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EL PESCADOR SATISFET

Probablement la majoria dels qui llegireu aquest conte que reproduïm 
a continuació, ja el coneixeu, ja l’heu llegit en algun altre lloc o l’heu 
sentit explicar. Però no vindrà d’una vegada, perquè en aquest conte 
hi  ha un bon feix  de  saviesa,  una saviesa  que hauríem de saber 
aplicar sempre, tant en temps de bonança econòmica com en temps 
de “vaques flaques”,  com el  que ara vivim. El  conte ens parla de 
reposar i gaudir de la vida, i això pot semblar, avui per avui, com una 
provocació.  Però  cal  que  tinguem present  que  de  vida  només  en 
tenim una, i cal aturar-nos a pensar quines coses són essencials en la 
vida i quines són secundàries, quines donen sentit a la vida, quines 
no, donen una raó per viure i quines no en donen cap. De vegades 
caiem en contradiccions que no ens deixen ni reposar ni gaudir de la 
vida. Per això convé que filem prim, que pensem què val la pena fer i 
deixar de fer perquè puguem viure la vida amb tanta plenitud com 
sigui possible i donant-li sentit. El conte d’Anthony de Mello potser 
ens aclarirà alguna cosa:   

“Un ric industrial s'horroritzà de veure un pescador tranquil·lament 
ajagut a l’ombra de la seva barca i  fumant la seva pipa.
“Per què no has sortit a pescar?” li preguntà l'industrial.

“Perquè ja he pescat prou per avui.”
“I per què no pesques més?”

“I què en faria?”
“Guanyaries més diners, li féu l’industrial. D'aquesta manera podries 

posar un motor a la teva barca i anar a pescar en  aigües més 
profundes i pescar més peixos. Això et procuraria els diners 

necessaris per a comprar unes xarxes de niló, amb les
quals obtindries més peixos i més diners. Aviat guanyaries per a tenir 

dues barques... fins i tot un estol. Aleshores series ric, com jo.”
“I què faria, llavors?”, preguntà el pescador.

“Podries reposar i gaudir de la vida”, respongué l’industrial.

“I què creus que faig, en aquest moment?, li contestà tot rient el 
pescador”.

D’homes i dones amb aquesta saviesa se’n troben. No fa pas massa 
dies un home jubilat explicava que la seva manera de gaudir de la 
vida era tan simple com cuidar les tres tortugues que tenia a l’hort i, 
quan feia bon temps, seure a sota un arbre fruiter  del  seu hort i 
donar engrunes de pa als ocells que s’hi acostaven. I en un diari, de 



fa pocs dies, un director de cinema, greument malalt, poc abans de la 
seva mort, deia als seus familiars: “He gaudit de la vida”.

Es diu que, avui, dia vivim neguitosos, accelerats, elèctrics... i, ara, 
amb la crisi econòmica encara més. Però, on volem anar a parar?  Hi 
ha  quelcom  que  no  ens  podem  deixar  prendre:  la  capacitat  de 
gestionar la nostra vida i de fer tot el possible de viure-la gaudint-ne i 
ajudant als qui tenim més a la vora a gaudir-la. I quan parlem de 
“gaudir de la vida” hem de pensar en totes les dimensions de la vida: 
física, psicològica, social, espiritual i religiosa. I aquestes dimensions 
de la vida estan renyides amb l’acceleració i el neguit constant. “Tot 
té el seu moment, sota el cel hi ha un temps per a cada cosa”, llegim 
a la Bíblia, en el llibre de l’Eclesiastès. Gaudim, doncs, de la vida, 
però en totes les seves dimensions!       

El mossèn

ELS PATRONS DE CATALUNYA

Dimecres vinent és la solemnitat de sant Jordi, màrtir, patró de Catalunya; i 
dissabte  vinent,  la  Mare  de  Déu  de  Montserrat,  patrona  de  Catalunya  i 
patrona del Bisbat de Vic. En aquestes dues festes, a més d’unir-nos a la 
festa popular, pensem també a pregar pel nostre país i per tots els qui hi 
vivim. Que entre tots plegats encertem el camí a emprendre per a viure en 
pau, en dignitat i en fraternitat  i no ens oblidem, a l’hora d’anar construint 
dia a dia el país, de les arrels cristianes del nostre poble. Sant Jordi i Verge 
de Montserrat, pregueu per nosaltres.

AGENDA

INTENCIONS  DE  MISSES:  dijous,  dia  25:  per  la  intenció  del  qui  ha  fet 
l’almoina;  dissabte,  dia  27: pels  germans  Pere  i  Jordi  Blancafort  i  Aligué, 
difunts; diumenge, dia 28: pel poble de Viladrau.

INFORMACIONS 

PELEGRINATGE A  MONTSERRAT:   Quan  llegirem  aquest  full,  ja  s’haurà  fet  el 
pelegrinatge a Montserrat. El dimarts passat, al matí, hi havia 704 persones, d’arreu 
del bisbat, inscrites, de les quals 46 eren de Viladrau. L’èxit de participació, doncs, 
haurà estat assegurat.  

TROBADA DE MAINADA DE CATEQUESI: dissabte passat, a Sant Julià de Vilatorta, 
al col·legi del Roser, hi va haver la trobada anual de la mainada de catequesi de tot 
l’arxiprestat  Guilleries-Congost.  Ho  deixem  escrit  perquè  sapiguem  que,  algunes 
vegades, es fan activitats conjuntes entre diverses parròquies d’un mateix territori, i és 
una  manera  d’ajudar-nos,  de  comunicar-nos,  d’aprendre  noves  coses   i  també de 
concentrar esforços en un mateix objectiu. 

APLEC DE SANT SEGIMON: Encara falten dies, però ja s’acosta. Serà, com cada 
any, el dia 1 de maig. La missa serà a les 11 del matí.




