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G. Un compromís amb la vida familiar i social 

 

H. Oracions espontànies. Pare Nostre 

 

I. Cant final 
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F. Preguntes per al diàleg en parella i en grup 

 

PREGUNTES PER A LA PARELLA 

1. Sabem sostenir-nos en les nostres respectives fatigues 
professionals?  

2. Busquem amb interès ocasions en les quals desenvolupar 
junts un treball manual?  

3. Els nostres fills comprenen la fatiga del treball i el valor dels 
diners guanyats amb tenacitat i esforç? 

4. Sabem compartir els ingressos del nostre treball també amb 
els pobres? 

 

PREGUNTES PER AL GRUP FAMILIAR I LA COMUNITAT 

1. Com incideix la crisi econòmica en la vida de les nostres 
famílies?  

2. En les nostres comunitats cristianes ens preocupem per 
aquells que no tenen feina, o bé tenen un treball precari, poc 
retribuït o insalubre?  

3. Quines decisions concretes pot prendre la família per 
educar els més petits a la «salvaguarda de la creació»?  

4. Hi ha encara formes d'esclavitud en el món laboral? Com 
vèncer, afrontar i superar-les? 

 

 

LA FAMÍLIA: EL TREBALL I LA FESTA 

 

Catequesis preparatòries 

per a la VII Trobada Mundial de les Famílies  

(Milà, del 30 de maig al 3 de juny del 2012) 
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Índex de les catequesis 

 

1. El secret de Natzaret 

 

2. La família engendra la vida 

3. La família viu la prova 

4. La família, ànima de la societat 

 

5. El treball i la festa en la família 

6. El treball com a recurs per a la família 

7. El treball com a desafiament per a la família 

 

8. La festa, temps per a la família 

9. La festa, temps per al Senyor 

10. La festa, temps per a la comunitat 
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de l’obligació moral d’unir la laboriositat com a virtut amb 
l’ordre social del treball, que permetrà a l’home d’”esdevenir 
més home” en el treball, i no pas degradar-se a causa del 
treball, tot perjudicant no sols les seves forces físiques (la qual 
cosa, almenys fins un cert punt, és inevitable), sinó, sobretot, 
deteriorant la seva pròpia dignitat i la seva subjectivitat. 

[Laborem exercens, 9] 
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matèria és ennoblida, l’home mateix no sofreixi cap minva en la seva pròpia 
dignitat». 

 

El treball: un bé per a la persona i la seva dignit at 

Tot amb tot, amb aquesta fatiga –i qui sap si, en un cert sentit, 
per raó d’ella– el treball és un bé de l’home. Si aquest bé 
comporta el signe d’un “bonum arduum”, segons la 
terminologia de Sant Tomàs, això no treu que, com a tal, sigui 
un bé de l’home. I és no sols un bé “útil” o “per a fruir”, sinó un 
bé “digne”, és a dir, que correspon a la dignitat de l’home, un 
bé que expressa aquesta dignitat i l’augmenta. Volent precisar 
millor el significat ètic del treball cal tenir present per damunt 
de tot aquesta veritat. [...] Si hom prescindeix d’aquesta 
consideració, no pot ser entès el significat de la virtut de la 
laboriositat i més encara no pot ser comprès per què la 
laboriositat hauria de ser una virtut; en efecte, la virtut, com a 
actitud moral, és allò per què l’home arriba a ser bo com a 
home. Aquest fet no canvia per res la nostra justa preocupació 
perquè en el treball mitjançant el qual la matèria és ennoblida, 
l’home mateix no sofreixi cap minva en la seva pròpia 
dignitat.És sabut, a més, que és possible d’usar de diverses 
maneres el treball contra l’home: que hom pot castigar l’home 
amb el sistema de treballs forçats als camps de concentració; 
que es pot fer del treball un mitjà d’opressió de l’home; que, 
finalment, es pot explotar de diverses maneres el treball humà, 
és a dir, l’home del treball. Tot això dóna testimoniatge a favor 
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7. EL TREBALL COM A DESAFIAMENT PER 

A LA FAMÍLIA  

 

A. Cant i salutació inicial 

B. Invocació de l'Esperit Sant 

C. Lectura de la Paraula de Déu 

8 Després el Senyor-Déu plantà un jardí a l'Edèn, a la regió d'orient, i va 

posar-hi l'home que havia modelat. 9 El Senyor-Déu va fer néixer de la terra 

fèrtil tota mena d'arbres que fan goig de veure i donen fruits saborosos. Al 

mig del jardí hi féu néixer l'arbre de la vida i l'arbre del coneixement del bé i 

del mal. 10 De l'Edèn naixia un riu que regava el jardí, i des d'allà se 

separava en quatre braços. 15 El Senyor-Déu va prendre l'home i el va 

posar al jardí de l'Edèn perquè el conreés i el guardés. (Gn. 2, 8-10. 15) 

