
 

 

“La feina ben feta

Hem d’arribar a la conclusió que tots

Busquem gent del nostre voltant, o de més 

millor. 

I ara, també podríem buscar gent que, segons el nostre criteri, té un talent que podria utilitzar però que per 

manca d’atreviment o per mandra no l’utilitza.

Un equip de futbol va ser el centre del món. 
I quin és el secret es preguntava tothom? 
El futbol, més bonic? la velocitat, el control 
anar sempre a l’atac, buscar sempre el gol? 

És el joc en equip. No serà la humilitat? 
sense protagonistes ni cap divinitat. 
Un equip de futbol va ser el centre del món 
i quin és el secret? – es preguntava tothom. 

La feina ben feta, qui no recorda? 
una cosa molt nostra en els moments de més gloria.
Estimar el teu ofici, vigilar cada detall 
va cantar en un poema Joan Maragall. 

Tot està per fer, podem aixecar el vol. 
Tot és possible, escrivia Martí i Pol. 
Salvador Dalí, Pau Casals 
Antoni Gaudí, des d’aquí universals. 

La Ruscalleda amb la cullera, amb la ploma Monzó.
Tu amb el teu martell, jo amb el meu ordinador.
Metges, periodistes, mecànics, pintors 
fusters, lampistes, músics i escriptors. 

Un equip de futbol va ser el centre del món 
i quin és el secret?- es preguntava tothom. 
La passió, la dedicació, l’atreviment, la curiositat
i estimar la feina és la nostra credibilitat. 

Són les ganes, treballar fort. 
Desperta company! és millor que la sort. 
No ens hem de reinventar, hem de seguir sent qui som
fer les coses com sempre, que no ens venci la son.

Un equip de futbol va ser el centre del món 
i quin és el secret, es preguntava tothom. 
Si fem les coses com nosaltres sabem 
hi ha res impossible?, què no aconseguirem? 

I el que facin els altres tant se val: 

“La feina ben feta, no té fronteres i no té rival”

http://www.youtube.com/watch?v=iLtGMkN8mgk&feature=related

1ª part: Llegir el text de l’anunci que hem vist.

2ª part: Comentar el que diu l’anunci

L’anunci que acabem de veure ens diu que és més important 

viure la vida jugant en equip, sent humils, sense ser 

protagonistes, que hem de posar dedicació, esforç, 

atreviment, curiositat i amor en tot el que fem. La feina ben 

feta ens fa millors, més compromesos i ens dóna credibilitat. 

L’anunci ens posa exemples de persones conegudes que 

tenen talent i l’utilitzen en el seu àmbit de treball. 

3ª part: Activitat:  

Quins talents tenim? Com sabem que els tenim? Quines 

qualitats veuen els altres en nosaltres? 

Fem una rotllana i que cadascú digui una qualitat (talent) i un 

defecte que creu que ell té.  

ots, en el fons, som més o menys iguals, tenim qualitats i defectes...

Busquem gent del nostre voltant, o de més lluny, que tinguin talents i que els utilitzin per fer el món una mica 

també podríem buscar gent que, segons el nostre criteri, té un talent que podria utilitzar però que per 

manca d’atreviment o per mandra no l’utilitza.  

una cosa molt nostra en els moments de més gloria. 

La Ruscalleda amb la cullera, amb la ploma Monzó. 
Tu amb el teu martell, jo amb el meu ordinador. 

La passió, la dedicació, l’atreviment, la curiositat 

No ens hem de reinventar, hem de seguir sent qui som  
es coses com sempre, que no ens venci la son. 

VEURE 

rival” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iLtGMkN8mgk&feature=related 

Llegir el text de l’anunci que hem vist. 

l’anunci: 

L’anunci que acabem de veure ens diu que és més important 

viure la vida jugant en equip, sent humils, sense ser 

protagonistes, que hem de posar dedicació, esforç, 

atreviment, curiositat i amor en tot el que fem. La feina ben 

més compromesos i ens dóna credibilitat. 

L’anunci ens posa exemples de persones conegudes que 

tenen talent i l’utilitzen en el seu àmbit de treball.  

Quins talents tenim? Com sabem que els tenim? Quines 

osaltres?  

Fem una rotllana i que cadascú digui una qualitat (talent) i un 

som més o menys iguals, tenim qualitats i defectes... 

lluny, que tinguin talents i que els utilitzin per fer el món una mica 

també podríem buscar gent que, segons el nostre criteri, té un talent que podria utilitzar però que per 



 

 

JUTJAR 

“La feina ben feta, no té fronteres i no té rival” 

Llegim l’evangeli de forma dialogada: Necessitem un narrador, un amo i tres servents. 

 

EXPLICACIÓ DE TOT PLEGAT: 
En temps de Jesús, un talent equivalia a uns 6000 denaris, i un denari, era el sou d’un dia de treball. Per tant, podeu 

imaginar que molt poques persones en temps de Jesús, havien vist, en tota la seva vida, un talent. Era per tant una 

moneda d’or molt i molt difícil de trobar i de molt de valor. 

 

Això està molt bé, però en l’evangeli que acabem de llegir, ens importa ben poc. La raó és clara:  

• hem de fugir d’una interpretació capitalista d’aquesta història, que seria una interpretació literal –és a dir que 

Déu, com l’amo, dóna més als qui més tenen i llença a la fosca als qui tenen menys -, això seria el més normal 

segons els criteris humans.  

