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LES FLORETES DE SANT FRANCESC D’ASSÍS  
 
 «Un dels primers deixebles més dilectes del 
benaurat Francesc fou Fra Ginebre, home 
d’humilitat profunda, de gran caritat i fervor. D’ell 
deia en certa ocasió Sant Francesc als seus virtuosos 
companys: Serà bon framenor aquell que es venci a 
si mateix i vencí el món, com fra Ginebre» 
 

CAPÍTOL V 
COM FRA GINEBRE VA ARRENCAR UNS 

CASCAVELLS DE PLATA DE L’ALTAR I ELS VA 
DONAR A UNA POBRA DONA 

 
«Es trobava una vegada Fra Ginebre a Assís el dia de 
la Nativitat del Senyor meditant profundament 
davant l’altar de l’església del convent. Com que 
l’altar estava ricament adornat, el sagristà li va 
demanar que fes guarda mentre ell anava a fer un 
mos. Mentre fra Ginebre feia devotíssima oració, va 
entrar una pobreta i li va demanar una caritat per 
amor de Déu. Fra  ginebre li digué:  
-Espereu una mica i veurem si d’aquest altar tan 
abillat us puc donar alguna cosa. 
     Hi havia a l’altar un ric cortinatge del qual 
penjaven uns cascavells d’or i de plata de gran vàlua. 
Fra Ginebre digué: “Aquests cascavells hi sobren”, i 
amb un ganivet els va arrencar tots i els donà a la 
pobra dona per compassió. 
    El sagristà mentre feia un parell de queixalades, es 
va recordar de les extravagàncies de fra Ginebre i 
començà a sospitar que no n’hagués fet alguna -
portat pel seu zel de caritat- davant d’un altar tan ric i 
adornat, deixat a la seva custòdia. Immediatament 
s’aixecà de taula i va entrar a l’església per veure si 
estava tot perfecte o se’n havien endut algun 
ornament o estovalles. En veure arrencats de la 

cortina i que s’havien emportat els cascavells, el seu 
ensurt i desconcert foren enormes. Llavors, fra 
Ginebre, en veure el sagristà tan espaordit li digué: 
-No val la pena que et neguitegis pels cascavells d’or i 
plata, perquè els he donat a una pobra dona que es 
trobava molt necessitada, i aquí aquetes andròmines 
no servien per a res; són pompa vana i mundana. 
   Afligit el sagristà surt de l’església i se’n va corrents 
per tota la ciutat, per veure si troba la dona. No la veu 
enlloc, ni cap persona que l’hagi vista. Se’n torna cap 
a convent, arrenca de cop tota la cortina, la du i 
ensenya al general de l’ordre, que justament es 
trobava a Assís , i li diu:        
- Pare general, vinc aquí per demanar que feu justícia 
contra fra Ginebre, que ha esparracat aquest ric 
cortinatge, el més preciós que hi havia a la sagristia, i 
n’ha arrencat tots els cascavells d’or i plata, i diu que 
els ha donat a una pobra.     
El pare general li comenta: 
- Això no ho ha fet fra Ginebre, sinó la teva falta de 
seny, perquè prou bé que coneixes les seves manies. 
Encara no sé com no ha donat tota la resta. Amb tot , 
corregirà amb severitat la seva falta. 
      Convocats a capítol tots els frares, fa comparèixer 
Fra Ginebre i en presència de tots el reprèn asprament 
a causa dels cascavells. Tant li creix l’enuig i alça tan 
la veu, que es queda ronc. Fra Ginebre no fa cas dels 
reganys perquè, com més és reptat, més frueix dels 
improperis; però, per calmar la irritació i posar remei 
a la ronquera del general rumia què pot fer.  
     Rebuda la dura reprimenda del general, fra 
Ginebre se’n va a la ciutat i encomana que li facin un 
brou de farina amb mantega i ben entrada la nit, 
torna al convent. Encén una espelma i amb el 
consomé a les mans truca la porta de la cel.la del 
general , el qual, com que sent tants cops l’obre. En 
veure fra Ginebre amb l’espelma i el brou calent a les 
mans , li pregunta amb veu baixa:   
-Però què es això ? 
- Pare meu-respon fra Ginebre- avui, quan em 
repreníeu de les meves faltes, jo m’adonava que la 

vostra veu es tornava ronca, suposo que per massa 
fatiga; i per posar-hi remei he demanat que us fessin 
aquest brou. Us prego que el tasteu; estic segur que 
us alleujarà el pit i el coll.    
El general que li diu: 
-Aquestes són hores d’empipar els altres? 
Fra Ginebre insisteix: 
-Mireu que ha esta fet per a vos, us prego que us el 
prengueu sense recels i veureu com se us posarà bé. 
Llavors el general empipat per la impertinència en 
aquelles hores, li mana que toqui el dos; no són hores 
de menjar ni de beure. L’acomiada insultant-lo de 
mala manera. Llavors en veure fra Ginebre que no 
servien de res les moixaines, li diu:       
-Pare meu ja que no voleu tastar el brou de farina i 
mantega que per a vós s’havia fet, feu-me el favor, si 
us plau, d’aguantar l’espelma i jo me’l menjaré.   
   El general, com a persona bondadosa i respectuosa 
que era, considerant la pietat i simplicitat de fra 
Ginebre, que havia fet tot allò endut per bons 
sentiments, li diu:  
- Bé , ja que tu ho vols, mengem tots plegats. 
   I junts es cruspiren el brou fet amb una insistent i 
sol·licita caritat. I gaudiren més del gest que no pas 
del brou exquisit.  
A lloança de Crist. Amén»  
 
QÜESTIONS  

Quins sentiments traspuen del sagristà el general i fra 
Ginebre?  Quin us crida més l’atenció? 

Heu conegut persones que actuen com el sagristà?   I 
com el general? 

Que destaqueu del comportament de Fra Ginebre? 

Quins punts de connexió podríem trobar amb els 
comportaments de Jesús a l’Evangeli?  
 
Quin lloc té el pobre en la meva vida de fe? 
 


