 
“amic” enfront de la imatge de “l’amo” (per cert, 

alguns que es diuen “amics”, en realitat es 
comporten com a “amos”). Segons Ell, ser amic 
significa, primer de tot, dues actituds 
fonamentals: la comunicació (“us dic amics 
perquè us he donat a conèixer tot el que he 
sentit al meu Pare” Jn 15,13-15) i la donació de si 
mateix pels qui s'estima (“ningú no té amor més 
gran que el que dona la vida pels seus amics” Jn 
15,13-15). 

També és veritat que, per seguir-lo, exigeix 
una mena de reciprocitat, estimar-lo sobre totes 
les coses (cf. Lc 14). Mai no aconseguirem 
aquesta reciprocitat (sempre ens estimarà molt 
més i més perfectament). Però la veritat és que 
la nostra amistat amb Jesús reuneix les dues 
condicions essencials de l'autèntic amor: ser 
exigent i alhora ser font d'alegria i plenitud. Per 
altra banda, ho podrem viure si ens obrim a la 
seva presència per gràcia, com un regal. 

En definitiva convidem a “mantenir desperta i 
activa una conversa amigable amb Jesús a 
qualsevol moment de les vacances”, deixar que 
la seva presència il·lumini, ompli de sentit, 
estimuli el creixement i amari aquests instants 
que ens proporciona el temps lliure. 

Amb un company així al costat, i amb el seu 
mateix Esperit en el cor, la vida es fa, no 
solament més “suportable”, sinó molt més 
positiva, molt més en creixement, en ascens, 
com un camí que no deixa de pujar vers la 
veritable felicitat. El cel no seran “unes vacances 
continuades”, però les vacances d’avui poden ser 
un bon esglaó en aquesta pujada. 

La presència de Jesús ens empeny a sortir de 
nosaltres mateixos, de manera que s’amplia la 
nostra capacitat d’amistat i, per tant, el nostre 
espai interior per rebre molts més companys de 
camí, gaudint de la seva companyia. 

 
† Agustí Cortés Soriano 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat 

RESSÒ DE LA PARAULA 

Temps per a l’amistat  


