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Dedicatòria:

A la Mare de Déu

i a totes las mares cristianes

que, seguint el seu exemple,

han ensenyat als seus fills

a posar amor de Déu en l’acompliment

del petit deure de cada moment.

AG 01



PRÒLEG

El capítol XXXIX de Camí s’intitula «Coses 
petites»; qui s’atura a meditar-lo comprova que 
la seva doctrina és clau de volta per a tot aquell 
que desitgi viure una autèntica espiritualitat 
laical. D’aquest capítol he espigolat les imatges i 
expressions, que unides al record d’altres 
paraules del fundador de l’Opus Dei m’han 
permès d’entreteixir la història d’Anton I el Gran.

AG 02



       Les nostres vides transcorren entre 
coses  que semblen insignificants, 
però la nostra fe cristiana ens ensenya
que en cada petit deure hi ha «quelcom 
de diví», una crida a complir amb amorosa
fidelitat la voluntat del nostre Pare del cel, 
i així el quefer diari se’ns presenta com 
una vocació santa.
 

AG 03



 «No hi ha cap altre camí, fills meus: o bé 
sabem trobar el Senyor en la nostra vida 
ordinària, o bé no el trobarem mai» (St. 
Josepmaria, Converses amb Mons. Escrivà de 
Balaguer, n. 114)
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Aquesta és la història de l’Anton
—Tonet, li diuen els seus amics—,
un torner-ajustador, que va tardar

setze anys a comprendre que «El secret per
ennoblir allò que és més humil, i fins allò 
que és més humiliant, és estimar».
(St. Josepmaria, Camí, n. 418)
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L’Anton és un torner,
disposat a fer grans coses,
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importants,



impressionants,
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heroiques.
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Està desitjós
de tenir 
oportunitats.

NNN
Necessiteu 
ajuda?

No, no veus
que em banyo!



Per
contrast,
la seva vida
transcorre
entre 
coses
petites,
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corrents,
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insignificants.
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El món
li resulta
estret,
i l’Anton 
es 
desinfla.
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I busca el consell 
de l’oncle Pere*

*Vegeu El treball
d’en Pere.
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—¡Mira, Tonet!
Fes-ho tot per amor, 
les coses grans i les petites,
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que no hi ha cap
cosa
petita,

si és feta
amb amor. 



AG 18

Tot allò que tu
facis serà
aleshores
important,
impressionant,
i heroic; 
i la teva vida
serà una 
sembra 
d’alegria
i de pau.
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AG 19

            En Tonet resta pensatiu, i pregunta:
             —I a Déu?, se’l pot estimar també
fent coses petites?
En Pere fa que sí, pren un llibre i l’hi dona.
L’Anton llegeix a poc a poc;
«Feu-ho tot per Amor. —Així no hi ha coses
petites: tot és gran—.
La perseverança en las coses petites,
per Amor, és heroisme» (St. Josepmaria,
Camí, n. 813).



AG 20Déu, que amb tant
d’Amor, ens dona
totes les coses,



AG 21

les
grans



AG 22

i les
petites,



AG23AG 23rebutja les coses que els
homes fan sense Amor:



AG 24

i es complau
en les que fem
amb Amor,

baldament
siguin coses
petites.



AG 25L’Anton
vol correspondre
a l’Amor de Déu, 
de qui ho 
ha rebut
tot;

Pare, 
soc aquí!
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treballa posant el cor
en tot el que fa,
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té cura de les coses petites,

TORNEU LES 
EINES

AL SEU LLOC, 
SI US PLAU.



AG 28
i cada cosa que surt de les seves 
mans és una meravella,
una obra d’Amor.



AG 29L’Anton compleix així 
el precepte del Senyor:
«Que així resplendeixi
la vostra llum

                              davant de la gent 
     perquè vegin les vostres bones
     obres i glorifiquin el vostre Pare 
    del cel» (Mt 5,16).



AG 30L’Anton té un cosí 
que
es diu
Pandolf,

molt
trempat
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i testarrut.



