
 
 

 

Estimats membres del Col·legi Dominics: 

Han passat ja uns dies des del tancament del Col·legi i vull dirigir-me a tots vosaltres, 
especialment a pares i alumnes.  

El primer que m’agradaria dir-vos és que us trobem a faltar. El Col·legi no és el 
mateix sense vosaltres, sense les vostres carreres, crits, balonades… No és el mateix. 
A la meua ment vénen eixes paraules que tots hem oït però que potser sol ara les 
comprenem: “u sol aprecia el que té quan ho perd”. 

Des de la comunitat dels frares us volem enviar a pares, alumnes professors i PASS, 
la nostra estima i recolzament. Per ara tots estem bé, gràcies a Déu. Passem el dia 
en la nostra habitació, eixim  sols  en casos molt necessaris i passegem pel pati per a 
no anquilosar-nos i, per descomptat, resem, resem per tots i cadascú  de vosaltres, 
per València i per la nostra nació, especialment pels que han mort, els malalts, el 
personal sanitari i per tants i tants… 

Vull dirigir-me a tots vosaltres per  transmetre-vos a tots algunes de les meues 
reflexions sobre aquesta situació com a  Dominic. 

D’entrada, m’agradaria  convidar-vos a tots vosaltres, pares, alumnes, professors i 
personal del Col·legi a prendre’ns molt seriosament el temps d’estudi en la vostra 
casa. Mai em canse de repetir que l’estudi, que és  més que traure aprovats o 
suspensos, és un element que defineix al dominic, siga frare, monja, professor seglar 
o alumne. No us relaxeu en l’estudi, aprofiteu el temp, perquè el temps passa i no 
torna.  

Per què estudiar? Aquesta és una pregunta que, segurament, us haureu fet moltes 
vegades. Hi ha moltes raons. Però a mí m’agradaria destacar, en aquests moments, 
la següent. Tots hem eixit als balcons a aplaudir als metges, infermers, auxiliars etc, 
que ara ens cuiden i ens salvan d’aquesta malaltia. Però, ells també necessiten 
relleu. Sí. Ells no duraran sempre i sou vosaltres, alguns de vosaltres, qui en el futur 
haureu d’ocupar el seu lloc i heu de preparar-vos. De vegades m’heu preguntat que 
per  què serveix estudiar el que estudieu. Bé, ací està la resposta. Dura resposta, 
trista resposta. Però realista resposta. 

Vosaltres sou el futur: els metges, infermers, auxiliars, policies, militars, biòlegs, 
químics, músics, cantants, informàtics, personal de neteja, etc, etc, etc, que dins 
d’uns anys haureu d’ocupar eixe lloc que alguns deixaran buit amb el pas del temps. 
Potser en uns  anys torne a passar una cosa semblant, i altra malaltia  greu aparega 
en la nostra societat. Podrem comptar amb vosaltres? Penseu-ho bé. Penseu-ho en 
el vostre interior; penseu-ho parlant amb els vostres pares. Potser tu, sí tu, el que 
has repetit un curs per no estudiar, perquè no t’interessava  l’estudi ni les matèries, 



 
 

 

potser  tu, dins d’uns anys, sigues el metge o l’investigador  o el policia que salve la 
vida del fill d’un company, o de molts amb les  teues investigacions. Sí, tu. Pensa-ho.  

I en segon lloc, m’agradaria  convidar-vos a l’Oració. A l’oració personal, a l’oració en 
família, a l’oració pel  Col·legi, per València, per Espanya, pel Món. A l’oració pels  
pobres, pels sense casa , pels que viuen en els camps de refugiats on ni hi ha cases on 
confinar-se i protegir-se de la malaltia. 

Aprofitem aquesta situació per a estretar els nostres llaços entre nosaltres i amb 
Déu. Demanem-li, demanem-li en família, demanem-li amb insistència. Recordem el 
relat evangèlic del Jutge i la Vídua. 

Evangeli 
En aquell temps, Jesús, per a explicar als seus deixebles com havien de resar sempre sense 
desanimar-se, els proposà aquesta paràbola: «Hi havia un jutge en una ciutat que ni temia  Déu ni li 
importaven els hòmens. En la mateixa ciutat havia una vídua que solia anar a dir-li: “Fes-me justícia 
front al meu adversari”. Per un temps s’hi negà, però després es digué: “Encara que ni tem a Déu, 
ni m’importen els hòmens, com que aquesta vídua m’està  molestant, li vaig a fer justícia, no siga 
cosa que seguixca venint a cada moment a importunar-me”». I el Senyor afegí: «Fixeu-vos en allò 
que diu el jutge  injust; doncs Déu, no farà justícia als seus elegits que clamen davant  d’ell dia i nit?; 
o els donarà llargues? Us dic que els farà justícia sense tardar. Però, quan vinga el Fill de l’home, 
trobarà aquesta fe en la terra?». 

Lucas 18, 1-8 
 
Sí, és aquest un bon moment per a resar en família, per a resar junts, per a dedicar-li 
un temps a Déu Pare, Déu Fill i Déu  Esperit Sant. Per a  dirigir els nostres ulls a la 
nostra Mare, la Verge dels Desemparats, perquè ella siga el nostre empar en 
aquestos moments. Per  demanar al nostre germà dominic i Patró de la Comunitat, 
Sant Vicent Ferrer, que intercedisca per nosaltres, pel Col·legi que porta el  seu nom, 
per les famílies del Col·legi. 

Estimats tots, acabe com he començat: us trobem a faltar. No vull allargar-me més. 
Rebeu tots i cadascú  de vosaltres la benedicció de la nostra Comunitat Religiosa. 
Que Déu Nostre Senyor i Sant Vicent Ferrer us beneïsquen a tots. 

El Col·legi està 

“Al teu costat” 

P. Antonio Roy Laguens O.P. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=K5PoEObhv_Y   


