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CP 03
Els combats d’en Pau tracta del valor i del conreu 
de les virtuts humanes. Amb El treball d’en Pere i 
Antoni I el Gran, componen una trilogia; tres 
glosses a tres ensenyaments de Camí: la 
santificació del treball diari, la fidelitat en les 
coses petites, i l’exercici de les virtuts humanes 
en el marc d’una vida corrent. Tres grans 
portalades que ens obre Camí, per dur-nos a la 
santedat, en l’acompliment dels deures ordinaris 
del cristià.

PRÒLEG



CP 04
Ser cristians comporta una gran responsabilitat. 
Déu vol que ens assemblem al seu Fill Jesucrist: 
«Déu perfecte, home perfecte». Déu ens vol 
«molt humans i molt divins» (St. Josepmaria, 
Amics de Déu, n.75).

Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, fundador 
de l’Opus Dei i autor de Camí, ha fet amb la seva 
vida i la seva doctrina, tan amable la virtut, tan 
encoratjador el camí, i tan assequible la seva 
pràctica, que no trigaràs a descobrir, que per a 
tu s’han obert els camins divins de la terra.



CP 05

«Que la vida del home
 sobre la terra és milícia,
 ho va dir Job ja fa molts segles.
     —Hi ha panxacontents
 que encara no se n’han assabentat»
 (St. Josepmaria, Cami, n. 306).
 En Pau ho va aprendre de seguida: aquí
 tens la història dels seus combats.



CP 06 

En Pau es un noi 
que als matins treballa
i a les tardes estudia.



Té molts amics i els hi 
és lleial:
quan dona la seva …

D
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D’acord!A les
A les 
cinc!

Té molts amics i és lleial,
quan dona la seva 
paraula…

CP 07



CP 08

l’acompleix.



CP 09

No fuig de feina.



És desprès,
CP 10



CP 11

valent,



CP 12

compassiu,



xiroi i 
tabolaire.

CP 13 



CP 14
Si en Pau és lleial,
ho és perquè té
virtuts 
humanes,

perquè és ferm,
sincer,
valent,
trempat,
senzill,
honrat,
treballador,
honest.



CP 15

I doncs, com pot ser
lleial un mandrós?, 



CP 16

un egoista?,



CP 17

un deixat?



CP 18

o un 
covard?



CP 19En Pau 
té sort:

té casa, 
té família,
té salut,
fins i tot té 
una guitarra;
…i, el que
més val:
té virtuts
humanes.



CP 20Encara que en Pau no tingués casa,

seguiria
sent
el meu 
amic;



CP 21

encara que no
tingués família,

seguiria
sent
el meu 
amic;



CP 22

encara que
es posés
malalt,

seguiria
sent
el meu 
amic;



CP 23encara que
no tingués 
guitarra,

tant se val!,
seguiria
sent
el meu 
amic.



CP 24

Però… un 
Pau
sense virtuts
humanes
(egoista,
covard,
mentider,
fluix i tou):
no, gràcies!



CP 25
Fa temps, en Pau va trobar els seus
amics Pandolf i Anton, llegint un llibre:

«El fervor patriòtic —lloable— porta molts homes
a fer de la seva vida un “servei”, una
“milícia”. —No m’oblidis que Crist també té
“milícies” i gent escollida al seu “servei”»
(St. Josepmaria, Camí, n. 905).
«No em siguis fluix, tou. —Ja és hora que rebutgis 
aquesta estranya compassió que et fas tu mateix»
(ibídem, n. 193). 
En Pau s’ho escoltà en silenci, premé els llavis,
i prengué la determinació de lluitar seriosament.



CP 26

Déu, que ha donat l’ésser

a l’home,
als arbres
i a les estrelles,



CP 27

vol de les estrelles, llum;



CP 28

dels arbres, fruit;



CP 29
i en l’home, virtuts.

Les virtuts donen llibertat per estimar, i Déu
vol que l’estimem amb totes les nostres forces.



CP 30Això costa, i tant!, no és pas fàcil

ser en tot moment: alegre,

lleial,

valent,

senzill,

honrat,

ferm,

sincer,

ordenat,

net i

treballador.



CP 31
De vegades, ens 
costa deixar una
cosa a algú; 

d’altres, ens costa
donar un cop de mà;



CP 32
pot costar
llevar-se,

o posar-se
a estudiar. 



CP 33
Quan no es té l’hàbit de fer una cosa, tot
resulta

lent,

difícil,

i penós.



CP 34En canvi, tenint l’hàbit,
tot resulta

fàcil,
ràpid

i divertit.



CP 35Amb l’hàbit de la diligència

és fàcil donar un cop de mà.



CP 36

Tenint l’hàbit
de la generositat,

és fàcil donar amb alegria.



CP 37

Conrear virtuts,
conrear hàbits bons,
és el camí
per estimar Déu i els altres;



CP 38ser endreçat és una
manera d’estimar;



CP 39

viure la puresa
és estimar;



CP 40

somriure
és estimar.