AG 32 

En Pandolf no s’adona que
quan descura 
les coses petites

multiplica 
el treball
de la seva família,



AG 33

empipa 
els companys



AG 34i amarga la vida

dels seus conciutadans. 



AG 35En Tonet
té cura de
les coses
petites,
un cop,

un altre cop,

i un altre,

TORNEU
 LES EINES

AL SEU LLOC, 
SI US PLAU



AG 36i torna-hi,

…i per cinquena vegada,
…i ja és el sisè cop;
i a la setena vegada,
l’Anton és ja un heroi,



AG 37i sabrà provar-ho.



AG 38
Els que menyspreen
las coses
petites



AG 39i tan sols volen
fer coses grans,



AG 40acaben
         sempre

sense
 fer res.
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           L’Anton és sortós a la terra perquè entén
 que «Tota cosa que es fa per Amor s’omple 
 de bellesa i s’engrandeix» (St. Josepmaria, Camí, 
 n. 429).
 I serà feliç al cel perquè ha comprès que
 «La santedat “gran” es troba en l’acompliment dels
 “petits deures” de cada instant» (ibídem. n. 817).



AG 42
Qui
menysprearà
allò que 
és xic?,
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si les coses grans
es fan a força

de coses petites!;



AG 44

si una llavor és una cosa petita

que grilla, 
creix…



AG 45i es transforma en arbre;



AG 46

si un cargol
és una cosa
    petita,   



 AG 47 
però d’importància 
astorant; 



AG 48si res no resta acabat
sense el detall 
petit;



AG 49

si des del primer moment del matí



AG 50

tot home
s’enfrontarà
mil cops
amb el petit
deure
de cada
instant, 



AG 51

i complir amb aquest 
deure
és dir-li a Déu que  
l’estimem.
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    una flor a Maria,

    els llibres ben ordenats,

    els papers a la paperera, 

    la taula lliure de trastos,

    les corbates a la mateixa alçària,

    la roba ben apilada,

    les sabates ben aparellades, 

    l’armari tancat, etc.

 Quin munt
 d’oportunitats per
 demostrar el nostre Amor!:



AG 53

Per ser heroi,
per ser sant,
no cal pas
fer
coses grans,



AG 54ni coses difícils,



AG 55 

ni coses 
estranyes,



AG 56 

ni tan sols
artístiques:
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només cal
ser
home de 
cor,



AG 58
tenir llums clares

per entendre
el que Déu
ens demana,



AG 59

 ganes de treballar
amb alegria,



AG 60

i… no
desestimar
les coses
petites.

—Bravo, 
Pandolf,
que així

 es comença!
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L’Anton es fica al llit
cansat,
però feliç,
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i sota
la tranquil·la
pau dels estels,
Déu li mormola
les paraules
de l’Evangeli:
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—Molt bé, servent bo
i fidel; has estat fidel
en poca cosa, i jo t’encomaré
molt més; entra al goig del 
teu Senyor (Mt 25,23).
 

ANTON I
EL GRAN



AG 64            
poblada
d’homes, 
dones i mainada
que —como ell— 
han rebut
la missió divina 
de ser herois 
 i sants 
 en un treball
 ordinari fet
 de coses petites.

I, l’endemà, l’Anton, torna  al treball
travessant novament                      la ciutat,



EPÍLEG
«Com m’emociona pensar en tants de cristians i 

cristianes que, potser sense proposar-s’ho d’una 
manera específica, viuen amb senzillesa la seva vida 
ordinària, procurant encarnar-hi la Voluntat de Déu! 
Donar-los consciència de l’excelsitud de la seva vida; 
revelar-los que això, que apareix sense importància, té 
un valor d’eternitat; ensenyar-los a escoltar més 
atentament la veu de Déu, que els parla a través 
d’esdeveniments i de situacions, és cosa de la qual 
l’Església té avui una necessitat urgent: perquè és a 
això que Déu l’apressa» (St. Josemaria, Converses amb 
Mons. Escrivà de Balaguer, n. 112).
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COL·LECCIÓ  PIOLET


