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CATALUNYA FRANCISCANA 1

S
urt de la teva terra, de la teva
casa i de la teva parentela i vés
cap al país que jo t’indicaré” (Gn

12,1), i la carta als hebreus completa:
“Abraham es posà en marxa sense
saber on anava” (He 11,8). Aquesta
és la crida fonamental del creient:
“Confia”, “Camina”, “Jo estic amb tu,
no temis…” En aquests moments en
què a Europa sembla que Déu desa-
pareix de l’horitzó, on els cristians
tendim a ser una minoria, en aquests
moments de dificultats econòmiques
i de pessimisme ambiental, ressona
de nou i amb força la crida de Déu:
“Aixeca’t, no et desanimis, posa’t en
camí..., que jo estic amb tu”, “On
poses les teves esperances? On
recolzes la teva vida? En l’èxit, en
l’aplaudiment, que les coses ens
vagin bé?” La situació actual ens con-
vida a ser creients de veritat, a posar
la nostra única esperança en Déu.

“En Ell hi havia la vida i la Vida
era la llum dels homes”(Jn 1,4).
Que hi hagi Vida en les nostres
vides i fraternitats és el sentit de la
nostra existència cristiana. I hi ha
molta vida amagada en les nostres
fraternitats, i un dels objectius de
la nostra revista és fer-la surar, mos-
trar-la, aprendre d’ella, donar-la a
conèixer. La Trobada Fraterna que
s’ha celebrat al gener a Pompeia
n’és una mostra i la quantitat de
publicacions de temàtica francis-
cana que van sortint, també. Hi ha
molts testimonis cristians de primer
ordre en la nostra Església i volem
que siguin els protagonistes de les
nostres planes. “Els camps són ros-
sos” i “hi ha molt a segar” perquè
l’Esperit Sant està amagat en el cor
de tots.

FRA JOSEP MANUEL

«…SURT DE LA TEVA TERRA…»
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2 CATALUNYA FRANCISCANA

A
inicis de gener s’ha celebrat la
Trobada Fraterna anual dels
grups i comunitats dels convents

caputxins. Aquest aplec s’ha conver-
tit després de 5 anys en un “clàssic”
dins dels nostres encontres. Trobar-
nos, celebrar junts, adonar-nos que
no estem sols, que hi ha molta riquesa
entre nosaltres i molts motius per
l’esperança, constituïen alguns dels
objectius de l’encontre.

Enguany  volíem mostrar que hi ha
moltes persones a prop nostre, públi-
ques i conegudes, que han configu-
rat seriosament la seva vida segons

Jesucrist i ens fan de referents i testi-
monis qualificats.

Una exposició de cartells amb 25
testimonis donava la  benvinguda al
vestíbul de Pompeia a tots els parti-
cipants; persones com David Jou,
Francesc Torralba, Antoni Bassas, el
bisbe Carrera, fra Rossend, sor Geno-
veva... representaven una mostra del
núvol immens de testimonis que ens
envolten.

Començàrem el dia pregant, tot
posant-nos en presència de Déu
amb el text de la Carta als Hebreus
12,1-2.

ENVOLTATS D’UN NÚVOL
TAN GRAN DE TESTIMONIS

EEEE ssss pppp aaaa iiii     FFFF rrrr aaaa nnnn cccc iiii ssss cccc àààà
n o t í c i e s



Tot seguit, alguns membres de les
nostres fraternitats ens van parlar
d’una persona que era referent per a
ells. L’Enric Emo, terciari, ens va par-
lar de l’Eric-Emmanuel Schmitt, (foto
1) filòsof francès que, després d’una
conversió al desert del Sahara, es
dedica a través del teatre, el cinema
i la literatura, a mostrar la raonabili-
tat de Déu i com és font de bellesa i
bondat. Ho feu a partir de “El visitant”,
una obra de teatre on dialoguen Déu
i Freud; i de “Oscar i Mamie Rose”,
una obreta que descriu la relació ten-
dra i profunda entre una visitadora
de malalts i un noi que sap que ha
de morir. Fra Jesús Romero ens va
explicar la seva experiència de vida
amb Fra Rossend, (foto 2) la seva
simplicitat i alegria al telèfon i a la
porteria del convent,  la seva com-
passió envers els pobres, i la capa-
citat d’acolliment i normalitat en fer
els treballs més humils. La Dolors
Queralt, professora del nostre Col·legi
de Les Borges Blanques, ens va
il·lustrar d’una manera molt emotiva la
persona de Francesc Castelló (foto 3),
un noi de Lleida que durant els anys
de la guerra civil, no es va avenir a
negar que era catòlic per salvar-se,

per la qual cosa fou martiritzat. Per
acabar, la Victòria Molins, teresiana,

CATALUNYA FRANCISCANA 3
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4 CATALUNYA FRANCISCANA

ens va fer viure de primera mà el seu
coneixement i el seu tracte amb Sor
Genoveva (foto 4), religiosa de sant
Vicent de Paül que té cura dels més
abandonats al Casc Antic de Barce-
lona. Ens explicava com la seva infi-
nita paciència i la delicada tendresa
amb els drogoaddictes, presos i
malalts de sida ha “ressuscitat” molts
d’ells.

Durant la reunió de grups tothom
va tenir oportunitat d’expressar les res-
sonàncies d’algun dels testimonis des-
crits i van parlar dels seus propis tes-
timonis que van escriure en unes
cartolines de cara a les ofrenes de
l’Eucaristia.

La missa, al bell mig de la jornada,
presidida per Fra Jacint Duran, fou
molt viscuda i ben ambientada amb
els cants de la coral Stella de Sarrià.
Durant l’homilia el Provincial ens va
parlar de Fra Antoni Jover (foto 5),
caputxí missioner durant més de 40
anys a l’Amazones, mort recentment.
La disposició dels bancs a la cripta va
permetre gaudir a tothom d’una cele-
bració on es traspuava comunió fra-
terna i esperit d’oració. 

El dinar de germanor fou com sem-
pre una explosió de joia sorollosa i fra-
terna.

4
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La tarda va començar amb el tes-
timoniatge de la Teresa Forcades,
monja beneta del monestir de Mont-
serrat (foto 6). Ens va explicar la seva
pròpia experiència de fe d’una
manera “sorprenent”, basant-se en la
frase: “El cristianisme del segle XX
serà marià o no serà”.  Va estructurar
la seva pròpia experiència de Déu a
partir dels quatre dogmes marians:
Maria Mare de Déu, Maria Verge,
Maria Immaculada i Maria Assumpta.
No cal dir que va ser tota una lliçó de
teologia a l’abast de tothom salpicada
d’anècdotes molt divertides.

Per acabar la jornada vam gaudir
d’una Meditació musical amb orques-

tra de cambra i música de Mendels-
shon dirigida per Montserrat Matheu i
Daniela Turull acompanyats per l’or-
questra de joves músics formada per
la família Vallejo i la Núria de Collsus-
pina, l’Anna i en Wenceslau (foto 7). 

Val a dir que la jornada va ser
bellíssima, amb un ambient molt
maco de profunditat distesa, que ha
deixat molt bon regust a tothom,
amb ganes de repetir... “Els camps
són rossos”.

Si voleu veure més fotos de la jor-
nada així com l’exposició dels 25 tes-
timonis i els Powers Points, cliqueu: 

ww.caputxins.cat
(Històric de Novetats)

7
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E
l dimecres 12 de novembre, els
germans terciaris Glòria, Eudald,
Montserrat, Jordi i Carme, d’Arenys

de Mar, amb els frares Eduard i Juan
Felipe, es van trobar amb la fraternitat
franciscana seglar de Perpinyà. 

El contacte amb ells va venir a través
de les ermitanes de Maria, de Sant
Joan de l’Albera, amb les quals els ger-
mans Eudald i Montserrat tenen amis-
tat. Van sortir d’Arenys a les onze del
matí, i es dirigiren en primer lloc al
monestir de les ermitanes, on van ser
molt ben acollits pel mossèn i per la
germana Montserrat, filla de Barcelona
que ja porta més de quaranta anys a
les Alberes. Les ermitanes els havien
preparat un espai amb l’estufa de llenya
encesa perquè poguessin dinar còmo-
dament.

La visita va acabar amb el rés de
nona a l’església. Després de con-
templar el Canigó nevat des de l’auto-
pista, van arribar a Perpinyà, on els
esperava la germana Brigitte, ministra
de la fraternitat franciscana seglar, que
els va guiar fins al monestir de les cla-
risses. Allí es van afegir a l´ assem-
blea que cada mes realitza la fraterni-
tat: eucaristia, seguida per una
pregària, el sopar compartit i reunió
fins a les deu de la nit. Normalment
comenten l’evangeli del diumenge,
però aquest dia es van explicar mútua-
ment la vida de les respectives frater-
nitats. 

Fou una sorpresa molt agradable
descobrir que algunes germanes de Per-
pinyà, especialment la Miquela i la Cris-
tiana, parlaven un català força fluid, i

TERCIARIS D’ARENYS A PERPINYÀ

Pregària al Monestir de les Clarisses
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que podien cantar tots plegats el viro-
lai. El comiat fou acompanyat de la pro-
mesa de continuar aquesta relació tot

just començada, esperant que ara
siguin els catalans del Nord els qui tra-
vessin els Pirineus.

Sopar de germanor

Fotografia de tot el grup



8 CATALUNYA FRANCISCANA

L
a Caseta és un dels tres projec-
tes que du a terme l’Associació
Cedre, juntament amb el Volunta-

riat de Presons i el pis d’acollida de
Cerdanyola (gestionat per la Funda-
ció Hospital Sant Pere Claver). Es
tracta d’un recurs d’acollida de joves
procedents de centres penitenciaris,
que camina des de l’any 2000 i pel que
ja han passat 122 joves, més de 30
voluntaris, 7 educadors i 4 coordina-
dores.

Actualment els sistemes de reinser-
ció de què disposen els centres peni-
tenciaris no són gaire nombrosos i prin-
cipalment van dirigits a gent amb
recursos i suport familiar extern. El fet
d’apartar permanentment una persona
de la societat nega qualsevol possibili-
tat de redempció, de reconciliació i de
recomençar una nova vida. 

