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LA CONFIANÇA

El petit príncep XXI

Aleshores va ser quan va aparèixer la guineu.
 —Bon dia- va dir la guineu.
—Bon dia -va respondre educadament el petit príncep, que es va girar, però no va veure res.
—Sóc aquí -va dir la veu -, sota la pomera...
—¿Qui ets? -va dir el petit príncep -. Ets molt bonica...
—Sóc una guineu -va dir la guineu.
—Vine a jugar amb mi -li va proposar el petit príncep-. Estic tan trist...
—No puc jugar amb tu -va dir la guineu-. No estic domesticada.
—Ah! perdona -va fer el petit príncep.

Però, després de reflexionar, va afegir:
—¿Què vol dir “domesticar”?
—Tu no est d’aquí -va dir la guineu-, ¿què busques?
—Busco els homes -va dir el petit príncep -. ¿Què vol dir “domesticar”?
—Els homes -va dir la guineu- tenen escopetes i cacen. És molt empipador. També crien gallines. És l’única 
cosa interessant que fan. ¿Busques gallines?
—No -va dir el petit príncep-. Busco amics. ¿Què vol dir “domesticar”?
—És una cosa massa oblidada -va dir la guineu-. Vol dir “crear lligams...”
—¿Crear lligams?
—Es clar -va dir la guineu-. Per mi, de moment només ets un nen igual que cent mil altres nens. I no et neces-
sito. I tu tampoc no em necessites. Per tu només sóc una guineu igual que cent mil altres guineus. Però, si em 
domestiques, ens necessitarem l’un a l’altre. Per mi seras únic al món. Per tu, jo seré única al món...
—Ja ho començo a entendre -va dir el petit príncep-. Hi ha una flor... em penso que m’ha domesticat...
—Pot ser -va dir la guineu -.A la terra s’hi veuen tota mena de coses...
—Oh!, no és pas a la Terra -va dir el petit príncep.

La guineu va semblar molt intrigada:
—¿En un altre planeta?
—Sí.
—¿Hi ha caçadors, en aquest planeta?
—No.
—És interessant això! ¿I gallines?
—No.
—No hi ha res perfecte -va sospirar la guineu.

Però la guineu va tornar a la seva idea:
—Duc una vida monòtona. Caço gallines, els homes em cacen. Totes les gallines s’assemblen, i tots els homes 
s’assemblen. Per això m’avorreixo una mica. Però, si em domestiques, la meva vida serà com si li toques el sol. 
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. I a més, mira! ¿Veus, allà a baix, els camps de blat? Jo no menjo 
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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...

La guineu va callar i va mirar una bona estona el petit príncep:
—Si us plau... domestica’m! -va dir.
— D’acord -va respondre el petit príncep -. però no tinc gaire temps. Tinc amics per descobrir i moltes coses 
per conèixer.
—Només es coneixen les coses que es domestiquen -va dir la guineu-. Els homes ja no tenen temps de 
conèixer res. Compren coses fetes als comerciants. Però com que no hi ha comerciants d’amics, els homes 
ja no tenen amics. Si vols un amic, domestica’m!
—¿Què s’ha de fer? -va dir el petit príncep.
—S’ha de ser molt pacient - va respondre la guineu -. Per començar t’asseuràs una mica lluny de mi, així, a 
l’herba. Jo et miraré de reüll i tu no diràs res. El llenguatge és una font de malentesos. Però cada dia et podràs 
asseure una mica més a prop...

L’endemà el petit príncep va tornar.
—Hauria valgut més que tornessis a la mateixa hora -va dir la guineu-. Si véns, per exemple, a les quatre de 
la tarda, des de les tres ja començaré a ser feliç. A mida que anirà passant l’hora, cada cop em sentiré més 
feliç. A les quatre, ja m’agitaré i m’inquietaré; descobriré el preu de la felicitat! Però si véns a qualsevol hora, 
no sabré mai quan m’he de preparar el cor... Calen ritus.
—¿Què és un ritu? - va dir el petit príncep.
—També és una cosa massa oblidada -va dir la guineu-. És el que fa que un dia sigui diferent dels altres dies, 
una hora, de les altres hores. Hi ha un ritu, per exemple, entre els meus caçadors. El dijous ballen amb les 
noies del poble. Per això el dijous és un dia meravellós! Me’n vaig a passejar fins a la vinya. Si els caçadors 
ballessin quan volguessin, tots els dies s’assemblarien i jo no tindria mai vacances.

Així doncs, el petit príncep va domesticar la guineu. I quan es va acostar l’hora d’anar-se’n:
—Ai!- va dir la guineu- ...Ara ploraré.
—És culpa teva -va dir el petit príncep-, jo no et volia cap mal, però tu has demanat que et domestiqués...
—És clar que sí -va dir la guineu.
—Però ara ploraràs! -va dir el petit príncep.
—És clar que sí -va dir la guineu.
— Així no hi surts guanyant res!
—Hi surto guanyant -va dir la guineu-, pel color del blat. Després va afegir:
—Torna a veure les roses. Entendràs que la teva és única al món. Després vine a dir-me adéu i et regalaré 
un secret.

