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CONTES PER A REFLEXIONAR
LA LLEGENDA DELS SENTIMENTS
Explica la llegenda
que una vegada
es van reunir en
un lloc de la terra
tots els sentiments
i qualitats dels homes. Fou llavors
quan per primera
vegada es va jugar
a l’amagada.
Quan l’avorriment
havia badallat per
tercer cop, la bogeria, com sempre tan boja, els hi va proposar:
– juguem a cuc amagar?
l’intriga va aixecar la cara tota intrigada,
i la curiositat sense poder aguantar-se, va preguntar:
– a cuc amagar? i això que es?
– es un joc- va explicar la bogeria- en el que jo em tapo el ulls i començo a comptar des de un, fins a un milió, mentrestant vosaltres
us amagueu i, quan jo hagi acabat de comptar, el primer de vosaltres que trobi, ocuparà el meu lloc, per tornar a començar el joc.

l’entusiasme es va trobar secundat per l’eufòria,
l’alegria va fer tants salts que va acabar per convèncer a la dubte, i fins
i tot a l’apatia, a la que mai l’interessava res.
Però tots van voler participar.
La veritat va preferir no amagar-se; per què? si al cap i a la fi sempre li
fallaven,
i la supèrbia va pensar que era un joc molt ximple (en el fons, lo que li
molestava era que la idea no havia estat seva),
i la covardia es va estimar mes no arriscar-se....
un, dos, tres.....va començar a contar la bogeria.
La primera que es va amagar fou la mandra, que, com sempre, es va
deixar caure al darrere de la primera pedra del camí.
La fe va pujar al cel,
i l’enveja es va amagar darrera l’ombra del triomf, que amb el seu propi
esforç havia aconseguit pujar, a dalt de l’arbre mes alt de tots.
La generositat no trobava a on amagar-se; cada lloc que trobava li semblava meravellós per algun dels seus amics:
–
que si un llac cristal·lí? ideal per la bellesa!
–
que l’escletxa d’un arbre? lloc perfecte per la timidesa!;
–
que si el vol d’una papallona? lo millor per la voluptuositat!;
–
que si una ràfega de vent? magnífic per la llibertat!
així que va acabar per amagar-se en un raig de sol.
l’egoisme, en canvi, va trobar un lloc molt bo des de el principi, ventilat,
còmode.... això sí, només per ell.
La mentida es va amagar en el fons dels oceans (mentida, en realitat
s’havia amagat darrere de l’arc de Sant Martí),
i la passió i el desig en el centre dels volcans.
l’ oblit..... se m’ha oblidat a on es va amagar!.... però no es lo important.
quan la bogeria contava 999.999 l’ amor encara no havia trobat lloc per
amagar-se, doncs tots els llocs estaven ocupats, fins que va veure un
roser, i entendrit va decidir amagar-se entre les seves flors.
Un milió!- va contar la bogeria i va començar a buscar.
La primera a aparèixer fou la mandra, només a tres passes de la pedra.
desprès va escoltar la fe discutint amb Déu al cel sobre zoologia.
I a la passió i al desig els va sentir a la vibració dels volcans.
En un descuit va trobar a l’enveja, i es clar, va poder deduir a on estava

el triomf.
A l’egoisme no va
n’hi haver de busca’l; ell mateix va
sortir desesperat
del seu amagatall que va resultar que era un niu
d’abelles.
De tant caminar la
bogeria va tenir
set i al acostar-se al llac va descobrir a la bellesa.
I amb la dubte li va resultar més fàcil encara, doncs la va trobar asseguda sobre una paret, sense decidir encara a on s’havia d’amagar. així els
va anar trobant a tots:
el talent entre l’herba fresca,
l’angoixa dins una cova fosca,
la mentida darrera l’arc de Sant Martí....(mentida, si ella estava en el fons
dels oceans!)
i fins i tot l’oblit, al que ja se li havia oblidat que estava jugant a cuc amagar. Però únicament l’amor no apareixia per cap lloc.
La bogeria va buscar darrera cada un dels arbres, sota cada riuet del
planeta, a dalt de totes les muntanyes i, quan estava a punt de donar-se
per vençuda, va veure un roser i les roses....i va agafar un tronc i va començar a bellugar les branques quan de cop es va escoltar un crit molt
dolorós, les espines havien ferit en els ulls a l’amor, la bogeria no sabia
que fer per disculpar-se; va plorar, implorar, suplicar, va demanar perdó,
i fins i tot va prometre ser el seu pigall, la seva guia.
Des de llavors, des de que per primera vegada es va jugar a cuc amagar
a la terra, l’amor és cec i la bogeria sempre, sempre l’acompanya.

Reflexió: La faula ens permet reflexionar entorn el significat de cada un

dels nostres sentiments, i podem veure clarament com ens comportem si ens
deixem portar per a uns o altres.

Pilar Pous Altafaja

SANTA MARIA

SANT PAU

MISSES
Dilluns 5, a les 9: Miquel Verdaguer. Dimarts 6, a les 9: família
Sala Jaumira. Dimecres 7, a les 9.
Dijous 8, a les 9: esposos Climent
Sellas i Àngela Molist. Divendres
9, a les 9. Dissabte 10, a les 20:
Climent Sellas i Àngela Molist;
Francesc Bertran i família. Diumenge 11, a les 12: esposos Josep
Padrós i Ramona Oriol.

MISSES
Dilluns 5, a les 19: donants. Dimarts 6, a les 19. Dimecres 7, a
les 19: Mariano Fabregó Casacuberta. Dijous 8, a les 19. Divendres 9, a les 19. Dissabte 10, a les
18. Diumenge 11, a les 10.

COL·LECTES DEL MES DE JUNY
Dia 6, Càritas: 1.088,73. Dia 13:
162,58 Dia 20: 141,64 Dia 27,
Òbol de sant Pere: 211,19.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 10, a les 19. Diumenge
11, a les 11: Mercè Masramon; esposos Vicenç i Dolors.
COL·LECTES DEL MES DE JUNY
Dia 6, Càritas: 298,89. Dia 13:
78,40. Dia 20: 99,54. Dia 27. Òbol
de Sant Pere: 107,77.

COL·LECTES DEL MES DE JUNY
Dia 6, Càritas: 162,52. Dia 13:
63,60´. Dia 20: 63,01 Dia 27: Òbol
de sant Pere:74,30. També altres
donatius per Càritas: 120,16.
EXÈQUIES
Nati Cordero Jiménez (97 anys) C/
Arnald de Corcó, 53.
Dolors Juvanteny Riera (96 anys)
C/ Sant Pere, 10.
Manuel Begara Martínez (88 anys)
C/ Sogorb, 78.
Abigail Hernández Rodríguez (18
anys) C/ Indústria, 12.
Jacinto Cano Gutiérrez (76 anys)
C/ Torrent i Garriga, 124.
Josep Boix Jofre (84 anys) C/ Ter, 11.
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