Pensadors importants del segle XX
han afirmat que l’home és una realitat
feta de possibilitats i necessitats. Fins i
tot en la persona condemnada pel crim
més terrible és possible trobar-li possi-
bilitats de redempció. Ningú diu que
sigui fàcil tenir aquesta fe, però és
necessari que lluitem contra el nostre
sistema penitenciari (deficient en molts
casos) per tal que permeti aquests can-
vis i fer que una presó no sigui només
un “magatzem de delinqüents” sinó una
oportunitat real per a la reinserció i pel
canvi de vida. Des de Cedre, creiem
doncs i no només això sinó que tenim la
certesa que els canvis en les persones
són possibles, sobretot si se’ls acom-
panya i se’ls dóna una oportunitat. I això
és el que intentem fer dia a dia acollint-
los a la Caseta o acompanyant-los dins
dels centres penitenciaris.    

LA CASETA DE CEDRE



Per aquest motiu, i gràcies a la ces-
sió d’un espai més del convent dels
Caputxins de Sarrià, aquest estiu hem
dut a terme les obres d’ampliació de
recurs que ens han permès augmentar
de 4 a 6 les places d’acollida de joves.
Amb aquesta ampliació hem millorat
l’entorn físic de La Caseta, fet que
implica, sens dubte, dignificar encara
més la vida dels joves beneficiaris, però
també qualificar la feina dels treballa-
dors que es dediquen al projecte.

Per celebrar aquesta fita, la setmana
del 11 al 17 d’octubre vam fer diversos
actes d’inauguracions dels nous espais:
amb la Fraternitat Caputxina, el provin-
cial fra Cinto Duran, fra Enric Castells,
que feia la benedicció dels espais, el
Secretari de Serveis Penitenciaris, el
cap de Medi Obert i Serveis Socials del
Departament de Justícia, Director de la
comissió d’assistència territorial i social
penitenciaria juntament amb el seu
equip de col·laboradors, la regidora del
districte de Sarrià Sant Gervasi, el con-
seller tècnic de cultura i serveis socials
de l’Ajuntament de Sarrià, socis/es,
col·laboradors/es, treballadors/es, ex-
treballadors/es, voluntaris/es, residents
i exresidents, en resum totes les per-
sones que fan possible que el projecte
La Caseta sigui una realitat.

CATALUNYA FRANCISCANA 9

PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE

DELS MÀRTIRS
CAPUTXINS

El dilluns 16 de març a les 8 del
vespre, a Pompeia-Grups (Riera

de Sant Miquel 1bis, Barcelona), es
farà una presentació del llibre “Tes-

timonis de sàvia ingenuïtat. Els

frares caputxins màrtirs a Cata-

lunya en temps de la Guerra

Civil”, de fra Eduard Rey. En l’acte,
a més de l’autor, participaran el sr.
Ignasi Moreta, doctor en Humani-
tats, mn Gaspar Mora, professor de
la Facultat de Teologia de Cata-
lunya, i fra Jacint Duran, ministre
provincial dels caputxins.
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E
l dia 16 d’octu-
bre, vigília de la
festa de santa

Elisabet d’Hongria, en
Vicenç Ollers i l’Enric
Emo, membres de la
Fraternitat Seglar de
l’Ajuda, van fer la seva
professió com a fran-
ciscans seglars. La
promesa de la regla
va ser feta a mans
de la ministra, la
germana Montserrat
Verduque, amb l’as-
sistència de tota la
fraternitat. En Vicenç
és metge i l’Enric
advocat, tots dos,
igual que els primers
penitents del segle
XII, es comprometen
a viure a fons la vida
cristiana: pregària,
fraternitat, ajuda als
pobres i servei dili-
gent en l’àmbit del
treball i de la família. 

El mateix dia a
Arenys de Mar
entrava al Noviciat
per començar l’any
de formació i discer-
niment de la seva
vocació, el germà
Víctor Mariné. A tots
ells els nostres millors
desitgs i moltes felici-
tats!

PR0FESSIONS OFS



E
l convent de Santa Clara i del Sant
Crist de Balaguer ha tornat a abi-
llar-se de festa el 7 de setembre

de 2008. Aquest cop ha estat per cele-
brar la professió de vots temporals de
la nostra germana sor Marta-Alicia Chi-
cop Sactic, natural de Santiago Saca-
tepequez (Guatemala).

Des de molt petita fou iniciada a la
NIFRA (nens franciscans) i educada en
el si d’una família que pertany a l’Orde
Franciscà Seglar. Jove com és ha vol-
gut seguir l’exemple de la seva cosina
sor Aura i, deixant endarrere el que ella
més estimava, va creuar l’oceà per fer-
se clarissa. 

“Els catòlics donen fruit” és la frase
que els germans evangèlics de San-
tiago repeteixen davant d’aquestes
vocacions tan fermes i decidides.

La celebració de la professió, presi-
dida pel Sr. Bisbe d’Urgell, Joan Enric
Vives, ha estat emotiva i joiosa. Molts
ens han acompanyat omplint el santuari
de gom a gom

Especialment emotiu fou el moment
en què el bisbe tallà a la jove professa
la seva llarga cabellera. En aquest cas,
l’antic ritu de consagració ha tingut un

simbolisme idèntic al que tingué en
temps de Santa Clara. La dona maia no
es talla mai els cabells, els conserva com
el seu millor ornament. Només els ofereix
al Senyor en signe de virginitat. 

Donem gràcies al Senyor i desitgem
que “els catòlics” i l’OFS continuïn
donant fruit.

PROFESSIÓ SIMPLE A BALAGUER
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CONFERÈNCIA A LA FACULTAT DE TEOLOGIA
Dimecres 25 de març a les 12h

Lloc: Carrer Diputació 231 - Barcelona

La Teologia de la Bellesa en sant Bonaventura
A càrrec de Fr. Paolo Martinelli OFMCap, president de l’Institut

Franciscà d’Espiritualitat del Pontifici Antonianum de Roma

ENTRADA LLIURE
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L
a Plaça dels Màrtirs de la capital
libanesa resultà insuficient per a
encabir-hi els representants de les

17 confessions religioses del país, per-
sonalitats civils i polítiques, i els milions
de fidels que es concentraren per a la
beatificació del caputxí libanès Abuna
Yaakub Jacques Ghazir Haddad, el
mes de juny passat. Presidí la cele-
bració el cardenal José Saraiva Mar-
tins, prefecte de la Congregació de les
Causes dels Sants, acompanyat per
mons. Vegliò Anotnio, secretari de la
Congregació per a les Esglésies Orien-
tals, i pel ministre general dels frame-
nors caputxins, fra Mauro Jöhri, i fra

Tanios Rizk, viceprovincial dels caput-
xins de la zona.

Els 24 volums escrits en àrab pel nou
beat caputxí testimonien el seu com-
promís en l’evangelització i l’activitat
social. Les germanes franciscanes de
la Santa Creu del Líban, congregació
fundada pel beat, s’hi trobava també
present, així com la totalitat dels frares
caputxins libanesos. La beatificació ha
esdevingut un signe convincent d’ecu-
menisme, un moment de gràcia i espe-
rança.

L’activitat social de l’Abuna Yaakub
fou impressionant. Escoles, llars d’aco-
llida per a infants orfes, hospitals, cen-
tres psiquiàtrics... Fou definit com un
nou Sant Vicenç de Paül, un altre Don
Bosco, o el P. Cottolengo del Líban. El
seu esperit solidari arrencava de la vital
comunió amb el Crist sofrent. La creu
fou la teologia i la praxi de la seva llarga
vida caputxina.

Molt venerat arreu del país, Jaume
De Ghazir Haddad, havia nascut a Bei-
rut l’1 de febrer de 1875 i passà al Pare
al mateix Beirut el 26 de juny de 1954.
Enamorat de sant Francesc, als 18
anys ingressà als framenors caputxins.
Apòstol de la caritat i de la reconcilia-
ció treballà incansablement pels més
pobres i marginats per als quals fundà
la seva congregació religiosa francis-
cana.

Com Francesc d’Assís, Isabel d’Hon-
gria, Jeremies de Valàquia, Leopold  de
Castelnovo i tants altres sants de la
família franciscana, el nou beat caputxí
ha esdevingut paràbola de reconcilia-
ció per a la comunitat cristiana.

BEATIFICACIÓ D’UN CAPUTXÍ LIBANÈS



L
es monges franciscanes del TOR
de Palma de Mallorca han obert de
nou la Casa d’Espiritualitat del

monestir de les caputxines, després
d’un temps d’arranjament de les seves
instal·lacions. Es tracta d’un espai per a
la pregària i el silenci, obert a persones
i grups, al bell mig de la ciutat, amb
sales de reunions, habitacions indivi-
duals, jardí i evidentment, la capella. La
Casa es troba frec a frec del “Museu de
les Caputxines”, i dintre el recinte con-
ventual. Podeu demanar informació al
tel: 971 710 323

CASA D’ESPIRITUALITAT DEL TOR
(PALMA DE MALLORCA)

CATALUNYA FRANCISCANA 13

OFERTES DE FORMACIÓ 2009. CAPUTXINS DE CATALUNYA I BALEARS
Als convents A nivell provincial

Curs Bíblic
«Les primeres comunitats cristianes,

mirall pel cristianisme d’avui»
a Arenys de Mar:

6, 13, 20 i 27 de març (a les 22 h)

a Pompeia:
12 i 19 de març (Quaresma)

(a les 20 h)

a l’Ajuda:
28 de març (Quaresma)

(a les 20 h)

a les Borges Blanques:
20 i 27 de febrer (a les 20 h)

Catequesi d’adults
a Sarrià

de gener a maig
(tercer dijous de mes)

(a les 21,30 h)

I) Facultat de Teologia
Conferència:

25 de març a les 12 h
«Teologia de la Bellesa
en sant Bonaventura»

Paolo Martinelli

Jornades d’Estudis Franciscams:

(26-27 de juny)

II) Pelegrinatges
A Terra Santa:

Estiu
(Jordi Cervera. Sarrià)

Romiatge a Montserrat
Orde Franciscà Seglar de Catalunya:

21 de juny

III) Exercicis i Recessos
Exercicis a Sant Martí de Montnegre:

Del 27 de juliol a l’1 d’agost
Del 3 al 8 d’agost

Josep Manuel Vallejo i equip

Del 10 al 15 d’agost
Lluís Àngel Arrom i equip

Recessos d’agents de pastoral
al Montnegre:

7 de març - 9 de maig

IV) Trobades
Trobada de catequistes:

21 de març a Sant Quirze

Assemblea Anual OFS de Catalunya:

10 de maig a Sabadell
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L
a tranquil·litat és l’ideal d’un estat
d’ànim. Actualment, tan saturats
d’activisme i estrès, es troba a fal-

tar. Moltes persones somnien amb la
calma. La nostra persona, tant en la
seva dimensió espiritual com en la seva

dimensió corporal busca la pau. Moltís-
simes persones recorren molts quilò-
metres per trobar espais ambientals on
es respiri la tranquil·litat. Els hostatges
monàstics s’ofereixen com un espai
terapèutic, a més a més de religiós.

