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PRESENTACIÓ

El treball d’en Pere és un intent d’expressar de 
manera gràfica i senzilla una veritat capital: que tots 
som cridats a ser sants. I la clau? «Aquesta és la clau 
per obrir la porta i entrar al Regne del Cel: (...) qui fa la 
voluntat del meu Pare..., aquest hi entrarà!»1

 Ara bé, per a quasi tots nosaltres la voluntat 
manifesta de Déu és el treball; serà, doncs, aquest 
mateix treball el camí que ens meni a la santedat, si 
l’encertem a fer com cal.

1. St. Josepmaria, Camí, n. 754; cf. Mt 7,21.
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«Es hora que els cristians diguem ben alt que el 
treball és un do de Déu, i que no té cap sentit dividir els 
altres homes en diverses categories segons el tipus de 
feina, considerant unes tasques més nobles que altres.

 El treball, tot treball, és testimoni de la dignitat de 
l’home, del seu domini sobre la creació. Es una ocasió del 
desenvolupament de la pròpia personalitat. Es un vincle 
d’unió amb els altres éssers, una font de recursos per a 
sostenir la pròpia família; un mitjà de contribuir a la 
millora de la societat en la qual hom viu, i al progrés de 
tota la Humanitat.»2

2. St. Josepmaria, És Crist que passa, n. 47.
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«Per a un cristià, aquestes perspectives s’allarguen 
i amplien. Perquè el treball apareix com una 
participació en l’obra creadora de Déu que, en crear 
l’home, el beneí tot dient-li: Procreeu i 
multipliqueu-vos, empleneu la terra i domineu-la, i 
sotmeteu els peixos del mar i els ocells del cel, i totes 
les bèsties que es mouen damunt la terra. 

Perquè, a més a més, en haver estat assumit per 
Crist, el treball se’ns presenta com una realitat redimida 
i redemptora: no solament és l’àmbit en què l’home 
viu, sinó mitjà i camí de santedat, realitat santificable i 
santificadora.»3 

3. Íbid.
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El treball d’en Pere conté 
la història d’un home que un dia
va llegir aquestes paraules:

«Tens obligació de santificar-te. —Tu també. 
—¿Qui es pensa que això es feina exclusiva de 
sacerdots i religiosos?

A tots, sense excepció, va dir el Senyor: 
“Sigueu perfectes, com el meu Pare Celestial és 
perfecte”» (St. Josepmaria, Camí, n. 291).
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En Pere és un home.

TP 06



TP 07

En Pere és un pagès.
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Déu posà en Pere a la terra
perquè treballés.
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La vaca és a la 
cort,

la userda és al camp;
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en Pere ha de menar la vaca al camp
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o portar la userda a l’estable.
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Y això és 
treballar.
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En Pere és sant 
perquè fa amb alegria 
el que Déu li demana.
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       Al món hi ha moltes dones i molts homes,    
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i cadascú té 
el seu treball;
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i tots han de ser sants,
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cadascú 
en el seu
treball.



Un comentari
Tenim a l’Església molts sants.
L’Església ha canonitzat molts màrtirs,
moltes verges, molts papes,
bisbes, fundadores i fundadors,
religioses i religiosos, etc.
Però avui, l’Església vol canonitzar
molts cristians corrents,
aquells que se santifiquen
treballant en el món.
Els exemples que poso són ficció, però aviat 
anirem coneixent casos reals.
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Evarist, 
tècnic 
en telecomunicació;
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Marcel,
cantautor;

Elvira,
bibliotecària;
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Sabrina, magistrada del Suprem;

Paco, taxista;
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Viqui, doctora en pneumologia;

Ambrosi, lampista;

Matilde, mestressa de casa, 
mare de Carolina i de Cèsar;
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Pere i 
Laura 
amb els 
seus fills:
Martí,
Ernest,
Miquel,
Elisabet
i Jordi.
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De bell antuvi, en Pere es volgué 
excusar i feia així:
—Jo no tinc temps per ser sant,
Soc massa gran, tinc massa feina.
Però llegí:

«Vols de debò ser sant?
—Compleix el petit deure de cada moment:
 fes el que cal i estigues pel que fas»
(St. Josepmaria, Camí, n. 815).
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En el principi
Déu creà el cel
 i la terra.
(Gènesi 1,1).



TP 27Neix l’ocell
per volar

i l’home 
per treballar
(cf. Job 5,7)
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L’home
treballa
més bé
cada dia

I

II

III

IV
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i cada dia rendeix  més.
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i l’escolten
des de molt lluny;

Pot parlar, sense 
esgargamellar-se



 vola

i es diverteix;
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i tot això
gràcies
al treball 
dels homes.