El petit príncep va anar a veure les roses.
—No us assembleu gens a la meva rosa, encara no sou res -els va dir-. No us ha domesticat ningú i no heu 
domesticat ningú. Sou com era la meva guineu. Només era una guineu igual que cent mil d’altres. Però ens 
hem fet amics i ara és única al món.

I les roses estaven incòmodes.
—Sou boniques, però esteu buides -va continuar dient- No es pot morir per vosaltres. És clar, un vianant 
qualsevol es pensaria que la meva rosa és com vosaltres. Però ella és més important que totes vosaltres 
juntes, perquè és la que he regat. Perquè és la que he posat sota la campana. Perquè és la que he protegit 
amb el paravent. Perquè li he matat les erugues (menys dues o tres per les papallones). Perquè és la que he 
escoltat queixar-se, o presumir, o fins i tot de vegades callar. Perquè és la meva rosa.

I va tornar amb la guineu:

2



3

ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS I
FITXA 1

—Adéu -li va dir...
—Adéu -va dir la guineu -. Aquí tens el meu secret. És molt senzill:només s’hi veu bé amb el cor. L’essencial 
és invisible als ulls.
—L’essencial és invisible als ulls -va repetir el petit príncep, per recordar-se’n.
—És el temps que ha perdut amb la rosa, que la fa tan important.
—És el temps que perdut amb la rosa... -va fer el petit príncep, per recordar-se’n.
—Els homes han oblidat aquesta veritat -va dir la guineu-. tu no l’has d’oblidar. Et fas responsable per sempre 
d’allò que has domesticat. Ets responsable de la teva rosa...
—Sóc responsable de la meva rosa... -va repetir el petit príncep, per recordar-se’n.

http://www.patatabrava.com/blogs/laura_r/capitol_xxi_el_petit_princep-t5438.htm

PISTES PER AL MOMENT DE TREBALL PERSONAL 

Proposam les preguntes següents a contestar individualment en un clima de silenci: 

m En les meves relacions (també en la meva relació de parella), quines resistències i 
obstacles m’impedeixen de sortir de mi per donar-me a l’altre i per “dir-me”? 

m Quines coses m’ho faciliten?

m Com i en quins moments la meva parella o les meves amistats profundes m’han cridat 
a la vida, m’han fet sentir viu, significatiu i realitzat?

m Som capaç de superar el fred raonament, per veure’l/-la amb els ulls del cor? Quins 
efectes produeix això en les nostres relacions?

CORATGE! SOM JO. NO TINGUEU POR

ESCOLTAM LA PARAULA
Mt 14,24-33

La barca ja s’havia allunyat un bon tros de terra, i les ones la sacsejaven, perquè el vent era contrari. 
A la matinada, Jesús va anar cap a ells caminant sobre l’aigua.26 Quan els deixebles el veieren 
caminant sobre l’aigua, es van esglaiar i es digueren:
--És un fantasma!
I es posaren a cridar de por. Però de seguida Jesús els digué:
--Coratge! Sóc jo. No tingueu por!
Pere li contestà:
--Senyor, si ets tu, mana’m que vingui caminant sobre l’aigua.
Jesús li digué:
--Vine.
Pere baixà de la barca, es posà a caminar sobre l’aigua i anà cap a Jesús. Però en veure que el vent 
era fort, es va acovardir. Llavors començà d’enfonsar-se i cridà:



ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS I
FITXA 1

4

--Senyor, salva’m!
A l’instant, Jesús estengué la mà i va agafar-lo tot dient-li:
--Home de poca fe! Per què has dubtat?
Llavors pujaren a la barca, i el vent va parar. Els qui eren a la barca es prosternaren davant d’ell i 
exclamaren:
--Realment ets Fill de Déu.

COMENTARI
Mateu va escriure una bella catequesi de Jesús amb un objectiu concret: ajudar els seguidors de 
Jesús a reafirmar-se en la seva fe sense deixar-se enfonsar per les dificultats. Ho va fer amb tal força 
que encara avui ens pot revifar per dins. 

Els deixebles estan sols. Aquesta vegada no els acompanya Jesús. S’ha quedat sol en una mun-
tanya propera, parlant amb el seu Pare en el silenci de la nit. Mateu descriu amb trets precisos la 
situació: els deixebles es troben sols, “un bon tros lluny de terra”, enmig de la inseguretat del mar; la 
barca és “sacsejada per les ones”, desbordada per les forces adverses; “el vent és contrari”, tot es 
torna en contra. A més s’ha fet fosc i les tenebres ho embolcallen tot. 

Els cristians que escolten aquest relat l’entenen de seguida. Coneixen el llenguatge dels salms i 
saben que “les aigües profundes”, “la tempesta”, “les tenebres de la nit”... són símbols d’inseguretat, 
angoixa i incertesa. 