S a n t
Francesc
d’Assís fou
sempre un
enamorat
del silenci.
Durant la
seva vida
va haver de
viure enmig
de les mul-
tituds. Ja
en la seva
vida cone-
gué més
de cinc mil
g e r m a n s
que desitja-
ren seguir
les seves
petges.

F r a n -
cesc era
d ’ u n
t a r a n n à
social i ale-
gre, però
s e m p r e
anhelà el
recés. En
certa oca-
sió va haver

LLAA  TTRRAANNQQUUIILL··LLIITTAATT
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de discernir la seva voca-
ció si era contempla-
tiva, retirada o
més aviat
apostòlica.
S a n t a
Clara i fra
Silvestre
l’ajuda-
ren a
dilucidar
allò que
el Senyor
li dema-
nava. Li
digueren que
havia de comuni-
car a la gent, amb la
qual es trobés, els valors que
el Senyor li havia concedit. Però el gust
del Sant hauria estat el d’una vida eremí-
tica assossegada.

Els finals de setmana i les vacances
són moments escollits per moltes per-
sones per a anar al camp. Es busquen
les muntanyes, la tranquil·litat dels
pobles, el contacte tonificant de la natu-
ralesa. Es busca essencialment, la tran-
quil·litat.

Per als cristians, Jesús de Natzaret
es presenta com un model en tot.
També en la seva manera de ser dòcil,
tranquil·la, amant de resar en la tran-
quil·litat de les nits o en el sopluig de
les muntanyes. Jesús, que recomanava
als seus seguidors de no perdre la
calma, de no posar-se nerviosos, és per
als cristians la font de la pau.

En el camí espiritual sant Francesc
tenia clar que “on hi ha quietud i medi-
tació, no hi ha neguit ni dissipació”
(Adm.27,4). El Sant movia els seus fra-
res a viure en pau i concòrdia amb
Déu, amb els homes i amb la pròpia
consciència” (Flor 17). Tant ell com els
seus germans “guardaven la pau i la

mansuetud amb tots, evi-
tant amb cura ser-

vicial qualsevol
e s c à n d o l

harmonit-
zant el
s e u
o b r a r
amb la
senzi-
llesa i
l a

pacièn-
cia” (1

Cel  41).
“Sant Fran-

cesc era assos-
segat en l’obrar,

obsequiós per naturalesa,
afable en la conversa, mesurat en els
avisos... i en tot ple de gràcia” (1 Cel.
83)

Sant Francesc ensenya els seus a
buscar sempre la pau. Per això els reco-
manava no preocupar-se massa pel
demà posant tota la seva confiança en
el Pare provident.

Molts són els cristians que s’han
embarcat en l’aventura de buscar la
quietud per a les seves vides. Per
això s’han consagrat per viure la
pobresa i la virginitat que experimentà
Crist. També han buscat el silenci
exterior.

Els monjos de vida contemplativa
han suggerit, per a trobar la tranquil·litat
de l’esperit, l’harmonia en els quefers.
Tot havia d’estar en una atmosfera de
soledat que pacifiqués el cor. Amb tot,
la veritable font de pau és el Senyor. El
Senyor ofereix pau a qui se li acosta
amb un cor assossegat. Sant Bernat de
Claraval deia que “veritablement Déu
és pau i ho pacifica tot”

JESUS LUCAS RODRIGUEZ

CATALUNYA FRANCISCANA 15



16 CATALUNYA FRANCISCANA

E
n José Jiménez Lozano,

nascut a Langa (Àvila) el

1930 és un escriptor de

solera, cristià de soca-rel, autor

de més de quaranta títols entre

novel·les, diaris, contes, poe-

sies… Col·laborador de la

desapareguda revista Destino

i guionista de les exposicions

de “Las Edades del Hombre”,

fou premi nacional de les lle-

tres espanyoles el 1992 i rebé

el premi Cervantes el 2002.

És dels pocs literats cristians que ens

queden, de la raça dels Bernanos, Clau-

del, St. Exupéry… No concep Déu sense

els homes, per això, allunyat d’un mal

entès espiritualisme, les seves obres

estan poblades de gent senzilla. Els pro-

tagonistes dels seus relats són els per-

dedors, els oblidats de la història, els

últims i els petits, aquells que no ente-

nen aquest món desbocat i fals. A ells

s’atansa i, amb la fina punta de la seva

ploma, ens endinsa, sense pretendre-ho

obertament, en narracions amb sabor a

minoritat i a evangeli.

A “Don José” no interessa la glòria

d’aquest món, i en cap moment la seva

literatura cerca l’elogi o la vanitat per-

sonal. El seu únic “Crític Atendible” és

Déu, i com a fiables jutges dels seus

escrits ha preferit escollir, no tant el nom-

bre d’exemplars venuts, quant a la Veri-

tat i a la Bellesa que des-

til·len les seves pàgines.

Jiménez Lozano prefe-

reix entrar en un contacte

directe amb les coses,

amb la realitat, amb les

persones. En les seves

narracions o en els seus

versos ens trobem amb la

mirada d’un home que sap

besllumar allò prodigiós en

coses tan senzilles com un

parament familiar, una parada

d’autobús, la conversa d’una

anciana, la troballa d’un llibre

oblidat, el vol d’un ocell, l’arri-

bada de la neu, ell silenci

d’una estança, la sobrietat

d’un gerro de terrissa… Tot

allò que és, pel mer fet

d’ésser, li interessa, perquè

amaga dintre un missatge

trascendent. Però perquè pugui escol-

tar-se “el susurro de las cosas cotidia-

nas” es necessita deixar l’ànima en

repòs, respectar-lo, com a la gespa, no

trepitjar-lo a base d’enrenou…

Pel que hem dit fins ara bé podríem

qualificar el nostre autor com un dels

pensadors més lúcids de la nostra lite-

ratura actual. Testimoni de la barbàrie

cultural que pateix Occident, és un huma-

nista que, quasi sense saber-ho, amb

una senzillesa corprenedora, dóna con-

sol i esperança als seus lectors, ja que

ofereix les vies per una vida més pro-

funda i enriquidora, amb més possibili-

tats que les merament tècniques i uti-

litàries.

Quan hom agafa cualsevol dels seus

llibres, hom no es cansa mai de sentir-

lo, i quan la narració s’acaba, vénen

ganes de dir-li: ”Torna-m’ho a contar”.

Des de la nostra

revista va sorgir la idea

de fer-li una entrevista per

conèixer una mica més

els trets de la seva rica

personalitat. I, amb una

disponibilitat realment

commovedora, va acce-

dir...

JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO

EEEE nnnn tttt rrrr eeee vvvv iiii ssss tttt aaaa



_Don José, pel que he llegit de vostè sé que
no és un home a qui li agradi estar “en boca
de los grandes”, vostè prefereix el silenci al
discurs, el camp a la ciutat, l’autèntic a allò
mediàtic… D’on li neix aquest estil de vida
tan atípic en la nostra societat?
_Es una cuestión de talante, no de virtud

de ninguna clase, y tampoco de simples

preferencias. E incluso es asunto de auto-

defensa, y de una cierta idea del escribir.

Si se quiere ser libre, hay que pagar un

precio, y el primero es el de no ser esclavo

del público, ni de la industria cultural.

Si se escriben ciertas cosas, se sabe

que es algo que no le va a poner a uno

en los cuernos de la luna, ni se lo van a

arrebatar de las manos. 

_Els personatges que poblen les seves
històries són, la majoria, extrets del poble
senzill desconegut, els que no compten:
“La Luisilla, la catalinilla, el viejecillo…” Per
què aquesta predilecció? 
_Los personajes de una narración no se

eligen, se encuentra uno con ellos. El

material de toda narración son las pasio-

nes humanas, y éstas están en todos los

hombres, tanto en las princesas como

en las mendigas, en los santos como en

los criminales, los listos y los tontos.  La

sencillez de las “pobres gentes”, que

decía Dostoievski –no me gusta decir

“el pueblo”, primero, porque lo dicen los

políticos y gentes así, y luego porque

pueblo somos todos– es un prejuicio:

un mendigo analfabeto puede tener tres

cerebros, y un investigador un político

sólo uno, o en el caso de los políticos a

lo mejor ninguno. La finura espiritual la

puede tener una modistilla, pero tam-

bién ésta puede ser un saco de malda-

des como las de un faraón.

Los diminutivos en un determinado

caso pueden decirlo todo, y de ordinario

CATALUNYA FRANCISCANA 17



18 CATALUNYA FRANCISCANA

están ahí para llenar el nombre de ternura.

Aunque no siempre; depende del con-

texto.

_En el seu diari “Los tres cuadernos rojos”
conta una anècdota d’una bellesa extra-
ordinaria, es tracta d’una dona de fer feines
qui hi havia a casa seva i que aconsellava
respecte de la gent que pateix o és trac-
tada injustament, d’aquesta manera: «¡Tú
míralos siempre a los ojos! ¡Ya verás que
son como los de los cristos!». En acabar,
vostè diu d’ella: “Era analfabeta «la María».
¡Caray!”.  Aquest “¡caray!” des del meu
punt de vista és d’una densitat espaordi-
dora. Quina és per a vostè la veritable
saviesa? I, sobretot, on i com trobar-la? 
_Es que esta mujer era inteligente, y tam-

bién tenía su saber de experiencia, y

había interiorizado una cultura cristiana

–digámoslo así, sin entrar en terreno de

su religiosidad. A esto los griegos lo lla-

maban “paideia” que era algo que siem-

pre había que añadir al conocimiento

material e intelectual del mundo, de los

demás, y de uno mismo. Y se encarna

en lo que llamamos respeto, hacer

cuenta de que tenemos una ánima, como

decía Cervantes, la dignidad, y la alegría.

Quizás es un don, pero, por lo menos,

hay que buscarlo, querer tenerlo.

_A la seva novel·la “Historia de un otoño”1

posa en boca d’un dels personatges, un
home condemnat injustament a presó per

haver insolentat un duc, la següent afir-
mació: “Allá (en el cielo) no mandan los
duques ni los capellanes de los duques
sino mi Señor Jesús”2... ¿Qui i com és per
vostè aquest “Senyor Jesús” que està sota
aquesta afirmació tan sàvia com senzilla? 
_Trato de ser cristiano, y esto quiere

decir que tengo el Credo como confe-

sión, y en él esta ese señorío de Cristo.