TP 27
Però hi ha homes 
que treballen i no són 
                     sants, 

i n’hi ha d’altres 
que treballen
i sí que ho són
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Per a ser

Per ser sant
s’ha de treballar 
com Déu mana:
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s’ha de treballar bé:

sí així,

així no;



TP 36baldament no ho vegi ningú,
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…per tal com Déu ho veu 
tot...
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Deixant les coses ben acabades,

així, no!;
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sense endarredir la feina:

no així,

sí així;
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amb ordre:

no així,
sí així;
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     i amb bon humor encara que estiguem cansats;

no així sí així;



Fent el que cal
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fent el que cal fer

i estant pel que es fa:

no, no i no,
així no!
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I sempre recordant que cada treball té les seves 
regles.

Comentari: Tota activitat humana té regles:

l’esport, la vida de família, els contractes 
laborals, les relacions socials, etc.; són regles 
que —d’ordinari no són definitives— 

es poden millorar.

El cristians les respectem i, alhora, ens afanyem 
perquè aquestes regles siguin cada vegada més 
justes, més humanes..., més cristianes.
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no així,

sí així;
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no així,

sí així;

no així,
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no així,

sí així.
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no així,

sí així.

no així,
sí així.
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Des d’aleshores,
jo repeteixo el secret d’en Pere
a tothom qui em vulgui escoltar:

«Un secret. —Un secret, a crits: aquestes crisis mundials 
són crisis de sants.
—Déu vol un grapat d’homes “seus” en cada activitat
 humana. —Després... pax Christi in regno Christi
 —la pau de Crist en el regne de Crist»
(St. Josepmaria, Camí, n. 301).



En Pere amb el seu treball 
puja la família,
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sosté els pares,

educa els fills,



TP 52i ayuda els pobres,

la 
parròquia,

i les missions.
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I els 
diumenges,
reposa.
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I Déu està content i somriu,
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perquè en Pere 
és un sant i ningú
no ho sap.
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De bon matí ofereix
la jornada a Déu,
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i a la nit dona gràcies 
a Déu i li demana
perdó per les seves
faltes. 
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Tot treballant,
enlaira 
el cor a Déu



TP 59i saluda Jesús quan
passa prop d’un sagrari.
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En Pere
estima molt 
la Mare de Déu.



TP 61Tot l’any resa a les dotze:
                 L’Àngel del Senyor anuncià a Maria.

I Ella concebé per obra de l’ Esperit Sant.
Avemaria.
Heus aquí l’esclava del Senyor
Faci’s en mi segons la vostra paraula.
Avemaria.
I el Verb es feu carn.
I habità entre nosaltres.
Avemaria.
Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.
Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

PREGUEM. —Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en les nostres 
ànimes, per tal que tots els qui coneguérem, per l’anunciació de 
l’Àngel, l’encarnació de Crist el vostre Fill, siguem conduïts, per la 
seva passió i mort en creu, a la glòria de la resurrecció. Per 
Jesucrist, Senyor nostre. Amén.

                
:
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Però en temps pasqual resa així:

Reina del cel, alegreu-vos, al·leluia;
perquè aquell que meresquéreu portar, al·leluia,
ha ressuscitat tal com digué, al·leluia.
Pregueu Déu per nosaltres, al·leluia.
Alegreu-vos, Verge Maria, al·leluia.
Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.
PREGUEM:
Oh Déu, vós ompliu el món d’alegria amb la 
resurrecció del vostre Fill, Jesucrist, nostre Senyor:
per la intercessió de la seva mare, la Verge Maria,
concediu-nos d’arribar al goig de la vida eterna.
Per Crist Senyor nostre. Amén
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En Pere sap trobar Déu
dins del seu cor
i parlar amb Ell.
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Els amics veuen que en Pere treballa com cal,
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sempre
alegre, i
amb una
família
feliç.

és un bon 
company,
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I quan roman sol, el cerquen per preguntar-li:
—Com és que sempre estàs content, tu? 
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I ell els diu:
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Déu ens ha posat a la terra
perquè treballem contents.
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Ara tots els seus amics treballen així



TP 70i en totes les cases
hi ha alegria.
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Han fet arribar 
l’aigua al poble 

i han plantat jardins.
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Tots treballen
contents
servint Déu
tal com en Pere 
els ha ensenyat..
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I tot 
el poble
és feliç.
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EPÍLEG



TP 75
I el Concili, el Sant Pare reunit amb tots els 
bisbes del món, sota la protecció i guia de 
l’Esperit Sant, proclama l’obligació de ser sants:

«Tots els cristians, per tant, en qualsevol 
condició de vida, professió o circumstància, i 
precisament per mitjà de tot això, se 
santificaran cada dia més, si ho reben tot amb 
fe de la mà del Pare celestial i col·laboren amb 
la voluntat divina, manifestant a tothom, en les 
mateixes activitats temporals, l’amor amb què 
Déu ha estimat el món» (Constitució 
Dogmàtica sobre l’Església, n. 41).
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