17 Després va dir a l'home: 

—Ja que t'has escoltat la teva dona i has menjat el fruit de l'arbre que jo 

t'havia prohibit, la terra serà maleïda per culpa teva: tota la vida passaràs 

fatigues per treure'n l'aliment. 18 La terra et produirà cards i espines, i 

t'hauràs d'alimentar d'allò que donin els camps. 19 Et guanyaràs el pa amb 

la suor del teu front fins que tornis a la terra d'on vas ser tret: perquè ets 

pols, i a la pols tornaràs. (Gn. 3, 17-19) 
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D. Catequesi bíblica 

 

1. El Senyor-Déu va plantar un jardí a Edèn.  El jardí a l'Edèn 
és un do que ve de les mans de Déu, un lloc esplèndid, ric 
d'aigua que rega tot el món. La primera tasca que Déu confia 
l'home després d'haver-lo creat és treballar en el seu jardí, 
conreant-lo i cuidant-lo. L’alè de vida que Déu ha infós en la 
humanitat, l'enriqueix de creativitat i de força, de genialitat i de 
vigor, per tal que sigui capaç de col·laborar en l'obra de la seva 
creació.  

Déu no guarda gelosament la seva obra, sinó que la posa a 
disposició dels homes, sense cap desconfiança i amb gran 
generositat. No només confia al seu càrrec totes les altres 
criatures, sinó que fa do als homes de l'Esperit, per tal que 
participin activament en la seva creació, donant-li forma 
segons el seu designi. L'esperit és la singularitat que Déu ha 
posat a la criatura humana perquè es faci càrrec, per a Ell i 
amb Ell, de tota la creació.  

Els homes no han estat creats, com sostenien algunes 
religions de l'Antic Orient, per a substituir el treball dels déus o 
per ser els seus esclaus en les tasques més humils. Déu va 
voler que la humanitat es faci càrrec de la naturalesa creada 
col·laborant activament en la seva obra creativa.  

En la tradició bíblica el treball manual gaudeix d'una gran 
consideració i en les escoles rabíniques es combina amb 
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La fatiga forma part integrant del treball. En l'època actual del 
«tot i de seguida», l'educació a treballar «suant» resulta 
providencial. La condició de la vida a la terra, només 
provisional i sempre precària, preveu també per a la família 
fatiga i dolor, sobretot pel que fa al treball que cal realitzar per 
mantenir-se. La fatiga laboral, però, troba sentit i alleujament 
quan s'assumeix no per al propi enriquiment egoista, sinó per 
a compartir els recursos de vida, dins i fora de la família, 
especialment amb els més pobres, en la lògica de la 
destinació universal dels béns. 

De vegades els pares s'excedeixen a l'hora d'evitar qualsevol 
fatiga als fills. No han d'oblidar que la família és la primera 
escola de treball, on s'aprèn a ser responsables, en vista de si 
mateixos i dels altres, de l'ambient comú de vida. La vida 
familiar, amb les seves obligacions domèstiques, ensenya 
d’apreciar la fatiga i a enfortir la voluntat d’acord al benestar 
comú i al bé recíproc. 

 

E. Ensenyament del Magisteri 

El cristià reconeix el valor del treball, però sap veure en aquest també les 
deformacions que ha introduït el pecat. La família cristiana, per tant, acull el 
treball com una providència per a la seva vida i la vida dels seus familiars. 
Però evita fer del treball un valor absolut i considera aquesta tendència, 
avui tan generalitzada, com una de les temptacions idolàtriques de l'època. 
No es limita a afirmar una convicció diferent. Organitza la seva vida de 
manera que ressalti una prioritat alternativa. Fa seva la preocupació del 
punt 9 de la Laborem exercens, perquè en el «treball mitjançant el qual la 
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4. Guanyaràs el pa amb la suor del teu front.  El risc que la 
feina es converteixi en un ídol val també per a la família. Això 
succeeix quan l'activitat laboral atura la primacia absoluta 
respecte les relacions familiars, quan tots dos cònjuges es 
deixen enlluernar pel benefici econòmic i basen la seva felicitat 
només en el benestar material. El risc dels treballadors, en 
totes les èpoques, és oblidar-se de Déu, deixant-se absorbir 
completament per les ocupacions del món, amb la convicció 
que en aquestes hi ha la satisfacció de tot desig. El just 
equilibri laboral, capaç d'evitar aquests desencerts, requereix 
el discerniment familiar sobre les decisions domèstiques i 
professionals. Respecte d'això, és injust el principi que delega 
el treball domèstic i la cura de la casa només a la dona: tota la 
família ha de participar en aquest compromís segons una 
distribució equitativa de les tasques. Pel que es refereix, en 
canvi, a l'activitat professional, certament és oportú que els 
cònjuges es posin d'acord per evitar absències massa 
prolongades de la família. Lamentablement, la necessitat de 
proveir al manteniment de la família massa sovint no dóna als 
cònjuges la possibilitat de triar amb saviesa i harmonia. 