CP 41Tota virtut
és creure, 
és esperar,
és estimar.



CP 42           
            El combat és llarg, i en Pau afluixa.
            «No em sé dominar!, m’escrius, tot 
desanimat. 
—I et responc:
Però, ¿que has intentat de posar-hi els mitjans?»
(St. Josepmaria, Camí, n. 716).
«Que costa! —Ja ho sé. Però, endavant!:
ningú no serà premiat —i, quin premi!— 
sinó el que lluiti amb braó». (ibídem. n. 720).
I en Pau, encoratjat, torna a la lluita.



CP 43En Pau havia pensat ser
savi,
ric
i
famós,

per poder ajudar 
                tothom.



CP 44

tanmateix,
Déu no ens
demana 
a tots
que arribem
a ser savis;

I és cert que la ciència 
és un bé;



CP 45

ni que siguem 
rics;



CP 46

ni fa gaire cas 
de la nostra fama 
o popularitat.



CP 47

El que Déu ens demana a tots són virtuts:
i el que Déu demana és sempre possible!



CP 48
Una reflexió:

Les accions humanes s’han de considerar des 
de dues vessants diferents.

l’acte de fer (fàcere): té un resultat extern, és 
allò que fem.

l’acte d’obrar (àgere): té un resultat intern, 
recau en nosaltres mateixos. «Perquè l’home 
quan obra, no solament modifica les coses i la 
societat, ans també es perfecciona a si mateix» 
[Conc. Vat. II, GS 35] 
Cf. Josef Pieper, Las virtudes fundamentales, p. 68, Rialp 1976.



CP 49
Un exemple:
Un noi roba un clauer de plàstic a uns grans 

magatzems.
a) L’acte de fer (fàcere) no sembla aquí important: 

el clauer val poca cosa i potser ni el trobaran a faltar.
b) Però l’acte d’obrar (àgere) és més greu: aquest 

robatori ha estat un primer pas, el segon li serà més 
fàcil, i si li entra el mal hàbit de robar, el noi serà un 
home de poc fiar, un lladre.



CP 50

Un altre exemple :
Anant cap a l’escola un nen ha donat el seu 

entrepà a un pobret que passava gana.
a) L’acte de fer (fàcere) està bé, però no sembla 

gran cosa.
b) L’acte d’obrar (àgere) aquí és important: ha 

estat un acte de solidaritat i despreniment; per 
aquest camí aquest nen es farà un home de bé, la 
gràcia perfeccionarà els seus bons hàbits i farà d’ell 
un cristià com cal, un sant. 



CP 51Un egoista
pot aconseguir ser generós,



CP 52 
i un mandrós, si vol ser diligent, 
se’n sortirà.



CP 53

És qüestió de lluitar, d’estimar,
d’avançar-se a servir



CP 54amb heroisme,

tantes
vegades 
com calgui,



CP 55

sense buscar aplaudiments;



CP 56de rebre el Senyor
sovint
—tant de bo
fos
diàriament—;

de demanar
ajut a Déu;



CP 57

de llegir l’Evangeli,
que Jesús, Mestre
 i Amic, és el gran
 model de totes les
 virtuts humanes;



CP 58i quan et sembla 
que ja no pots més,
i s’apaguen 
les virtuts,
perquè abandones
la lluita,
cal reaccionar



CP 59

i confessar-se!



CP 60

I som-hi   de nou,



CP 61

fins a assolir 
la victòria!



CP 62Amb tants combats

en Pau
ha obtingut
tres coses:

un millor
ambient 
al barri,



CP 63
la benedicció de Déu



CP 64
i, per quan arribi al cel,
una corona 
de glòria.

però és possible,

Lluitar com
ho fa en Pau
costa, 
 

i val la pena!



CP 65

«He lliurat un bon combat, he acabat la cursa, he 
conservat la fe.
I des d’ara tinc reservada la corona de la justícia 
que aquell dia em donarà en premi el Senyor, 
jutge just; i no tan sols a mi, sinó a tots els qui 
anhelen la seva manifestació.»
Fragment d’una Carta del Apòstol Sant Pau a 
sant Timoteu, el seu deixeble predilecte (2Tm 
4,7-8)



CP 66
«Quan un anima s’esforça a conrear les virtuts 
humanes, el seu cor ja és molt prop de Crist». 

Però no has d’oblidar que «en aquesta batalla 
d’amor ningú no lluita sol —ningú no és un vers 
aïllat— […]: d’alguna manera tots ens ajudem o 
ens perjudiquem. Tots som anelles d’una 
mateixa cadena. Demana ara amb mi, a Déu 
nostre Senyor, que aquesta cadena ens ancori al 
seu Cor, fins que arribi el dia de contemplar-lo 
cara a cara al Cel per sempre» (St. Josepmaria, 
Amics de Déu, nn. 91 i 76).

EPÍLEG
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