_I com hauria de ser un cristià?
_Todo el mundo lo sabe, el asunto está

en lo que Kierkegaard llamaba “la difi-

cultad de ser cristiano”. Tanta que todo

puede quedar en intento, y quizás no se

nos pida más. Y luego el propio Kierke-

gaard nos le pinta como alguien que, al

final de la jornada, se sienta a la puerta

de su casa, a fumar tranquilamente su

pipa, y a ver pasar la carroza o la come-

dia del mundo. 

_Amb quin personatge de les seves
novel·les s’identifica més? 
_Un narrador no puede tratar a sus per-

sonajes como altavoces suyos; el

asunto del narrador está en que tiene

que desprenderse de su yo y desposar

el de sus personajes. El de todos: el

santo y el verdugo. Y por esto los seño-

res y señoras de Port-Royal pensaban

que “les faiseurs des romans”, novelis-

tas y autores de teatro estaban en una

situación peligrosa en tanto que cristia-

nos. Pero, sea esto así o no, el hecho es
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que estaban en lo cierto en que un narra-

dor o autor de teatro tenía que ser sus

propios personajes, todos; o los perso-

najes serían de cartón piedra, como

suele suceder.

_Moltes de les seves històries tenen una
clara inspiració bíblica; el viatge de Jonàs,
Sara d’Ur… Què significa per a la seva
vida aquest Llibre Sagrat? 
_Los judíos inventaron el relato. Y los

relatos bíblicos son soberbios en tanto

que meros relatos. Mucho antes de leer

la Biblia, los oímos contar o los leímos

en extractos, de manera que he convi-

vido mucho con ellos. Los hemos dado

muchas vueltas, porque esos relatos y

la poesía o la tragedia griegas nos expli-

can nuestro ser hombres. Son historias

hermosísimas y entran ganas de con-

tarlas tal como se ven, al igual que otra

historia cualquiera; y, como son las pala-

bras las que dan el sentido, y además la

historia se ha visto de otra manera, ine-

vitablemente será distinta. Pero no debe

ser impostada, ni traicionada.

_Com pensa que hauria de ser l’Església
del s. XXI?
_Como siempre. La Iglesia no puede con-

formarse al mundo, o no se la diferen-

ciará de él, y desde luego perderá toda

significatividad y relevancia, y se trai-

cionará a sí misma.  Sólo hay que pen-

sar en el desastre de la reforma litúrgica.

De la buena intención nadie duda, pero

del desastre tampoco. Se ha tirado un

mundo de belleza y dignidad extraordi-

narios –quizás el único que queda en

esta cultura nuestra, como la herencia

más preciosa–  y ahora hasta  con fre-

cuencia carece de toda dignidad, se oyen

cuplés de un pésimo gusto y música de

discoteca. Las mismas traducciones son

penosas en su vulgaridad. A veces

parece que eso de la pastoral es como

un manual de ventas de todo a medio

euro para lograr muchas entradas. 

Es para recordar la parábola de Kier-

kegaard sobre las ocas salvajes que,

compadecidas de las pobres ocas

domésticas que no sabían volar, baja-

ron a enseñarlas, y se quedaron en el

corral. Y ya decía Chesterton que “la

Iglesia es lo único que salva a un hom-

bre de la degradante servidumbre de ser

un hijo de su tiempo”. Esto es, de que-

darse en el corral, entre unas fechas.

–Amb freqüència parla dels seus “loci
standi”, persones amb les quals mirar el
món i llocs des d’on mirar-lo. Junt amb qui
i des d’on ha après a mirar el món? 
–Desde la Biblia y los griegos, los roma-

nos, los señores Pascal, Descartes y Spi-

noza a Simone Weil y todos los demás.

Tenemos a nuestra espaldas treinta

siglos, y, desde luego, hay tarea para

aprender a ser y a saber. Pero ahora se

ha decidido que el mundo comienza en

estas fechas; la ficción nos costará

sudor y lágrimas.  

–En aquest sentit, qui són els seus sants
preferits, els que més admira: Teresa de
Jesús,  Francesc d’Assís, Joan de la Creu,
Pascal…?
–Los santos que  me son más cercanos

son los que están en todos los viejos

ábsides: los apóstoles.

–Tal com vostè afirma en un dels seus dia-
ris3: “nos han expropiado la fina punta del
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alma en expresión de Bérulle, ese reducto
último y escondido de cada ser humano
en el que no debe entrar ruido del mundo
ni nadie puede ocupar, ese vivir con uno
mismo y con aquello que colma nuestra
pequeña felicidad…” A què li sembla que
es deu el fet que en la societat actual es
visqui tant de portes enfora?
–Todos los hombres de todos los tiem-

pos –lo del “hombre moderno” es una

pura entelequia– nunca han querido que-

darse en su cámara, y eso ha sido para

ellos la mayor desgracia, decía Pascal.

Buscamos “di-vertirnos”, o “apartarnos

de” para no pensar en nuestra natura-

leza trunca y en el fin de la muerte; y los

grandes de este mundo serían los seres

más infelices, si no tuvieran continuas

dis-tracciones, añadía él. Y esto está en

nuestra naturaleza, ayer como hoy. Y

puede que la oferta de distracciones sea

hoy mayor –lo que incluso sería discu-

tible– pero nada más. En lo sustancial,

seguiremos huyendo de estar a solas

con nosotros mismos en nuestra cámara.

Por lo demás, el que nos arranquen o

nos ocupen “la fina punta del alma”, de

la que hablaba Bérulle, es cosa nuestra,

como lo fue siempre.  Se necesita nues-

tro asentimiento para ello.

–Els pròlegs dels seus llibres acostumen
a ésser com a “ofrenes” al lector… Quin
és el sentit d’aquest costum, aquesta mena
de “ritual sagrat” per mitjà del qual vostè vol
“sostenir i acompanyar solituds? 
–Las notas que he puesto a mis “Dia-

rios”, o en libros de poemas, son sim-

ples explicaciones que he pensado que

debía dar, o como tejadillos de entrada,

una invitación a entrar en casa. Sin más

pretensiones. El acompañar a alguien

es solamente la esperanza que se tiene

para un libro, como otros libros lo han

sido para uno mismo. Los críticos ingle-

ses del XIX hablaban de un escritor o un

poeta que consideraban, diciendo de él

“gentleman and friend”, un caballero y

un amigo, alguien que es de la misma

familia de uno o en cuya familia espiri-

tual quiere entrar. No andaban con las

medidas de grande o pequeño, ni de pri-

mera o segunda fila, que son asuntos

de número de calzado o de fila en un

acto público o entierro.

_Vostè afirma que per a ésser escriptor cal
“guardar mucho silencio, callar, escuchar,
bucear en el mundo de los adentros…”
porque “quien narra entrega lo que ha visto
y oído, y lo que acontece y ha experimen-
tado…”4… Tot això no està molt relacionat
amb l’espiritualitat, amb certa experiència
fins i tot mística?
_No, no creo que tenga relación alguna.

Son dos órdenes de cosas muy distin-

tos. Escribir es una empresa mundanal,

como la de pintar. La literatura está  en

la misma relación con el cristianismo que

el arte y la cultura entera, y fue el Papa

Gregorio I, que vivió a caballo de los

siglos VI y VII quien estableció esa rela-
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ción, afirmando enérgicamente que las

pinturas no son sacramentos ni epifanías

divinas, sino asunto de este mundo, cosa

de hombres. Y por esto en Occidente no

hay arte religioso, sino de asunto o his-

toria religiosos, pero de ejecución natu-

ralista. 

_En el seu diari Los tres cuadernos rojos5,
afirma que “por las mismas condiciones
de nuestra vida y de nuestra cultura, ni el
arte ni la literatura pueden ya herirnos como
en otros tiempos. Hay demasiado ruido,
demasiadas relucencias, demasiadas
impresiones que descargan sobre noso-
tros y nos impiden escuchar esas voces,
las únicas importantes”. Quines condicions
de vida hauriem de tenir per poder deixar-
nos afectar per l’art i la literatura?
_Estamos en otro tiempo, en otra acti-

tud cultural, y a este mundo y a esta cul-

tura de la modernidad no les interesan

la historia ni las historias de hombre, ni

el lenguaje simbólico, ni nada del pasado

salvo para liquidarlo como tiniebla, igno-

rancia y necedad. Así que no hay mucho

que hacer fuera de esta elección: o no

renegar del mundo de los padres –treinta

siglos–, o desposar la barbarie, o, lo que

es igual: aceptar ser no individuo inefa-

ble ni persona, sólo material fisiológico-

político, que es a lo que se está redu-

ciendo el hombre.

_Vostè considera la quotidianitat, allò real
de cada dia com a quelcom molt seriós i
profund6… Per què creu que el nostre món
d’avui viu tan desencantat i de tornada de
tot? Què creu que passa a la nostra vella
Europa? 
_La vida de todos los días es la única

vida que tenemos, y la que nos hace o

nos deshace, pero también hay “un tedio

del vivir”, y hoy parece estar muy exten-

dido, quizás porque en nuestro tiempo

han desaparecido las razones mismas

del vivir y del morir. Pero me parece que,

en cualquier caso, el mundo de hoy no

está desencantado ni de vuelta de nin-

guna parte, porque nunca “ha estado

encantado”, y no ha ido, ni quiere ir a

ninguna parte. Y, por otro lado, está lleno

de supersticiones, y regido por nomi-

nalismos abstractos, sobre todo si son

políticos.  

Y lo que le pasa a Europa es esto sen-

cillamente: ha tirado, o parece dispuesta

a hacerlo del todo, su vieja herencia cul-

tural, que la constituía, y está desangrán-

dose, descendiendo más y más. Pero es

todavía una maravilla, comparada con

este país nuestro de ahora mismo. 

_“Toda esta gloria de que los árboles están
vestidos se la llevará el otoño”7 afirma un
filòsof de la seva “Historia de un otoño”.
Quina importància té per a vostè “la sólida
y sobria realidad de las cosas, la desnu-
dez de artificio cómo búsqueda y encuen-
tro con la verdad?”
_El comentario del filósofo de “Historia

de un otoño” no es más que un “topos”

de todos los tiempos acerca de la fuga-

cidad de todas las cosas, lo que quizás
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forma parte de su hermosura, y en esto

último estarían conformes Qohélet en

su Eclesiastés, y Simone Weil. 

