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F. Preguntes per al diàleg en parella i en grup 

PREGUNTES PER A LA PARELLA 

1. Donem gràcies al Senyor pel treball que ens permet de 
mantenir a la nostra família?  
2. Quina relació hi ha entre el fet que siguem treballadors i la 
nostra vocació de cònjuges i pares?  
3. Les tasques domèstiques i la cura dels fills són compartits 
per tots dos? 
 

PREGUNTES PER AL GRUP FAMILIAR I LA COMUNITAT 

1. En el món del treball subsisteixen discriminacions injustes 
entre homes i dones, entre dones solteres i casades?  
2. Quin paper educatiu poden exercir la família, l'escola i la 
parròquia a l'hora de formar els joves en el valor de la 
laboriositat i de la responsabilitat social?  
3. Com recuperar avui la solidaritat en el món del treball? 
Quina ajuda pot donar l'Església? 

 

G. Un compromís amb la vida familiar i social 

H. Oracions espontànies. Pare Nostre 

I. Cant final 
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que ha esdvingut possible gràcies al treball i la primera escola interior de 
treball per a tot home». 

 

Treball i família 

El treball és, en un cert sentit, una condició per a fer possible 
la fundació d’una família, ja que aquesta exigeix els mitjans de 
subsistència que l’home adquireix normalment a través del 
treball. Treball i laboriositat condicionen al seu entorn tot el 
procés d’educació dins la família, precisament per la raó que 
cadascú “esdevé home”, entre altres coses mitjançant el 
treball,   i aquest esdevenir home expressa precisament el fi 
principal de tot el procés educatiu. Evidentment aquí entren en 
joc, en un cert sentit, dos aspectes del treball:el que permet la 
vida i la manutenció de la família i aquell pel qual es realitzen 
els fins de la família mateixa, especialment l’educació. Això no 
obstant, aquests dos aspectes del treball estan units ells i es 
complementen en diversos punts. 

En conjunt cal recordar i afirmar que la família constitueix un 
dels punts de referència més importants segons els quals ha 
de formar-se l’ordre social i ètic del treball humà. La doctrina 
de l’Església ha dedicat sempre una atenció especial a aquest 
problema i en el present document caldrà que en tornem a 
parlar. En efecte, la família és, al mateix temps, una comunitat 
feta possible gràcies al treball    i la primera escola interior de 
treball per a tothom. [Laborem exercens, 10] 

 

 

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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La família és el context per a la formació de moltes virtuts, és 
també escola de reconeixement pel compromís dels pares, dut 
a terme amb gratuïtat i amor. Aprendre a dir «gràcies» no és 
pas una cosa que es pugui donar per descomptat i, no obstant, 
totalment indispensable.  

«Do i responsabilitat» constitueixen el binomi dins del qual se 
situa el treball de la família i de cada un dels seus membres. 
Tots estan cridats a reconèixer els dons que han rebut de Déu, 
a posar els seus a disposició dels altres i valorar els dels 
altres. Cadascú és responsable de la vida dels altres: amb el 
treball proveeix per al bé de tots en la família i pot, així mateix, 
contribuir a les persones necessitades. Vivint així, els afectes i 
els vincles familiars es dilaten fins arribar a reconèixer en tot 
home i dona un germà i una germana, tots fills del mateix 
Pare. 

 

E. Ensenyament del Magisteri 

El treball és un recurs per a la família, en un doble sentit: perquè 
constitueix una font de sosteniment i de desenvolupament de la família i, 
alhora, perquè és un lloc en el qual s'exerceix la solidaritat entre famílies i 
entre generacions. L'ensenyament de l'Església suggereix mantenir en 
relació el treball amb la família. D'altra banda, quin model de 
desenvolupament podríem imaginar sense la família que recull els seus 
fruits i que a través de les pròpies opcions generatives orienta els 
desenvolupaments posteriors? Laborem Exercens proposa la correlació del 
treball amb la família i ens recorda que «la família és, alhora, una comunitat 
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sembla en la descripció ideal del llibre dels Proverbis. Això 
passa quan, per exemple, la dona es veu obligada a un doble 
treball, dins i fora de casa. Tot plegat fa que sigui de decisiva 
importància, tant des del punt de vista pràctic com afectiu, que 
els cònjuges comparteixin les tasques educatives i col·laborin 
en les tasques domèstiques. Avui dia, per a nombroses 
famílies la presència dels avis és més valuosa que mai i, no 
obstant això, es corre el risc que la seva aportació a la vida 
familiar sigui massa poc reconeguda i excessivament 
explotada. 