(Lc 19,11-27)  

 »De manera semblant, un home que havia de fer un llarg viatge va cridar els seus servents i els va 

confiar els seus béns.  A un li donà cinc talents; a l'altre, dos, i a l'altre, un —a cada un segons la seva 

capacitat—, i després se'n va anar.  

»Immediatament,  el qui havia rebut cinc talents els va fer treballar i va guanyar-ne cinc més. Igualment, 

el qui n'havia rebut dos en va guanyar dos més. Però el qui n'havia rebut un se'n va anar a fer un clot a terra 

i va amagar-hi els diners del seu amo.  

»Al cap de molt de temps arriba l'amo d'aquells servents i es posa a passar comptes amb ells. Es presentà 

el qui havia rebut cinc talents i en dugué cinc més, tot dient:  

S1:: »--Senyor, em vas confiar cinc talents; mira: n'he guanyat cinc més.  

»L'amo li va dir:  

Amo:: »--Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t'encomanaré molt més. Entra al goig 

del teu Senyor.  

»Es presentà també el qui havia rebut dos talents i digué:  

S2:: »--Senyor, em vas confiar dos talents; mira: n'he guanyat dos més.  

»L'amo li va dir:  

Amo:: »--Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t'encomanaré molt més. Entra al goig 

del teu Senyor.  

»Es presentà encara el qui havia rebut un talent i digué:  

S3:: »--Senyor, sabia que ets un home dur, que segues on no has sembrat i reculls on no has escampat. 

Vaig tenir por i vaig amagar a terra el teu talent. Aquí tens el que és teu.  

»Però l'amo li va respondre:  

Amo:: »--Servent dolent i gandul! Sabies que sego on no he sembrat i recullo on no he escampat. Per 

això calia que posessis els meus diners al banc, i ara que he tornat hauria recobrat el que és meu amb els 

interessos. Preneu-li el talent i doneu-lo al qui en té deu. Perquè a tot aquell qui té, li donaran encara més, i 

en tindrà a vessar; però al qui no té, li prendran fins allò que li queda. I a aquest servent inútil llanceu-lo 

fora, a la tenebra; allà hi haurà els plors i el cruixit de dents.  



 

 
• A nosaltres ens cal entendre que això és una paràbola i que, per tant, ens intenta explicar 

quelcom que és més important... però què és? 

 

Aquesta és la paràbola de la llibertat i de la responsabilitat. La llibertat i la responsabilitat de cadascú en la seva vida 

personal, en la seva relació amb els altres i en la seva vivència de la fe. A tots i cadascú de nosaltres, Déu ens ha 

donat un munt de talents, un munt de capacitats i qualitats personals.  

 

Què? Doncs la fe, la capacitat d’assimilar coneixements, el bon tracte amb els altres, la capacitat d’emocionar-nos, la 

capacitat d’estimar fins a l’extrem, la capacitat de treballar pels altres, l’oportunitat de fer unes coses concretes en la 

nostra comunitat, en el nostre poble o nació, potser una oïda musical més atenta o una memòria prodigiosa, la 

capacitat de comunicar, l’habilitat per fer unes coses o unes altres, la força per transmetre felicitat i actituds 

positives... i tantes i tantes possibilitats i oportunitats diferents. Talents que molt sovint ens sobrepassen. 

 

Aquests petits regals, dons o talents, n’hi ha que en tenen més, n’hi ha que en tenim menys, però tots, tenim 

l’obligació de fer-los fructificar, treballant amb les nostres capacitats, siguin moltes o poques, per construir un món 

una mica millor, un món més semblant al Regne del cel on esperem arribar algun dia. 

 

El que no s’hi val és deixar-se portar per la mandra i eludir responsabilitats. El gran error de l’administrador dolent i 

gandul va ser la por, i també, el pensar que, si havia rebut menys talents, era perquè no valia suficient, i per tant, no 

valia la pena esforçar-se. La por a què diran, o a que no surti bé, o a que jo no sóc capaç de fer-ho, molt sovint ens 

fa ser precisament com aquest administrador gandul. La por o la sensació de derrota, no ens eximeix de la 

responsabilitat.  

 

Tinguem present una cosa. De tots els talents que hem rebut, perquè tots hem rebut talents – tots -, el més 

important és l’amor, i aquest fructifica sempre estimant. Això, va molt més enllà del sistema econòmic, que només 

busca productivitat i guanys materials; l’evangeli parla de la força del compartir, de la solidaritat, del compromís, de 

l’esperança..., talents que creixen, només si amb ells creix l’amor, en el què fas i pels qui ho fas. 

 

Si no estiméssim, no seriem res. No deixem perdre, doncs, els talents que hem rebut i, visquem-los com un regal de 

Déu per als del nostre voltant, però també per a nosaltres mateixos. 

ARM 

 

Quin talent em comprometo a oferir als altres? 

 

Com descobreixo els talents que em dóna Déu? 
 

Deixem constància del nostre compromís en una fotografia. 

 

ACTUAR 

Escoltem unes persones que han ofert el seus “talents” a 

qui els ha necessitat, col·laboren amb Déu en la construcció 

del seu Regne. 