Y no es que lo real cuente para mí

solamente –los subjetivismos como las

opiniones no tienen la mínima impor-

tancia e interés–, sino para todos, lo real

es aquel territorio en el que debemos

estar. Lo moderno es creer que se puede

hacer un mundo y una realidad cada uno

para sí. Y esto ni siquiera es “hybris”

que dirían los griegos, o pretensión de

ser dioses, sino puro delirio.    

_Lògicament, el seu viure mirant i con-
templant amb profunditat l’entorn que
l’envolta, xoca amb l’estil pragmàtic i utili-
tarista de la nostra societat… 
_Yo dudo bastante de que este mundo

sea realmente pragmático y utilitarista,

otra cosa es que lo diga, como dice que

es crítico, libre, y cosas por el estilo que

hacen reír a las ovejas. En cualquier

caso, los hombres han sabido muy bien

lo que es negocio o “nec-otium” o no

ocio, o parcela dedicada a vivir. Des-

graciadamente en nuestro mundo la

inmensa gran mayoría está sujeta a tra-

bajar, a veces el día entero y parte de la

noche, a trabajar para comer: y el ocio

mismo, o las vacaciones, no son otra

cosa que aceitaje de la máquina para

que funcione mejor. Otros parece que

no pueden hacer otra cosa que nego-

cios y no son aptos para vivir. Como ve,

no son nada pragmáticos.

En el siglo XVII holandés, la costum-

bre era trabajar en el comercio hasta los

cuarente años, y dedicar luego la vida

al ocio, a la tertulia, al estudio de la filo-

sofía, a los asuntos públicos de la ciu-

dad. Saber vivir y saber morir era la fina-

lidad de la antigua filosofía.

_En un dels contes de “El ajuar de mamá”,
amb títol “El puestecillo” ens presenta
Eusebio, un ancià venedor que té “un pues-
tecillo” al mercat del `poble i que entaula
amistat amb un vellet que passeja per allí
amb freqüència. Ens conta que “para él,

haberle conocido y haber echado aque-
llas parrafadas con él, era como si le
hubiera venido Dios a ver con su palabra,
y le hubiera acompañado tantos días, en
los que, antes de conocerle, estaba total-
mente solo”8. Com li sembla que es reco-
neix la “vinguda de Déu a la propia vida?
_Eusebio emplea en el cuento una locu-

ción, que era antes muy común, para

significar que se había recibido un regalo

o un don. El encuentro con Dios en la

propia vida  podría decirse que es una

experiencia propia, pero es la fe cris-

tiana la que nos libera de peligrosos sub-

jetivismos. 

_Què li fa mantenir-se esperançat i inclús
optimista davant la “bruticia” i lletjor de la
vida social moderna, davant el buit i la
manca de profunditat? Quina postura
defensaria, la de “refugiar-se per tal d’evi-
tar el contagi o la de “transformar” des de
la massa? 
_La esperanza es una virtud teologal,

se espera en Dios, no en los hombres.

En niveles muy concretos puede

hablarse también de esperanzas huma-

nas, pero entonces en la medida que

son racionales. Por lo demás, la vida es

individual, la masa o multitud no es

nada ni nadie, es anónima y nadie en

ella puede tener, ni tiene, un yo. En ella

y desde ella no parece que se pueda

hacer otra cosa que, entre Jesús y

Barrabás, elegir a este último. “Un hom-
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bre puede equivocarse, la multitud siem-

pre”, decía también Kierkegaard.

Por lo demás, una cierta esperanza

se mantiene incluso en lo más negro de

una noche o metido de un pozo, y la his-

toria de los hombres nos ofrece de vez

en cuando una dosis de alegría. 

_Si Jesús nasqués avui enmig del nostre
món, què li sembla que denunciaria en pri-
mer lloc? Quina seria la seva invitació més
urgent? 
_No lo sé, pero me imagino que no podría

decir otra cosa que lo que dijo, y que ya

dijo todo lo que tenía que decir. Y también

mostró que no tenía mucha esperanza en

que, aunque resucitara un muerto y nos

hablase, le fuéramos a hacer caso. Y se

nos dice que, en un momento dado, se

sintió solo y preguntó a sus discípulos si

ellos también querían irse. Quizás sea la

invitación que haga hoy.
_I per acabar, podria dir-nos què és allò
que més li sedueix de Jesús? 
_No se es cristiano por razones senti-

mentales ni de valores humanos, que,

además, no podemos considerar, por-

que no vemos al hombre Jesús. Cristo

no es un ser humano más, que nos con-

quiste con sus cualidades, es un ser sin-

gular, único, el Hijo de Dios y Señor de

lo creado, y la fe también nos exime de

aquéllas valoraciones humanas y de

situaciones sentimentales. 

GNA. BEGOÑA FORNES

Notes:

1. Novel·la ambientada en el tancament del
monestir de Port Royal i consegüent expul-
sió de les monges acusades de jansenis-
tes, per ordre del rei Lluís XIV. Cf:  El cel
és dels pobres de J.M. VALLEJO a
Recerca 24 (2000), p. 2.

2. Historia de un otoño, Ed. Destino, Barce-
lona 1992, p. 187.

3. Cf. Los cuadernos de letra pequeña, Ed
Pre-textos, Valencia 2003 p. 170.

4. Pròleg a Un encuentro tardío con el ene-
migo, de Flannnery O’Connor,  Ed
Encuentro, Madrid 2006, p. 31.

5. Los tres cuadernos rojos, p.169.
6. Un encuentro tardío con el enemigo, p.

21.
7. Historia de un otoño, p. 58.
8. El ajuar de mamá, Ed Menos cuarto,

Palencia 2006, p. 97.

La revista

Selecciones de Franciscanismo
es troba a Internet

http://www.selfran.org

amb índex d’autors i de matèries,

consulta d’articles i bibliografia franciscana.
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E
scriptor de teatre, novel·lista
i director de cinema, Eric-
Emmanuel Schmitt és un

dels autors francesos de més èxit
al món,  amb llibres traduïts a
quaranta llengües i peces repre-
sentades regularment a més de
cinquanta països. Nascut el 1960,
doctor i professor agregat de filo-
sofia, premi de l’Academie
Française pel conjunt de la seva
obra, l’autor posa al centre de la seva temà-
tica la recerca de Déu per l’home d’avui.

El 1996 vàrem anar al teatre Poliorama
de Barcelona. L’argument de l’obra ens
havia cridat l’atenció: Un vell Sigmund
Freud, el creador de la psicoanàlisi, jueu,
es troba malalt a Viena en companyia de
la seva filla Anna, pendent d’obtenir un visat
que li permeti escapar dels nazis i viatjar
cap a la seguretat de Londres. En aquells
moments d’angoixa se li apareix un  per-
sonatge que li diu que és Déu. El savi dubta
entre creure-se’l o tractar-lo com un malalt.
Amb el seu raciocini no se’n surt. Fins i tot
arriba a treure un arma per sortir del dubte,
però no ho aconsegueix.

El teatre era ple. La posta en escena,
precisa i elegant. El públic fruïa d’allò més
amb els diàlegs brillants i amens amb què
els personatges repassaven els arguments
a favor i en contra de l’existència de Déu.
No coneixíem les creences de la directora,
Rosa Mª Sardà, ni les de la companyia.
Podíem suposar que eren persones pro-
gressistes. Insòlit: un tema compromès,
ignorat per la majoria del teatre modern,
amb un altíssim risc de resultar feixuc, es
desenvolupava alhora de manera profunda
i divertida. Es tractava de “El Visitant” del
francès Eric-Emmanuel Schmitt.

“El Visitant” diu coses com
aquestes:

Freud ha somiat que era una
criatura en una gran casa buida
i que plora i crida, però ningú no
l’escolta.

Déu li diu “He vingut a dir-te
que això és fals. Sempre hi ha
algú que escolta. I que ve.” I
arriba quan el doctor se sent
feble i pateix. “Si no existís la

feblesa, per on podria entrar Jo?”
Pensa Freud que sense amor només hi

ha solitud. No hauria pogut continuar vivint
si no estimés pas la seva família. Déu li
replica: “Però en allò que vostè anomena
amor hi ha el que ells li retornen...  mentre
que quan vostè estima tot sol, completa-
ment sol...”

El psicoanalista ateu no vol creure per-
què tot en ell està disposat per creure,
pensa que la fe neix de la part animal de
l’home que cerca una anestèsia contra la
angoixa: S’ha de lluitar en contra d’aquesta
droga per cercar la veritat, per dignitat,
encara que sigui dolorós. Déu li contesta
que si l’esperit de l’home ho desitja, per què
no donar-li gust? Per què romandre insa-
tisfet? Amb la fe no es viu una vida falsa,
es viu la mateixa vida, digna, bella, gene-
rosa... En un món sense Déu només que-
daria l’home i aquest es refugiaria en l’ídol
del diner.

El Déu que ha vingut a veure’l no és tal,
sinó un home malalt que se’n creu. Aquesta
és la conclusió de Freud. Però el suposat
malalt li diu que a Freud li resulta més fàcil
creure que Ell és un boig escapat i cercat
per la Gestapo tot i no tenir-ne cap prova!

Déu ho té tot. Ho sap tot, no té fi. És
com estar en una presó. Ser Déu és un

EEEE nnnn vvvv oooo llll tttt aaaa tttt ssss     dddd ’’’’ uuuu nnnn     nnnn úúúú vvvv oooo llll
tttt aaaa nnnn     gggg rrrr aaaa nnnn     dddd eeee     tttt eeee ssss tttt iiii mmmm oooo nnnn iiii ssss

ERIC-EMMANUEL SCHMITT
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enuig i una solitud. Déu ha fet el món per
Amor.

Freud retreu a Déu l’existència del mal
i el mal que els homes fan. Déu contesta
que ha fet l’home lliure i que la llibertat com-
porta tant la possibilitat de fer el bé com el
mal. En el moment de crear els homes lliu-
res, Déu ha deixat de ser totpoderós. Freud
preferiria un Déu justicier i terrible, no vol
un Déu que plora i refusa la tendresa de
Déu. Però un Déu que es mostrés clara-
ment al món no seria Déu, sinó el rei del
món; no deixaria a l’home res per decidir. És
per això que Déu es revesteix de misteri.
La fe s’ha de nodrir de la fe.

El nostre autor és prolífic. Entre les
seves obres citem “El Llibertí” que s’ha
representat fa poc als teatres de Catalunya
amb molt d’èxit.  Mostra un Diderot teòric
de la moral i obert en aquest tema a tots
els punts de vista sense aconseguir adop-
tar-ne un que li permeti acabar l’article que
li ha demanat l’Enciclopèdia. Contrària-
ment al que fa en la seva vida llibertina,
imposa a la seva filla una moral conser-
vadora.

