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CONTES PER A REFLEXIONAR
L’àliga que pensava ser una gallina
(Paràbola africana)
Una vegada, un camperol va anar al bosc, a caçar algun ocell per tenir-lo en captivitat, a casa seva. I va poder caçar una cria d’àliga. La va
col·locar al galliner, juntament amb les gallines. Menjava gra, i tot el que
picotejaven les gallines. Encara que fos el rei de les aus.
Passat cinc anys, aquell camperol va tenir la visita casual d’un expert en
aus. Mentre passejaven pel jardí l’expert li va dir:
— Aquest ocell que hi ha al galliner no és una gallina, és una àliga.
— Sí –va respondre el camperol–, és una àliga. Però jo l’he criat com
una gallina. I ara ja no és una àliga. S’ha transformat en una gallina com les altres, malgrat els tres metres d’amplària de les seves
ales.
— No –va dir l’expert–, ella és i serà sempre una àliga. Perquè té un
cor d’àliga. Aquest cor un dia la farà volar fins al més alt.
— De cap manera- va insistir el camperol-, s’ha tornat definitivament
una gallina i mai volarà com una àliga.
Llavors van decidir de fer una prova, l’expert va prendre l’àliga, la va aixecar ben enlaire amb la mà i li va dir:
— Com que de fet ets una àliga, ja que pertanys al cel i no a la terra,
obre les teves ales i vola!

L’Àliga es va quedar asseguda sobre el braç estès de l’expert. Mirava
distreta al seu voltant. Va veure les gallines a terra, picotejant el gra. I va
fer un salt per anar fins on estaven. El camperol va comentar:
— Ja li ho he dit; s’ha convertit en una simple gallina!
— No –insistia l’expert–. Ella és una àliga. I una àliga no pot canviar
la seva naturalesa interior. Demà farem una altra prova.
L’endemà l’expert va pujar amb l’àliga al terrat de la casa. I li va dir:
— Escolta’m bé! Ja que ets una àliga, obre les teves ales i vola amunt!
Però, una vegada més, quan l’àliga va veure les gallines allà baix picotejant el gra, va fer un petit vol i es va ficar al bell mig d’elles.
— Ja li ho vaig dir! S’ha convertit en una gallina.
— De cap manera –va respondre encara l’expert–. Ella tindrà sempre
un cor d’àliga. Ho provarem encara una darrera vegada. Demà la
faré volar!
L’endemà, el camperol i l’expert es van llevar molt de matí. Van prendre
l’àliga i se la van emportar fora de la ciutat, lluny de les cases dels homes,
a dalt de tot d’una muntanya. El sol naixent daurava els pics de les muntanyes. L’expert va prendre l’àliga sobre el seu braç la va alçar i li va manar:
— Àliga ja que ets una àliga que pertanys al cel i no a la terra, obre
les teves ales i vola!
L’àliga va mirar al seu voltant. Tremolava tota ella i s’estremia, com si
experimentés una nova vida. Però no emprenia el vol. Llavors l’expert la
va prendre amb fermesa i la va orientar ben bé en direcció al sol, perquè
els seus ulls poguessin omplir-se de la llum del sol i de la immensitat de
l’horitzó.
En aquell moment, ella va obrir les seves ales potents, va fer ressonar
el seu crit amb una gran força com ho fan les àligues i es va alçar sobirana, sobre ella mateixa. I va començar a volar, a volar cap amunt, cada
vegada més amunt. Va volar més i més, fins que es va confondre amb el
blau del cel.

Reflexió: Aquesta paràbola africana data de molt antic i la va difondre Ja-

mes Aggrey, un dels pares de la independència de Ghana, en una trobada de
líders populars africans l’any 1925.
J.Aggrey és considerat un dels precursors del nacionalisme africà, i va
utilitzar la paràbola per fer una crida al poble de Ghana a lluitar per la lliber-

tat. Esperonava als seus habitants a no conformar-se en ser gallines , sino a
obrir les ales i volar com les àligues.
A voltes davant de situacions que se’ns plantegen al llarg de la vida, podem adoptar actituds similars a les exposades en la paràbola anterior. Per
exemple l’actitud del camperol, capritxosa, còmode i egoista. Recull una
cria d’àliga, perquè volia tenir una au en captivitat i la cria amb la resta de
les gallines sense tenir en compte la naturalesa pròpia de l’àliga, les seves
capacitats i les seves necessitats.
Així també nosaltres a vegades volem que les persones, els fills, els pares,
els amics, etc...es comportin com nosaltres volem, sense tenir en compte quines capacitats, aptituds i desitjos són els que veritablement tenen. Aquelles
il·lusions per les quals serien capaços de lluitar i arriscar-se.
Podem adoptar l’actitud de l’expert, i acompanyar als altres en el seu
camí de creixement, copsant els seus anhels i capacitats, confiant en ells i
ajudant-los a treure tot allò de bo que porten dins.
Si ens aturem en la figura de l’àliga, fàcilment ens hi veiem reflectits
quan, per comoditat, ens instal·lem en un immobilisme físic, mental, emocional o moral. Quan no cultivem una sana autoestima .Quan no ens decidim a
actuar d’acord amb les nostres capacitats.
Tots tenim dins nostre una mica de gallina i una mica d’àliga, no ens conformem en picotejar, si Déu ens ha donat unes capacitats tenim la obligació
de rentabilitzar-les, hem de fer-les treballar i actuar d’acord amb la nostra
naturalesa i al servei dels altres.
Pilar Pous Altafaja

SANTA MARIA

SANT PAU

MISSES
Dilluns 26, a les 9: família Font
Casas. Dimarts 27, a les 10: Montserrat Franquesa i filla M. Rosa Pallàs. Dimecres 28, a les 9: Xavier
Valls. Dijous 29, a les 9: Enric Vilà
(Sgda. Família). Divendres 30, a
les 9: Josep M. Franquesa. Dissabte 1, a les 20: Gna. Alícia Fernández. Diumenge 2, a les 12: Josep
Padrós Castells i Josep Padrós Oriol; esposos Suriñach Padrós i fills;
Montserrat Franquesa i Rosa M.
Pallàs.

MISSES
Diumenge 25, a les 10: Josefina
Costa. Dilluns 26, a les 19: donants. Dimarts 27, a les 19: esposos Martí Puig i Montserrat Rial 1
fill. Dimecres 28, a les 19: donants.
Dijous 29, a les 19: Lluís Crosas
Domènech (11è aniv.). Divendres
30, a les 19. Dissabte 1, a les 18,
família Parramon i Maria Serra.
Diumenge 2, a les 10: Miquel Vila
Farrés.

REUNIÓ DE PARES DELS NENS I
NENES QUE FARAN LA PRIMERA
COMUNIÓ
La reunió es farà el dimarts, dia
27 a dos quarts de 9 del vespre, a
l’església.
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE
MONTSERRAT
El dimarts dia 27, la missa del
matí serà a les 10.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte, 1, a les 19. Diumenge 2,
a les 11: Mercè Masramon i Mercè
Sala.

BAPTISME
Gael Franch García , fill de Joaquim i Victoria.
EXÈQUIES
Maria Madrid Alba (83 anys) C/
Ter, 5.
Josep Verdaguer Rosell (97 anys)
Avgda. Diputació, 3.
Rosa Espona Jolis (98 anys) C/
Rusiñol, 32.
Anna Vilaseca Baldà (86 anys) C/
Vilamirosa, 53.
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