
 
 
 
 
 
 
 

EL TREBALL  
influeix molt en la vida familiar 
 
 
Sovint el treball dels pares és concebut com quelcom necessari per a assegurar l’ha-
bitatge i el descans dels membres de la família, i no tenim prou en compte que el 
treball també és necessari per a la realització personal com a éssers humans. El 
treball dignifica l’home i la dona.  
 Francesc s’ha referit al sentit del treball humà en l’encíclica Laudato Si’ (LS), 
sobre la cura de la casa comuna. En efecte, ha escrit:  

«Quan, en l’ésser humà, la capacitat de contemplar i de respectar no és valo-
rada, es creen les condicions perquè el sentit del treball no sigui degudament 
comprès. 
 Convé recordar sempre que els homes i les dones tenen la capacitat de 
millorar tot allò que tenen, i de fomentar el seu progrés moral i el seu desen-
volupament espiritual. El treball hauria de ser l’àmbit d’aquest múltiple desen-
volupament personal, en què es posen en joc moltes dimensions de la vida: la 
creativitat, la projecció del futur, el desenvolupament de les pròpies capacitats, 
l’exercici dels valors, la comunicació amb els altres, una actitud d’adoració al 
Senyor» (LS, 127). 

 
Ara, en referir-se al treball, Francesc ha insistit en la mateixa idea, bo i recordant 
que la Bíblia presenta el pare de família com un treballador que, amb l’obra de les 
seves mans, assegura el benestar físic i la tranquil·litat de la família.  

«Al començament del Salm 128, el pare és presentat com un treballador que 
amb l’obra de les seves mans pot sostenir el benestar físic i la tranquil·litat de 
la seva família: “Menjaràs del fruit del teu treball, seràs feliç i tindràs sort” 
(Salm 128,2). 
 De les primeres pàgines de la Bíblia, en podem deduir que el treball és una 
part essencial de la dignitat humana; allà també podem llegir-hi que “Déu va 
prendre l’home i el va posar al jardí de l’Edèn, perquè el conreés i el guardés” 
(Gènesi 2). 
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 L’home és presentat com un treballador que conrea la terra, aprofita les 
energies de la natura i produeix «el pa que necessita per a la seva alimentació» 
(Salm 127), a més de tenir cura i desenvolupar els dons i talents que ha rebut 
de Déu» (AL 23). 

 
Si això és així, és normal que, en aquesta exhortació apostòlica, Francesc hagi re-
cordat que el treball del pare i de la mare fa possible el desenvolupament de la 
societat, començant pel manteniment, l’estabilitat i la fecunditat de la pròpia llar 
familiar. 

«El llibre dels Proverbis també presenta la tasca de la mare de família; el seu 
treball és descrit en totes les seves particularitats quotidianes, suscitant la llo-
ança de l’espòs i dels fills (cf. Proverbis 31,10-31). 
 L’apòstol Pau es mostrava orgullós d’haver viscut sense ser un pes per als 
altres, perquè va treballar amb les seves mans i així es va assegurar el propi 
sosteniment (cf. Fets 18;1Corintis 4,12;9,12). Tan convençut estava Pau de la 
necessitat del treball per assegurar el propi sosteniment, que va establir una 
fèrria norma per a totes les seves comunitats: “Qui no vulgui treballar, que no 
mengi” (2Tessalonicencs 3,10)» (AL 24). 

 
Per això, Francesc ha lamentat l’atur i la precarietat laboral amb les seves múltiples 
conseqüències, com també la situació en què molts països es troben a causa de la 
manca d’oportunitats laborals. 

«Dit això, es comprèn el sofriment causat per la desocupació i la precarietat 
laboral, com es reflecteix en el llibret de Rut, en la paràbola de Jesús relativa 
als treballadors ociosos a la plaça del poble (cf. Mateu 20,1-16), i en la seva 
experiència personal en trobar-se amb gent necessitada i amb famolencs. És 
lamentable que encara avui aquestes realitats es mantinguin presents en 
molts països, en els quals la manca d’oportunitats laborals afecta la serenor de 
la vida familiar» (AL 25). 

 
Francesc també ha fixat la mirada en la degeneració social causada pels pecats de 
la humanitat; per exemple, quan els éssers humans es comporten com a tirans en 
l’ús de la natura, devastant-la brutalment amb finalitats egoistes i provocant la de-
sertificació del planeta i els desequilibris econòmics i socials. 
 
 
 

■ Has viscut de prop el sofriment d’una família a causa de la manca de tre-
ball estable? Com hi has reaccionat? 

■ Creus que les actuals condicions socials permeten conjugar la vida laboral 
i la vida familiar amb la plenitud de la qual parla el papa Francesc? Què 
pots fer per aconseguir-ho? 

 
 
 
 
 

Extracte del llibre Exhortació del PAPA FRANCESC — L’ALEGRIA DE L’AMOR (edebé) 
Selecció i reflexions: FRANCESC RIU ROVIRA DE VILLAR, SDB, Missioner de la Misericòrdia. 

 

 