També s’han publicat el relats que for-
men la tetralogia del “Cicle de l’Invisible”.
Es tracta de “Milarepa”, sobre el budisme,
“L’Enfant de Noé” que aborda la relació
entre el cristianisme i el judaisme i de dos
narracions més, especialment plenes de

tendresa  i d’humor, sense amagar els fets
tràgics de la vida: El Senyor Ibrahim i les
Flors del Coràn que parla de l’islam del
sufisme, corrent místic que s’oposa al lega-
lisme per centrar-se en la religió interior.
Curulla de tendresa, presenta la trobada
entre un adolescent jueu, Momô que perd
al pare i es relaciona amb “l’àrab del barri”,
en realitat un turc propietari de la botiga de
queviures d’aquells carrers. La fe, la pau i
la joia interior del sufí, savi amagat i dis-
cret, són la millor educació espiritual per a
la vida del noi que acaba convertit en el seu
hereu i en el nou “àrab del barri”. Momô tria
la seva identitat no pas pel seu origen sinó
per unes creences que fa seves i l’’estima-
ció de qui amb humanitat les hi ha desco-
bert.

I “Oscar i Mammie Rose” _400.000
exemplars venuts_ ens ofereix un tema
dur tractat amb optimisme: els últims dies
d’un nen malalt de leucèmia que gràcies
a una voluntària, ex lluitadora de catch,
Mammie Rose, l’Estranguladora del Llen-
guadoc, viu intensament en 12 jornades
tota una vida i descobreix Déu per mitjà
de les cartes que l’infant li escriu. La tragè-
dia de la vida, la joia que tanmateix s’hi
pot trobar, el Senyor que no abandona els
febles, havent patit Ell mateix a la creu,
de com Déu es manifesta subtilment i
l’esperança raonable oferta als ateus són
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matèria de reflexió i d’ intensa emoció. En
reproduïm unes línies:

_ Mamie Rose: «A la gent fa por la mort
perquè té por al desconegut. Però jus-
tament, què és el desconegut? Oscar,
et proposo que no tinguis por sinó con-
fiança. Fixa’t en la cara de Déu sobre la
creu: està patint tot aquest dolor físic,
però no té cap sofriment moral perquè té
confiança. Llavors els claus li fan menys
mal i es repeteix a sí mateix: “Em fa mal
però patir no és dolent”. Així doncs,
Osqui, aquest és el benefici que dóna
la fe! Era això el que et volia ensenyar».

_ Val Mammie-Rose, «quan m’agafi el
cangueli m’esforçaré per tenir con-
fiança».

Schmitt és un creient i un filòsof. Un filò-
sof a la manera de Diderot que volia construir
una “filosofia popular” que arribés a la gent
i despertar l’interés pel diàleg sobre les idees.
Precisament la seva tesi doctoral va tenir
per objecte aquest pensador. L’escriptor
barreja i dosifica conceptes  profunds amb
l’emoció i l’humor. En aquest sentit, tot rient,
diu de si mateix que és l’únic autor viu del
S. XVIII.

El nostre escriptor ens parla des de la
seva experiència. Nascut en una família
atea, va ser batejat per conveniències

socials i més tard inscrit a catecisme com
una matèria més,  necessària en la forma-
ció cultural. El sacerdot del col·legi, el Pare
Ponce, proposava als alumnes de reflexio-
nar sobre qüestions socials tot respectant
la seva opinió. Li va donar a Schmitt el gust
pel diàleg filosòfic però aquest confessa que
no en va treure gaire cosa de la Història
Sagrada. Començà a llegir filosofia des
d’una posició atea fins que la lectura de Des-
cartes, Kierkegaard, Leibniz i especialment
Pascal el van fer girar cap a l’agnosticisme.

El 4 de febrer de 1989 tingué una expe-
riència mística a les muntanyes del Hog-
gar, al Sàhara algerià, explicada en una
entrevista a La Croix:

«Vaig comprendre ràpidament que no
prenia el camí correcte, però vaig con-
tinuar seduït irresistiblement per la idea
de perdre’m. Quan la nit i el fred em cai-
gueren al damunt, com que no duia res,
em vaig enterrar a la sorra. Encara que
hauria d’haver tingut por, aquella nit de
solitud sota la volta estelada va ser
extraordinària. Vaig experimentar el sen-
timent de l’Absolut i amb ell la certitud
que un Ordre, una intel·ligència vetlla
per nosaltres i que, en aquest ordre, jo
havia estat creat, volgut. I a més la
mateixa frase ocupava els meus pen-
saments: “Tot està justificat”... Va ser



una resposta a totes les meves pre-
guntes sobre el Mal. Ja no m’havia
d’escandalitzar d’allò que és incom-
prensible. Podia acceptar la mort como
una gran sorpresa... Aquella nit també
vaig tenir una experiència d’eternitat.
Aquest instant dilatat em va fer increï-
blement fort: ara sé que a dins meu hi
ha alguna cosa més que jo, fent ús de
l’expressió de Sant Agustí. Aquella nit
mística resta com una experiència fun-
dacional.»

Resulta remarcable que un filòsof que
argumenta sobre Déu acaba creient-hi grà-
cies a una experiència mística de l’Abso-
lut. És com si ens digués que necessitem
eliminar els obstacles de la raó perquè la
fe sigui raonable, però que per creure ens
cal a més l’experiència personal de l’Abso-
lut.

Potser pels seus orígens ateus, empès
per voler transmetre la seva experiència de
fe, ran dels fets viscuts a l’Hoggar, dóna
embranzida a la seva escriptura i fent ús
de les seves habilitats, presenta Déu als no
creients. Això és el que fa a la seva novel·la
“L’Evangeli Segons Pilat” en la qual el pre-
fecte romà dirigeix una investigació sobre
la desaparició del cos de Jesús. L’escrip-
tor aclareix les seves intencions: “Diguem
que a través d’aquesta novel·la he desitjat
que la qüestió de Jesús esdevingui una
qüestió personal per als ateus.”

Schmitt és la suma de la racionalitat,
l’emotivitat i els valors. Entén que la vida
de l’esperit necessita de tot plegat. La fe
no pot excloure aquestes dimensions.
També fan més complet i punyent el mis-
satge de la seva obra i li serveixen per inte-
ressar el lector, l’espectador, i acompan-
yar-lo. En aquest aspecte és contrari a la
tendència actual de la literatura de plante-

jar els problemes sense  proposar solu-
cions, deixant la seva eventual formulació
al receptor. Escriu ficció perquè pensa que
la literatura permet descriure la complexi-
tat de la vida i de l’ànima humana, mentre
que la filosofia vol capir la realitat i expli-
car-la reduint-la, per explicar-la, a formula-
cions més simples.

Com diu ell mateix, el seu és un opti-
misme voluntari i lúcid, fruit de la reflexió
que parteix d’un diagnòstic dur que no
ignora el mal. Hi va arribar gràcies a un llarg
procés de dol per la pèrdua de la que va
ser la seva muller des dels 20 als 30 anys,
morta per malaltia quan estaven separats
però amb qui conservava una profunda rela-
ció d’amistat i complicitat. Un optimisme i
una fe que no estan del tot exempts de
dubte: “Es com si en mi restessin dues
capes: a la superfície el filòsof no hi creu
pas, però en el fons és mogut pel creient
que organitza la història i afirma les seves
conviccions. Si jo dubto ho faig des de dins
de Déu, mai des de fora.”

També ens confessa: “La meva expe-
riència espiritual no m’ha tornat sinó a Déu.
Però totes aquestes repercussions han
estat una meditació sobre el Crist en tant
que “combinació” per reprendre l’expressió
de Pascal, és a dir, en tant que clau que ho
descodifica tot.”

La seva enorme popularitat prova
l’interés i la necessitat de la societat actual,
aparentment tan agnòstica, de plantejar-se
l’espiritualitat i l’existència de Déu. La seva
obra lluita contra els prejudicis racionalis-
tes que exclouen Déu. Ho fa amb valentia,
a contracorrent. En aquest sentit, la seva
tasca és molt positiva, més enllà dels dub-
tes sobre l’estricta puresa d’ alguna de les
seves formulacions.

Per acabar un últim pensament de
l’autor expressat des del seu convenciment
del respecte de Déu per la llibertat de
l’home: “No és pas l’omnipotència de Déu
allò que m’interessa, sinó sobretot la seva
impotència: A Déu fa mal aquesta humani-
tat que escull el Mal enlloc del Bé.”

ENRIC EMO
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T
ota espiritualitat pot descriure’s a par-
tir d’uns subratllats de l’Escriptura, a
partir d’una selecció de textos. La tra-

dició franciscana és una selecció de textos
de l’Evangeli. La Litúrgia és una selecció
dels textos més bells i significatius per a
l’Església, el mateix Cànon de la Bíblia
també ho és. Jesús mateix fa una selecció
de textos de l’Antic Testament i interpreta de
nou els textos antics... Jo mateix/a sóc

una selecció de textos. Gràcies als tex-
tos que m’agraden, aquells que em fan
vibrar el cor, aquells amb els quals m’iden-
tifico, vaig descobrint, a poc a poc, qui sóc
jo, quina és la meva vocació i quins són els
meus més profunds anhels.

Per això, us proposem una selecció de
textos de la Bíblia, aquells que són més
notables, més universals, aquells que
exemplifiquen els grans problemes vitals
del creient, aquells que ajuden a fer una
pregària saborosa i pro-
funda.

“ELS CLÀSSICS

DE LA BÍBLIA”

_ Gènesi 1-4.- El
poema de la Creació,
com és l’home i els
motius del seu desor-
dre intern que el porta
a actuar malament.

_ Gènesi 12.- Abraham:
“...surt de la teva terra
i vés cap a la terra que
jo t’indicaré...”  junt
amb He 11, 8: “...sortí
sense saber on
anava...”

_ Gènesi 18.- L’alzina
de Mambré. Gràcies a

la seva hospitalitat, sense saber-ho,
Abraham acollint aquells forasters, acollí
el mateix Déu.

_ Exode 3,1-14.- Vocació de Moisès: “...Jo
sóc el qui sóc...”

_ 1 Reis 19,1-15.- Elies a l’Horeb: “...el
murmuri d’una brisa suau...” També és
molt bonic el relat de la viuda de Sarepta
(1R 17,1-24) i la guarició de Naaman el
Siri (2R 5,1-16).