La descurança de la vida religiosa i familiar contravé el 
manament de l'amor a Déu i al proïsme, que Jesús va indicar 
com el primer i el més gran (cf. Mc 12, 28-31). Reconèixer el 
seu amor de Pare amb tots els seus dons, viure en aquest 
horitzó és el que Déu vol per a tota família humana. 
Reconèixer l'amor del Pare que està en el cel i viure-ho en la 
terra és la vocació pròpia de tota família.  
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l'estudi. Avui dia, davant un menyspreu creixent per alguns 
tipus de professions, especialment artesanals, és més oportú 
que mai redescobrir la dignitat del treball manual. La custòdia i 
el cultiu del jardí terrestre encomanat per Déu a la humanitat 
no fa només a la ment i al cor, sinó que usa també les mans. 
El treball agrícola i la producció artesanal i industrial segueixen 
sent dos fonaments del treball a través dels quals els homes 
contribueixen al desenvolupament de cada persona i de tota la 
societat. Com diu la Laborens Exercens, 9: «El treball és un bé 
de l’home –és un bé de la seva humanitat–, perquè a través 
del treball l’home no sols transforma la natura, bo i adaptant-la 
a les pròpies necessitats, sinó que es realitza ell mateix com a 
home: és més. En un cert sentit “es fa més home”». 

 

2. El Senyor-Déu va prendre l'home i el va posar al  jardí de 
l’Edèn.  Déu no només planta un jardí, sinó que posa l'home a 
viure-hi. Dóna el jardí terrestre als homes per tal que visquin 
en comunió entre ells i, treballant, es facin càrrec de les seves 
vides recíprocament. El treball no és un càstig diví, com 
s’imaginava en els mites antics, ni condició d'esclavatge, com 
es pensava en la cultura grecoromana: és més aviat una 
activitat constitutiva de tot ésser humà. El món espera que els 
homes es posin a treballar. Tenen la possibilitat i la 
responsabilitat de realitzar en el món creat el designi de Déu 
Creador. En aquesta òptica, el treball és una forma segons la 
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qual l'home viu la seva relació amb Déu i la seva fidelitat 
devers Ell. 

El treball, per tant, no és la finalitat de la vida: conserva la seva 
justa mesura com a mitjà. La finalitat és la comunió i la 
corresponsabilitat dels homes amb el seu Creador. Si el treball 
es converteix en un fi, la idolatria del treball ocuparia el lloc de 
la col·laboració que Déu demana als homes. A aquests no 
se'ls demana simplement que treballin, sinó «que treballin 
conreant i cuidant» la creació divina. L'home no treballa per a 
si, sinó que col·labora amb l'obra de Déu. La seva 
col·laboració, d'altra banda, és activa i responsable, de manera 
que, defugint la desídia i exercint la laboriositat, «guarda i té 
cura» de la terra «treballant». El treball previst per a l'home al 
jardí de Edén és el del pagès, que consisteix principalment en 
conrear la terra per tal que la llavor sembrada expressi tota la 
seva fertilitat donant fruit abundós. Promoure la creació sense 
alterar-la, respectar les lleis inscrites en la naturalesa, posar-
se al servei de la humanitat, de tot home i dona creats a 
imatge i semblança de Déu, actuar per alliberar-los de 
qualsevol forma d'esclavatge, inclòs el laboral: aquestes són 
algunes de les tasques assignades a l'home per tal que 
contribueixi a fer de la humanitat una única gran família. 

 

3. Perquè el conreés i el guardés.  Mentre que en el primer 
relat de la creació (Gn 1) s'anuncia que l'home dominarà els 
animals i sotmetrà la terra, en el segon relat (Gn 2) s'al·ludeix 
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més aviat a la sembra i al conreu. I, encara que en la primera 
narració no es fa referència a un domini despòtic, sinó més 
aviat al generós senyoriu del sobirà que sàvia i equitativament 
procura el bé del seu poble, en el segon es fa referència a la 
paciència i a l'esperança, durant l’espera dels fruits.  

Durant el temps de l'espera es demana a l'home la virtut de la 
fidelitat, semblant a la que es demanava a aquells que, a 
Israel, prestaven servei religiós en el temple. La laboriositat de 
l'home exigeix, a més, la humilitat del pagès que observa la 
terra per mirar de veure com pot cultivar-la millor, igual que la 
modèstia del fuster que treballa la fusta respectant les seves 
aigües. 

L'explotació justa dels recursos terrenals implica la 
salvaguarda de la creació i la solidaritat amb les futures 
generacions. Una màxima de l’Índia ensenya que «mai 
hauríem de pensar que hem heretat la terra dels nostres 
pares, sinó que l'hem pres prestada dels nostres fills». La 
tasca de tenir cura de la terra exigeix el respecte per la natura, 
en el reconeixement de l'ordre desitjat pel seu Creador. 
D'aquesta manera, el treball humà defuig la temptació de 
dilapidar les riqueses i arruïnar la bellesa del planeta terra i, en 
canvi, fa que sigui, segons el somni de Déu, el jardí de la 
convivència i de la convivialitat de la família humana, beneïda 
pel Pare celestial. 

 


