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LA CONFIANÇA

FINALITAT I CONTINGUTS

k Aprofundir amb els pares i mares l’experiència fonamental de la confiança interpersonal, per 
tal de percebre que la confiança és una actitud que correspon a les exigències del cor i de la vida. 
No es poden construir relacions humanes autèntiques i profundes sense una confiança recíproca. 

k Confiança com a fonament de la convivència humana.

k La fe és una modalitat de confiança i coneixença que implica tot l’home.

k Fixem-nos que, amb els nins, treballarem paral·lelament, i convidarem els pares a col·laborar-hi, 
el fet que som cristians i la descoberta de l’Església, almanco inicialment, a nivell extern. Des de la 
clau adulta, amb els pares començam treballant la confiança per tal que descobresquin que la nostra 
proposta inicial des de la comunitat parroquial és una “proposta de relació”.

MATERIAL

 Bíblia
 Fotocòpies de la fitxa per als pares que inclou el capítol XXI d’El petit príncep.
 Fotocòpia del tema “Els cristians”, que trobam a la Guia de catequistes, pàg. 38-39
 Serà bo que els pares i mares duguin un quadern personal per anar escrivint 
 tot el que van treballant personalment i amb el grup a les diverses sessions. 

ESQUEMA DE LA TROBADA DE PARES I MARES

 JOC PER INTRODUIR EL TEMA (Ho pot fer un animador)

Els participants es posen per parelles, de tal manera que els components de cada parella siguin 
semblants en altura i pes. Ells decideixen qui és la parella A i qui és B. El joc es desenvolupa en dues 
fases, totes les parelles al mateix temps. 

Primera fase: A  i B es posen un davant l’altre a una distància de 50 cm, aproximadament, posant 
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les palmes de les mans dretes una davant l’altre. Al sus de l’animador (o catequista), A i B al mateix 
temps es deixen caure cap endavant, mantenint els peus ferms (sense moure’ls), recolzant la pròpia 
palma de la mà sobre la del company, i retornant a la posició inicial després d’haver fet aquest mo-
viment. Es repeteix el mateix moviment més vegades, convidant les parelles a augmentar sempre la 
distància entre els dos components. 

Segona fase: A gira l’esquena a B, guardant una distància inicial de 50 cm, aproximadament. Es 
mantenen drets. Al sus de l’animador (o catequista), A es deixa caure cap endarrere, mantenint els 
peus ferms en la mateixa posició. Mentre B ha de controlar la caiguda sostenint A, i retornant-lo a 
la posició inicial. Com en la primera fase, es pot anar repetint, augmentant la distància entre A i B. 
Després es poden invertir els rols: B es deixa caure, i A el sosté. Al final del joc es poden compartir 
sensacions, pors, reflexions...

APROFUNDIMENT (Això corre a càrrec del catequista acompanyant o del capellà)2

(Fixau-vos que aquest apartat de l’aprofundiment va seguit de l’apartat de l’escolta de la Paraula. Se-
gons quin sigui el grup, i segons el criteri de l’equip d’acompanyants, es pot substituir l’aprofundiment 
per l’escolta de la Paraula, o fer els dos apartats, simplificant-los. A la fitxa a part per donar als pares 
trobau un text del Petit príncep, que correspondria a l’aprofundiment, i un text de l’evangeli amb una 
catequesi de J.A. Pagola, que correspon a l’escolta de la Paraula).

Es reparteix el capítol XXI d’El Petit príncep d’Antoine de Saint-Exupéry (fitxa a part).

Es pot començar llegint entre tots el capítol del Petit príncep, que tots tenen en la fitxa a part, i anar-ho 
comentant, o primer que l’acompanyant faci algunes indicacions i després llegir entre tots el text. 
A continuació proposam un discurs d’idees que poden servir al catequista acompanyant, tant per fer els 

k La por d’abandonar-se en les mans de l’altre és major quan no li veig la cara, 
si bé, el percep darrere meu?

Durant la segona fase del joc m’he sentit millor: en el moment d’abandonar-me, 
o en el moment de sostenir l’altre?

És fàcil abandonar-se si no hi ha una relació de confiança amb la persona 
amb la qual m’ha tocat ser parella?

Algú ha dubtat de la força de l’altre? I de la pròpia?

Algú s’ha llançat sense cap dificultat?

Ens incomoda el contacte físic amb algú que no coneixem gaire?

k

k

k

k

k

Són aquests els diversos modes en què un viu les relacions, les amistats, la vida de parella. L’objectiu 
del joc és ajudar els participants a prendre consciència de les seves vivències de confiança perquè les 
puguin compartir. També és un joc que ens permet rompre el gel, i ajudar-los a descobrir que no vénen 
per conferències, sinó que caldrà que s’hi impliquin.
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comentaris posteriors a la lectura o anteriors. En qualsevol cas, no les ha de llegir, i és important que 
les prepari, fent-les passar per la seva experiència, i potser posant-ne exemples:

La primera forma concreta de fe que l’home experimenta i viu és la fe interpersonal. Es tracta d’una 
dimensió constitutiva del subjecte humà que el caracteritza en el més profund del seu ésser, des 
de l’inici de la seva existència. Cadascú de nosaltres, molt abans de poder prendre una decisió, es 
troba fiat a un altre. Un nadó no podria sobreviure sense l’aliment que li dóna un altre, ni tampoc 
sense la tendresa de les carícies dels qui l’estimen. 

