Un nou sentit a la me y a feina
r"

Montserrat Caballé
Soprano

La nieva vida no tindria sentit sense el can[, acuse fan.

Serse

Perfil la nieva vida tampoc no Uncida sentir acuse la nieva fami-

aquest do efexpressar de manera excepcional i privilegiada.

lia, sense tot el conitint de vakws que configuren el

l'amor. la bondat_ el patriotisme. els meas sentiments Inés

Tot i que. per imperatius pmfessionals. 1111c de elesplacar i

seo

entorn.

íntims, els més nobles. els més elevats. El meu goig és poder

viatjar d'un cap a l'altre del globos, sempre he procurar trobar

fer gaudir els altas.

els espais necessaris per unir cura d'aquests valors: la fidelitau la unió i l'amor envera els amics. En aquest serail. les pamu-

Fa molts anos cm van regalar Camí, un !libre en qué es vent-

les de loan Pau ll en la

ilen pensaments que aluden a [nioto' Crist, i hi vaig Ilegir: Cal

molt reconlortants: La carita/ es conterlira aleshores, p reces-

arribar a la conricció que Dén está ctmantunneni al landre

SariallICUL en senei a la cultura. a la política. a l'econonzia,

costal. –Vivi»? coni si el Senror esnr.;ués

a la finnllia. peralte a /ot arrear es respectin els principia finta-

on

seva cauta

Novo millennio 1neunte són

les estrelles i no ens adonent que' landx, el tenini sempre a la

mentals deis(pulís cle,oen el (testi de l'ésser ¡nona i Pina- de

lora 1 n. 267). Aquestes paraules d'Escriva de balaguer. el

lca citilització.

centenari del qual se celebra aquest any 2002. lidian encoratjat a viure de fe a la me ya feina, a no oblidar-me mai de

"Ibt la nieva feina, la me ya familia, he procuran enaltir-

resar abans de pujar a un escenari. a parlar amo Déti, duna

bo mitjancant la fe que nflla feo i em fa esperar el preini més

manera o d'una altra, al 'ling de la jornada. A entendre que

gran. l'éxit més sorprenent. falegria al cor deis qui busquen

la meya fe pot C urvé transcendir el meu itmbit personal.

el Senyor.
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