_ 1 Samuel 3,1-10.- Vocació de Samuel:
“...Parleu, Senyor, que el vostre servent
escolta...” 

_ Deuteronomi 7,7-8.- “..ets el més petit
de tots els pobles, però t’estimo.”

_ Deuteronomi 6,1-9.- “fes això i seràs
feliç” i “Escolta Israel, el Senyor és el
nostre Déu, el senyor és l’Únic...”

_ 1 Samuel 16,1-13.- Elecció de David
com a rei: “...l’home veu l’aparença, el
Senyor veu el fons del cor...”. Tota la
història de David és una meravella.

EEEE ssss pppp aaaa iiii     BBBB íííí bbbb llll iiii cccc oooo ---- TTTT eeee oooo llll òòòò gggg iiii cccc

SOM UNA SELECCIÓ DE TEXTOS
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_ Daniel (grec) 3,34-41.- “...no tenim reis,
ni profetes, ni governants... humiliats
arreu de la terra..., accepteu el nostre
cor penedit i el nostre esperit humiliat...”

_ Ezequiel 36,24-28.-“...us donaré un cor
nou, posaré en vosaltres un esperit
nou...”

_ El llibre de Rut i el de Jonàs. 

Salms: les pregàries més belles

_ Sal 63 (62).- Desig de Déu: “...Tot jo tinc
set de Vós...”

_ Sal 130 (129).- Suplicar des de la
negror: “...Des de l’abisme us crido, Sen-
yor, escolteu el meu clam...”

_ Sal 139(138).- Deixar-se envair per Déu:
“...Penetreu els meus secrets per conèi-
xer el meu cor, examineu-me per conèi-
xer què desitjo...”

_ Sal 23(22).- Saber-se en les mans de
Déu: “...El Senyor és el meu pastor, no
em manca res...”

_ Sal 51(50).- Demanar perdó: “...Com-
padiu-vos de mi, Déu meu, Vós que esti-
meu tant...”

_ Sal 19(18).- Admiració per la bellesa de
la Creació: “...El cel parla de la glòria de
Déu, l’estelada anuncia el que han fet
les seves mans...”

_ Sal 8.- Èxtasi per la grandesa de Déu:
“...Que n’és de gloriós el vostre nom per
tota la terra, la majestat que teniu dalt del
cel els infants més petits ja la canten...”

Textos divertits

_ La somera de Balaam: Nombres

22,20-35. 
_ Gedeó: Jutges 6, 1-24: “...Perdó, Senyor

meu! Si el Senyor és amb nosaltres, per
què ens passa tot això?”

_ Abraham regatejant amb Déu: Gn

18,16-33.

L’amor esponsal de Déu

_ Tot el Càntic dels Càntics: Ct 1-5.
_ Osees 2,16: “...Jo la seduiré, la portaré

al desert i li parlaré al cor...”

_ Jeremies 20,7: “...M’has seduït, Senyor,
i m’he deixat seduir...”

_ Ezequiel 16:“...Et vaig banyar, vaig nete-
jar-te la sang, i et vaig ungir amb oli...”

_ Isaïes 62,3-5: “...El teu Déu s’alegrarà
de tenir-te com el nuvi s’alegra de tenir
la núvia...”

Com una mare

_ Isaïes 49,14-16: “...Pot oblidar-se una
mare del seu infantó..?”

_ Isaïes 66,12-13: “...Xuclareu les delí-
cies de la seva llet...Com una mare
consola el seu fill, jo també us conso-
laré...”

_ Salm 131(130): “...Em mantinc en una
pau tranquil·la com un nen a la falda
de la mare tot esperant els vostres
dons...”

_ Osees 11,1-4: “...Jo l’acostava a la meva
galta i li donava de menjar..”

ALS EVANGELIS

Jesús fa una selecció de textos de l’AT.
Jesús interpreta l’AT accentuant uns tex-
tos i rebutjant uns altres. Ell és el nostre cri-
teri per interpretar La Bíblia (Lc 24,27). Ell
i les seves actituds han estat el criteri
suprem i el punt de referència per a la for-
mació del Cànon Cristià.

_ Llegir un Evangeli (Mt, Mc, Lc ò Jn).

També: Rm 8; Rm 12.

La carta als Filipencs.
_ El Sermó de la Muntanya: Mt 5-7.
_ El Rentament de peus: Jn 13.              

La 1ª Carta de sant Joan. 
_ La Passió segons sant Mateu 

o sant Joan. 

La 1ª Carta de sant Pere.
_ La Infància de Jesús segons sant

Lluc: Lc 1-2.
_ Aparicions del Ressuscitat: Emaús

(Lc 24) i al llac de Galilea (Jn 21).

FRA JOSEP MANUEL VALLEJO
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L a plana de Vic diu que en treu flo-

rida des que Sant Francesc l’amor hi

predica. Amb aquests versos de Jacint
Verdaguer, premiats als Jocs florals de Bar-
celona de l’any 1874 amb la Viola d’Or i
Argent, comença el poema “Sant Francesc
s’hi moria” que recull la narració del pas del
sant per la plana de Vic. Aquesta tradició,
plena de tendresa molt arrelada a la pietat
popular a partir del segle XVIII, s’havia con-
cretat en una petita capella al
final del terme municipal de Vic
en la ruta que ens porta cap a
Roda de Ter. Verdaguer va
voler celebrar en la capella la
seva segona missa, un dia més
tard de la que havia celebrat a
la capella de sant Jordi de Puig-
selloses. L’estada  llegendària
de Francesc d’Assís  a casa
nostra ha perdurat gràcies a la
pietat popular, a la poesia de
mossèn Cinto i a l’ermita  que
encara podem trobar camí de
Roda, flanquejada per un polí-
gon  de magatzems i serveis,
mal anomenat industrial com
tots els de la plana, i una munió
de línies elèctriques que ens
recorden un tipus d’energies
que no són pas les que cercava
el sant. No podem assegurar si
el Sant d’Assís va passar per
Vic, però si que podem dir que
la seva petjada al passar per
Catalunya, camí de Compos-
tela, va deixar un bon rastre a
casa nostra i fins i tot va que-
dar-ne el record que aquí es va
posar malalt, circumstància que
segurament va pesar a l’hora
de vestir la narració esmentada.

Tot amb tot, el que ja no és llegenda,
sinó història, és que el sentiment i la pie-
tat franciscanes han arrelat al nostre país,
i això hem d’agrair-ho als frares que han
tingut cura de les diferents esglésies que
han regentat i que sols llevat d’etapes
forçades pels esdeveniments polítics, han
estat sempre presents a la ciutat de Vic i
a la seva rodalia. L’any 1225, un any abans
de la mort del Sant,  els frares menors ja

SANT FRANCESC D’ASSÍS
I LA PLANA DE VIC

EEEE ssss pppp aaaa iiii     HHHH iiii ssss tttt òòòò rrrr iiii cccc



32 CATALUNYA FRANCISCANA

es varen establir a Vic, prop del portal de
Santa Eulàlia, des d‘on no tardaren a pas-
sar al convent i església que erigiren al
carrer sant Francesc, donant nom al raval
que marcava la ruta d’entrada a la ciutat
pel pont de Queralt. La construcció, molt
rica en decoració pictòrica va passar
després als dominics i els frares se’n ana-
ren a sant Tomàs en el terme actual de
Calldetenes. La presència franciscana a
la ciutat va continuar amb el frares menors
caputxins a partir del 1608 en la capella
de l’Àngel Custodi a la sortida de Vic camí
de Roda i de l’indret de la capella de Sant
Francesc s’hi moria, lloc que ocuparen fins
a l’exclaustració el 1835. Els frares, però
tornaren a la ciutat en el segle XVII i s’ins-
tal·laren a la capella de la mare de Déu
del Remei al cap del pont de la riera, i amb
diferents alternatives han romàs a la ciu-
tat i fins tingueren la custòdia de l’esglé-
sia de la tercera Regla a la rambla de
l’Hospital, i la capella del Remei s’ha con-
vertit en parròquia.  

No queda ja res de l’església primitiva
de Sant Francesc, fou un dels tributs que
la ciutat va pagar a l’imperialisme dels Àus-
tries, que pel país tampoc foren cap mera-
vella, quan varen eliminar els ravals per
defensar la ciutat en la guerra contra
França. Sols ens queda com a record una
pedra amb la imatge del sant, la podem
encara veure a la paret de la muralla, i dife-
rents advocacions com La divina Pastora i
el caliu franciscà que s’ha creat al barri del
Remei. Veritable exemple d’un ressorgir
d’església pobre i compromesa amb els
més senzills i necessitats. No és cap mis-
teri que tot aquest alè  franciscà hagi arri-
bat fins els nostres dies, l’han predicat uns
frares que sempre han estat al costat del
poble, l’han escoltat, han fet el que podien
per entendre’l, i han donat solucions allun-
yant-se del rigor estrictament legalista, i
posant sempre al davant l’acolliment i
l’estima del necessitat. El poble és sempre
molt sensible a  aquells que li resolen els
seus dubtes i problemes i l’acosten a una
germanor universal que els dignifica com
a persones. 

Tornant a l’ermita de Sant Francesc,
avui propietat dels frares del Remei, un
altre dels llocs franciscans de la Plana,
fou fundada segons sembla, per la famí-
lia Almúdia  vers  l’any 1275 prop la font
del mas de Poudevida, pocs anys després
de la mort del Sant (1226). Era coneguda
com Sant Francesc ça Almúdia i per tant
té raó Verdaguer quan ens diu “ de tan-

tes que en té n’és la més antiga”. Fou
cremada i arrasada pels francesos en la
seva ocupació  als inicis del segle XIX i
reedificada l’any 1822. A partir d’aquell
moment el poble per transposició del nom
passà a nomenar-la de Sant Francesc s’hi
moria. Es convertí en centre de pietat fran-
ciscana amb grans pelegrinatges, entre
els quals cal destacar el de l’any 1882,
setè centenari del naixement del Sant,
que aplegà, segons la premsa de l’època.
entre 35.000 i 40.000 persones, un fet
insòlit que ara sols aconsegueixen certes
manifestacions esportives. Cremada
novament en els inicis de la  guerra civil,
fou reconstruïda el 1942. Com abans feien
els frares de Sant Tomàs, cada any, per
la festa del sant el dia 4 d’octubre, hi van
els frares del Remei i ofereixen a tothom
una festa. Tanmateix, Els frares, que són
pocs, no poden fer-ho tot. L’ajuntament
de la ciutat de Vic i alguns particulars
s’han proposat ajudar-los. També cal dir
que l’entorn ha canviat molt des del temps
que Jacint Verdaguer escriví la poesia,
més si sabeu fugir de l’espai dominat pel
comerç i per la tècnica que l’envolta, se
us faran presents els sentiments del
poeta:

Un àngel d’amor hi canta i refila, / de

l’ermita al Pou, / al Pou de la vida: / n’és

àngel de nit, / rossinyol de dia, / quan

canta més dolç / no falta qui ho diga, /

que és la veu del Sant / encara escotlí-

vola.