Es tracta de comprendre concretament, en l’existència viscuda, què és aquesta fe entre els homes, 
és a dir, quins són els aspectes que caracteritzen aquest fiar-se d’un altre, de tal manera que les 
relacions interpersonals siguin una afirmació recíproca: “jo crec en tu”, “me fii de tu”...

La Paraula, testimoni de l’esperit i la força (1 Cor 2,4)
És important destacar que en la relació interpersonal, caracteritzada per aquesta fe recíproca, la 
paraula no és simplement un “dir” coses a un altre, és sobretot un “dir-se”, un “entregar-se”.

En les paraules que em dius, tu hi ets, el teu “esperit”; en les paraules que jo et dirigesc, hi som jo, 
el meu “esperit”.

Aquesta recíproca entrega dóna a la paraula un caràcter de serietat i sobretot una “força” immensa 
que les fa úniques, diverses d’altres paraules. Aquestes em toquen al profund, interpel·len el meu 
“esperit” a sortir a fora, tal com diu la guineu al Petit Príncep: “...Coneixeré un soroll de passos que 
serà diferent de tots els altres. Els altres passos em fan amagar sota terra. El teu em cridarà fora 
del cau, com una música…”. D’aquestes consideracions podem deduir conseqüències importants: 
 

m La relació així entesa es pot qualificar de personal, ja que està caracteritzada pel “con-
tacte”, per la trobada profunda del jo i el tu, determinat del fet de sortir d’un cap a l’altre. 
No es pot definir de personal una relació superficial i funcional pels meus interessos o les 
meves necessitats.

m Aquest contacte és do recíproc. En el teu donar-te em dónes el meu jo, el crides a la 
vida, a l’existència. En el meu donar-me a tu, et don el teu tu, el crid a la vida, a l’existència.

m La trobada interpersonal no és un esdeveniment aïllat de la meva existència, sinó que 
implica la totalitat del meu ésser i de la meva vida, que a la llum d’aquesta trobada ara parla 
d’una altra manera... Continua dient la guineu: 

“Veus, allà a baix, els camps de blat? Jo no menjo pa. Per mi el blat es inútil. Els camps de 
blat no em recorden res. I això és ben trist! Però tu tens els cabells de color d’or. Aleshores 
serà meravellós quan m’hauràs domesticat! El blat, que és daurat, em farà pensar en tu. I 

m’agradarà el soroll del vent entre el blat...”.
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“Aquí tens el meu secret. És molt senzill: 
només s’hi veu bé amb el cor. L’essencial és invisible als ulls.”

La fe recíproca en la dinàmica relacional descrita abans es qualifica com a “mirada” a l’altre, capaç 
d’acollir-ne el rostre autèntic, “llegint a l’interior” de la materialitat que apareix, de l’aspecte extern 
(fets, paraules, comportaments...): el veure del cor, no del raonament o del càlcul.

La conseqüència és fiar-se, consentir en allò que el cor veu per jugar-se-la, per arriscar-se en la rela-
ció. Fixem-nos que són passos que impliquen un salt, un risc, ja que no estan fundats en l’evidència 
rigorosa i racional, sinó en la confiança. Moltes vegades apareixen les pors. El mateix podem dir de 
la relació home-Déu.

3 ESCOLTAM LA PARAULA
Mt 14,24-33

REEXPRESSAM4

La fe (confiança humana)

 

a) Moment de treball personal
A la fitxa trobam unes preguntes per contestar individualment en un clima de silenci. Fixa’t que hi 
ha unes preguntes referides al text del Petit príncep, i unes a l’Evangeli i la catequesi posterior. 
Caldrà tenir-ho en compte, segons l’opció que trieu fer a la sessió. 

b) Moment de treball en parella de pare-mare (si és oportú)
Podem convidar les parelles a compartir les respostes a les preguntes anteriors. Si en manca un 
de la parella, es pot fer un petit grupet, o passar directament al moment tercer.

c) Moment de treball de grup
Es tracta de verificar com s’ha viscut l’experiència. No es tracta de fer una posada en comú, per-
què la conversa anterior ha de quedar en el secret de la parella. Si bé, es pot deixar un espai per 
si algú vol compartir amb els altres una comunicació més profunda del propi treball personal o de 
parella. 

En aquest moment proposam l’escolta de la Paraula de Déu. Cal convidar als pares a escoltar 
l’Evangeli amb molta delicadesa. Es convenient que es posin drets per escoltar. Normalment el text 
no el llegirem de la fitxa, sinó de la Bíblia. Es pot encendre un ciri. 

A la fitxa a part, proposam una catequesi de José Antonio Pagola. Es pot llegir o donar-los perquè la 
llegesquin a casa. Tal i com hem dit abans aquesta catequesi i les pistes posteriors per a la reflexió 
poden substituir el moment d’aprofundiment. 