L'atractiu de la dona que somriu davant el dia de demà, 
recordant així l'esperança per al futur, és de gran actualitat. 
Fins i tot amb les seves fatigues quotidianes, nombroses 
famílies representen un autèntic signe d'esperança per a la 
nostra societat. La virtut de l'esperança té el seu origen en el 
fet d’encomanar-se confiadament a la Providència divina.  

És més que un deure mostrar gratitud envers tota dona i mare: 
«Reconeixeu-li el fruit del seu treball» observa el llibre dels 
Proverbis. El treball domèstic de cura de la casa, d'educació 
dels nens, d'assistència dels ancians i dels malalts, té un valor 
social molt més elevat del de moltes professions i treballs, que 
d'altra banda, estan ben retribuïts. La insubstituïble contribució 
de la dona a la formació de la família i al desenvolupament de 
la societat està encara esperant el degut reconeixement i 
l'adequada valoració. 
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6. EL TREBALL COM A RECURS PER A LA FAMÍLIA  

 

A. Cant i salutació inicial 

B. Invocació de l'Esperit Sant 

C. Lectura de la Paraula de Déu 

 
10 Una dona forta, qui la trobarà? 

És més preciosa que les perles. 
11 El seu marit confia en ella: 

no enyorarà cap més tresor; 
12 en rebrà benestar i no malestar 

tots els dies de la vida. 
13 Ella es procura llana i lli, 

i les seves mans treballen amb delit. 
14 Com les naus d'un mercader, 

porta de lluny les provisions. 
15 És de nit i ja es lleva; 

prepara el menjar per als de casa 

i la feina a les criades. 
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16 Es mira un camp i el compra, 

amb el fruit del seu treball planta una vinya. 
17 Es posa amb energia a la feina, 

fa anar els braços amb vigor. 
18 Comprova que els negocis marxen bé: 

en plena nit encara té encesa la llàntia. 
19 Les seves mans agafen el fus, 

buida que buida la filosa. 
20 Obre la mà als pobres, 

l'allarga als necessitats. 
21 Si neva no pateix pels de casa: 

doble abric porten tots ells. 
22 Ella mateixa es teixeix les flassades, 

es vesteix de porpra i de roba de fil. 
23 El seu marit és respectat en l'assemblea, 

quan té sessió amb els notables del país. 
24 Teixeix teles per a vendre, 

proveeix de cenyidors els marxants. 
25 Va vestida amb honor i dignitat, 

es riu del dia de demà. 
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La comunicació actual sovint és distorsionada: es diuen 
paraules i es llancen missatges amb la lleugeresa de qui no 
assumeix cap responsabilitat per les conseqüències d’allò que 
afirma. La persona responsable busca la veritat dels fets i 
parla d'allò de què està convençuda. La saviesa bíblica 
convida a defugir la mentida ia evitar les converses supèrflues. 
La família cristiana, escoltant la Paraula de Déu, té la gran 
responsabilitat de testimoniar-la fidelment, evitant que es vegi 
sufocada per tantes paraules inútils. 

En una societat on la comunicació distorsionada i mentidera 
està a l'origen de nombrosos patiments i incomprensions, la 
família pot convertir-se en el context propici per a l'educació a 
la sinceritat i a la veritat. Admetre els propis errors, demanant 
perdó i assumint coherentment les pròpies responsabilitats, no 
és un estil de vida espontani en què educar els fills des de la 
més tendra edat. 

Parlant amb saviesa, la dona ideal només «instrueix 
dolçament ». La saviesa de la Paraula consisteix a atorgar veu 
al bé, evitant converses només de crítica que arruïnen el 
diàleg familiar. Per això, cal facilitar que, tot escoltant la 
Paraula de Déu il·luminant i enriquint la qualitat de la 
comunicació, aquesta faci que la vida familiar sigui més 
evangèlica. 

 

4. Es riu del dia de demà . La vida familiar, i de la dona dins 
de la família, no és tan fàcil ni tan a l'abast de la mà, com 
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als pobres és una de les formes d'amor al proïsme més 
boniques que pot viure una família. Saber que amb el treball 
propi hom ajuda també a qui no té el necessari per viure 
reforça el compromís i sosté en la fatiga. D'altra banda, donar 
el que hom té a qui no té res, compartir amb els pobres les 
pròpies riqueses significa reconèixer que tot el que hem rebut 
és gràcia, i que com a principi de la nostra prosperitat, en 
qualsevol cas, hi ha un do de Déu, que no podem retenir per a 
nosaltres, sinó que hem de fer partícips els altres. Amb 
aquesta actitud es promou la justícia social i es contribueix al 
bé comú com a respota a la possessió egoista de la riquesa i 
bo i contrastant la indiferència pel bé comú. 