Entre les tres i les sis del matí se’ls acosta Jesús caminant sobre les aigües. Mai no ha deixat de 
pensar en ells. Però els deixebles no són capaços de reconèixer-lo enmig de la tempesta i les tene-
bres. Jesús els sembla “un fantasma”, quelcom no real, una il·lusió falsa... Les pors en la comunitat 
cristiana són uns dels majors obstacles per a reconèixer Jesús i seguir-lo amb fe com a “Fill de Déu” 
que ens acompanya i ens salva en les crisis.

Jesús els diu les tres paraules que necessiten escoltar: “Coratge. Som jo. No tingueu por”. Aques-
tes paraules les escoltarem més d’una vegada al llarg del nostre recorregut. “Coratge”: Jesús ve a 
infondre ànims i sembrar esperança en el món. “Som jo”: no és un fantasma, sinó algú que es viu, 
ple de força salvadora. “No tingueu por”: hem de confiar i aprendre a reconèixer-lo al nostre costat 
enmig de les crisis, perills i dificultats. 

Animat per les paraules de Jesús, Pere fa una petició sorprenent: “Senyor, si ets tu, mana’m que 
vengui caminant sobre l’aigua”. No sap si Jesús és un fantasma o algú viu i real, però vol viure 
l’experiència d’anar cap a Ell caminant, no pas sobre terra ferma, sinó sobre l’aigua; no recolzat en 
la seguretat, sinó en la feblesa de la fe. Jesús diu: “vine”.

En el nostre recorregut ens trobarem més d’una vegada amb la seva invitació: “Vine i segueix-me”. 
Així cridava pels camins de Galilea i així crida avui a qui el vulgui escoltar. Però la crida a Pere, en-
mig de la tempesta enclou quelcom més: “Vine al meu encontre caminant sobre les aigües, encara 
que no encertis a reconèixer-me enmig d’aquesta tempesta i encara que estiguis ple de dubtes 
enmig de la nit”.
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Pere va baixar de la barca i “es posà a caminar sobre l’aigua i anà cap a Jesús”. Això és essen-
cialment la fe cristiana. “Caminar cap a Jesús, fer passos dia a dia orientant la nostra vida vers Ell. 
“Sobre l’aigua”, sense cap altre suport ferm que no sigui la seva Paraula, Sostinguts per la seva 
presència misteriosa en la nostra vida. Estam disposats a viure aquesta experiència?

No és fàcil viure aquesta fe nua. Pere en concret, “en veure que el vent era fort, es va espantar i va 
començar a enfonsar-se”. És el que ens pot passar en aquests moments: ens fixem només en la 
força que té el mal, ens entra la por i els dubtes, i començam a enfonsar-nos en la desesperança, 
la indiferència o la incredulitat. Què podem fer?

El primer, “cridar” Jesús. És el que fa Pere en començar a enfonsar-se: “Senyor, salva’m!”. Invoca 
Jesús com a “Senyor”. I només li demana una cosa: “Salva’m!”. Amb això està dit tot. Aquest crit 
sortit del més íntim del nostre cor pot ser una forma humil, però molt real, de viure la nostra fe. 
Jesús, que està atent i pendent de Pere, no resta indiferent a aquest crit. Segons el relat, “estengué 
la mà, va agafar-lo i li digué: Home de poca fe! Per què has dubtat?”. Sense saber com ni per què, 
Pere viu quelcom difícil d’explicar a qui no ho ha viscut. Experimenta Jesús com una “mà estesa”; 
es deixa “agafar” per ell i sent que Jesús el salva d’enfonsar-se. Al fons del seu cor escolta aquesta 
pregunta que pot canviar la seva vida: “Home de poca fe! Per què has dubtat ?”. Tal vegada és 
enmig de la crisi i de la nit quan aprenem a creure amb més veritat en la força salvadora de Jesús.
Pere i Jesús caminen agafats enmig de les ones i del vent. En pujar a la barca, la tempesta es va 
calmar. Quan Jesús és enmig del grup, els deixebles recuperen la pau. Ho han viscut tot d’aprop, 
plens de por i angoixa, però han experimentat la seva força salvadora. Els mateixos que abans 
deien “és un fantasma” es prostren ara davant de Jesús i li diuen des de molt endins: “Realment 
ets Fill de Déu”. 

José Antonio Pagola, Grups de Jesús, Barcelona, Claret, 2014, pp. 18-21 (text adaptat)

PISTES PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL

• Quins són els temporals de la meva vida? Les meves crisis?

• Amb qui compt de confiança que m’estengui la mà, o m’aculli quan defallesc?

• Està la meva fe en crisi, es va apagant o està creixent? Com em sent per dedins?

• On i com puc jo sentir Jesús com una mà estesa que m’agafa, em treu les pors i no 
deixa que m’enfonsi? 

• Conversa amb Jesús: Fes-li veure les teves pors i vacil·lacions. Ell t’agafa. No deixarà 
que t’enfonsis. 