 

3. Parla amb sensatesa.  Una qualitat característica de la 
família ideal és la d'abstenir de la tafaneria. De què es parla en 
la família? Quin és el contingut de les converses? L'atractiu de 
la dona retratada en el llibre dels Proverbis rau també en el fet 
que «parla amb sensatesa, / els seus llavis instrueixen 
dolçament». Els pares tenen la tasca d'ensenyar els fills a 
complir el bé i a evitar el mal i, així mateix, a apreciar el 
manament de l'amor a Déu i al proïsme. La coherència de vida 
dels pares enforteix el seu ensenyament i el fa creïble, 
especialment quan es refereix al bé que cal fer i a l'amor que 
cal viure. El model de qui viu el que ensenya és perennement 
vàlid i, sobretot avui, conserva tota la seva inigualable eficàcia. 
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26 Parla amb sensatesa, 

els seus llavis instrueixen dolçament. 
27 Vetlla per la marxa de la casa, 

no menja el pa sense guanyar-se'l. 
28 Els fills van a felicitar-la, 

el marit en canta les lloances: 
29 «Hi ha moltes dones fortes, 

però tu les guanyes totes!» 
30 L'encís és enganyós, la bellesa s'esvaeix; 

la dona que venera el Senyor mereix de ser lloada. 
31 Reconeixeu-li el fruit del seu treball: 

per tot el que fa, rebrà pública lloança. (Proverbis 31, 10-31) 

 

 

 

D. Catequesi bíblica 

 

1. Una dona forta, qui la trobarà? En el retrat del llibre dels 
Proverbis, l'activitat de la dona assumeix un valor 
d'importància cabdal en l'economia domèstica i familiar. La 
dona, figura de la saviesa humana i divina a la vegada, 
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expressa a través del seu treball la genialitat creativa de tota la 
humanitat. Les qualitats atribuïdes a la dona, de fet, poden 
valer per a totes les persones cridades al sentit de 
responsabilitat envers la família i el treball. 

El quadre que aquí hom dibuixa és el de la dona ideal, que viu 
relacions bones en el si de la família. Confiant en l'habilitat 
organitzativa i en l'activitat de treball de la dona, a Israel el 
marit podia dedicar-se a la professió de jutge, un paper que 
corresponia als homes savis, normalment als vells que amb el 
temps havien adquirit la saviesa. 

Aquesta divisió de les tasques domèstiques i professionals 
il·lumina la importància del comú acord entre marit i muller a 
l'hora de planificar el treball de tots dos: a cada un se li 
demana que s’esforci per tal que l'altre pugui expressar millor 
els seus talents. Al seu torn la societat ha de donar a la família 
tot el suport possible, perquè els cònjuges tinguin la possibilitat 
de prendre lliurement i responsablement les seves decisions 
laborals. També els fills, juntament amb el marit, participen en 
les lloances vers la mare, exaltant les seves dots. En els seus 
trets certament idealitzats, aquest quadre familiar s'ofereix com 
un model en què inspirar-se i trobar estímul. La família 
exemplar viu en el temor de Déu i posa en Ell la seva 
confiança. La prosperitat de la qual gaudeix, reconeguda com 
a do diví, és custodiada i valorada en la laboriositat quotidiana. 

La dona s'adona de la responsabilitat que li ha etat confiada i 
s'esforça sense estalviar energies per correspondre a la tasca 
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encomanada. Amb la seva actitud, convida a tots a ser 
responsables de les pròpies accions, però també a tenir cura 
dels altres membres de la família i preocupar-se de la vida 
social contribuint al bé comú. Els dons i les dots personals són 
al mateix temps una responsabilitat vers Déu i vers el proïsme. 
El pensament deriva cap a la paràbola dels talents que es 
donen a cada un perquè els multipliqui (cf. Mt 25, 14-30). 

 

2. És de nit i ja es lleva.  El fet que la dona s'aixequi de nit i el 
seu treball nocturn descriuen un zel que elimina qualsevol 
forma de desídia. La laboriositat de la dona, lluny de tota 
negligència, se subratlla més vegades al llarg del text 
observant que ella «Vetlla per la marxa de la casa, / no menja 
el pa sense guanyar-se'l». Tota persona està cridada a vigilar 
constantment per no cedir a la temptació de la desídia, faltant 
a les seves responsabilitats i descuidant els seus 
compromisos. 

El retrat de la dona ideal, aliena a qualsevol forma de desídia, 
és la icona de qui no tem la fatiga i els sacrificis perquè sap 
que el dispendi de les seves energies no és debades sinó que 
té un sentit. Amb el seu treball, en efecte, proveeix a les 
necessitats de la seva família i és capaç de socórrer també al 
pobre i al captaire. 

Aquest exemple, sempre actual, interpel·la vida familiar. Entre 
les responsabilitats de la família hi ha la d'obrir-se a les 
necessitats dels altres, ja siguin propers o llunyans. L'atenció 