Tal com el poeta  va  saber captar al seu
dia de la pietat popular:

O per fra o per germà -  tot el món és

franciscà.

MIQUEL YLLA-CATALÀ I GENÍS
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L
a semblança de la dama catalana
Maria Llorença Llong, que l’any 1538
començà a Nàpols la branca caputxina

dins de l’Orde de Santa Clara, també la
manresana Àngela Serafina Prat l’any 1599
féu quelcom força similar amb la fundació
del monestir de Barcelona, des d’on
s’expansionaren les clarisses-caputxines
arreu dels territoris hispans i americans. 

Àngela Prat era filla dels pagesos Maties
i Coloma. Nasqué, segons una vella tradi-
ció, dins l’estable d’una casa anomenada
«El Trull», situada al carrer de Talamanca
de la ciutat de Manresa, possiblement el
dia 26 d’octubre de 1543, jorn en què fou
també batejada a la parròquia de Santa
Maria de la Seu, essent padrins de bap-
tisme els mercaders Francesc i Àngela
Ricart. Era la filla major d’una nombrosa i
cristiana família manresana. Quan morí la
seva mare els seus padrins la col.locaren
com a serventa, a Barcelona, a casa del
mercader Salvador Molins, al carrer dels
Canvis Vells. Allà treballà «per temps de
setze anys contínuos, ocupant-la de ordi-
nari en cosir y brodar y trevallar de sas prò-
pias mans». Com que era molt bonica
alguns joves la volien seduir, però ella els
defugia sempre. Tot i els grans desigs
d’Àngela Prat de fer-se religiosa com la
seva padrina, Sor Àngela Ricart, segura-
ment influïda per les pressions del seu pare
Maties Prat i de la seva madrastra Eufra-
sina i, potser també de la família Molins,
després de prestar 16 anys de serveis
domèstics a l’esmentada família, als 32
anys d’edat es casaria, «per obediència» a
la família, el dia 15 de maig de 1575 a la
parròquia de Santa Maria del Mar, amb el
sastre Francesc Serafí. Com a casada, i
segons els costums de l’època, prengué el
cognom del marit: «Serafina». Malgrat els
tractes brutals del seu marit  —molt mundà,

carnal i jugador, que àdhuc intentà matar-
la en un descampat de Montjuïc— ella fou
tothora una esposa dolça i afectuosa. 

En l’estat matrimonial, Àngela Serafina
visqué a Barcelona, Vilafranca del Penedès
i, des de finals de 1581, a Manresa, ciutat
nadíua d’Àngela on el 15 de desembre de
1582 hi moriria el seu espòs després d’una
vida molt dissoluta. El canonge Pere Dal-
mau descriu la vida matrimonial de la futura
fundadora de les caputxines talment com
una veritable creu i turment continuat, ara
en diríem una crua experiència de «violèn-
cia domèstica». Tingué tres fills, dels quals
només en sobrevisqué una filla, Bàrbara,
que es féu religiosa franciscana i prengué
el nom de Sor Estefania, el 26 de desem-
bre de 1593, al monestir de Santa Isabel
de Barcelona, de terciàries regulars. 

EN EL QUART CENTENARI DEL TRASPÀS DE

SOR ÀNGELA-SERAFINA
(MANRESA 1543 - BARCELONA 1608),

FUNDADORA HISPANA DE LES CLARISSES-CAPUTXINES



Poc després d’enviudar, Àngela Sera-
fina, en companyia de la seva filleta Bàr-
bara obrí, a Manresa, una «costura de
noies» a casa d’Elionor de Peguera, al
carrer de Sobrerroca, on ensenyava de
cosir i de brodar, duent, alhora, una vida
de pregària i penitència sota la direcció del
reverend Cristòfor Dalmau. Fou agraciada
amb intenses experiències espirituals i mís-
tiques, que causaren l’admiració dels seus
conciutadans, i que trobem recollides en
les biografies i, també, descrites àmplia-
ment en el text del procés de beatificació.
En el procés no s’oculta pas que, a sem-
blança de la majoria de les dones espiri-
tuals del seu temps, fou examinada, amb
sospita, pels Inquisidors del Sant Ofici, força
encuriosits pels èxtasis freqüents d’Àngela
Serafina, i especialment per l’esperit de pro-
fecia i de curació que la caracteritzà.

La fermesa i la gran categoria espiritual
d’Àngela Serafina, possibilità que l’any 1584
o 1585, el framenor caputxí Arcàngel
d’Alarcón li concedís de vestir l’hàbit de
caputxina, car sovintejava l’església dels
frares caputxins de Manresa on, segons la
tradició, li parlà la imatge d’un Sant Crist,
indicant-li que havia de ser la fundadora de
les monges caputxines. En efecte, els fra-
menors caputxins, procedents de Nàpols,
sota el guiatge del P. Arcàngel d’Alarcón
feia ben poc que s’havien instal.lat a Cata-
lunya (1578) i, segurament, els frares deu-
rien parlar a Àngela Serafina —aquella dona
intrèpida que volia vestir i viure com ells—
que a la ciutat italiana de Nàpols, sem-
blantment, una dama catalana, ja havia ini-
ciat des de l’any 1538 una experiència feme-
nina de vida franciscana «a la caputxina». 

Segons sembla, Àngela Serafina, a
Manresa, vestida també com a caputxina,
però sense poder professar encara com a
terciària, començaria ja d’entusiasmar-se
per aquelles monges de Nàpols i Roma
que havien maldat per retornar al ver espe-
rit de Santa Clara a través d’una vida de
penitent i de pobresa i de forta experièn-
cia contemplativa. Moguda, doncs, per
desigs fundacionals, Àngela Serafina amb
la ferma voluntat de poder seguir l’ofici diví,

durant els seus darrers mesos de residèn-
cia a Manresa, s’apressà per tal d’apren-
dre a llegir sota la direcció d’un jove semi-
narista. Finalment, es traslladà, de nou, a
Barcelona l’any 1586 (o bé el 1588). Allí,
a la Ciutat Comtal, sota direcció de l’emi-
nent sacerdot Diego Pérez de Valdivia (bon
amic dels caputxins), Àngela Serafina
començà l’any 1586 una primera expe-
riència de vida religiosa amb algunes com-
panyes seves; una incipient fundació que
finalment fou canalitzada vers l’estructu-
ració d’una comunitat de clarisses-caput-
xines a través de les gestions del bisbe
Joan Dimas Loris. Poc temps abans, el P.
Josep Serrano, frare carmelità de Barce-
lona i confessor d’Àngela Serafina, li havia
ordenat de llevar-se l’hàbit de caputxina,
que de mans del P. Arcàngel d’Alarcón,
havia vestit a Manresa, com ja hem dit,
l’any 1586, i li manà de portar el de tercià-
ria carmelita, maldant d’adscriure-la al grup
de dones dirigides per ell i així poder formar
un beateri de religioses carmelites a Bar-
celona. Aquesta determinació del confes-
sor causà gran tristesa a la que havia de
ser la fundadora de les caputxines hispa-
nes. Quan Àngela Serafina vestí novament
l’hàbit caputxí mantingué, però, una bona
temporada l’escapulari carmelità, ben visi-
ble, damunt el saial de caputxina. 

La fundació de les clarisses caputxines
s’esdevingué, finalment, el dia 26 de maig
de 1599, i comptà amb el recolzament de la
marquesa de Montesclaros i el de la reina
Margarida d’Àustria. Aquesta fundació fou
canalitzada i eficaçment ajudada, com hem
dit més amunt, pel bisbe de Barcelona Joan
Dimas Loris. Sor Àngela Serafina Prat, aca-
bat un temps de formació, professà el 7
d’abril de 1602 com a clarissa caputxina en
mans del nou bisbe de Barcelona, Alfons
Coloma. El 12 d’agost del mateix any, en
la solemnitat de Santa Clara, rebria, ja com
abadessa, la professió de les primeres noví-
cies, en una cerimònia presidida pel mateix
bisbe, Alfons Coloma.

Sor Àngela Serafina, segons consta en
el procés diocesà de beatificació, fou agra-
ciada amb el do intern dels estigmes, que
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imprimiren forts senyals en el seu cos, tal
com consta en la reconeixença mèdica del
cadàver efectuada l’any 1685, durant les
primeres etapes del procés diocesà de bea-
tificació. Els darrers mesos de la vida de
Sor Àngela Serafina foren una eloqüent
testimoniança d’amor fratern, mentre
s’anava consolidant la fundació de Barce-
lona i, alhora, les clarisses-caputxines esta-
ven a punt d’iniciar la primera expansió pels
territoris de Catalunya, Aragó i València.
La Mare Serafina morí, en opinió de san-
tedat, el 24 de desembre de 1608, i el seu
cadàver fou visitat per una gran gernació.
Presidí i predicà la litúrgia exequial el Dr.
Francesc Broquetes, que havia traduït al
català, l’any 1603, les Constitucions de les
caputxines. Semblantment, en el convent
de frares carmelites de Barcelona hi feren,
també, solemnes funerals, on predicà el P.
Josep Serrano, confessor d’Àngela Sera-
fina Prat.  

Ran mateix de la seva mort començà,
ben aviat, un fervorós culte popular, espe-
cialment en ocasió del trasllat del cos, efec-

tuat pel bisbe Lluís Sans el 9 de maig de
1615; veneració que hagué de ser deturada
quan per les disposicions del papa Urbà
VIII, de l’any 1625, quan es prohibí donar
culte als fidels encara no canonitzats. El
Consell de Cent de Barcelona es compro-
meté, l’any 1640, durant la guerra dels
segadors o de separació, a postular-ne la
seva beatificació, comprometent-se a pagar
les despeses per la beatificació de Sor
Àngela Serafina. El procés de beatificació
no s’inicià fins l’any 1665, i es prosseguí en
diverses etapes, però sense prosperar, en
part per raons polítiques. Actualment, el
procés de Sor Àngela Serafina es troba
totalment deturat a Roma.

Finalment, cal fer esment que, el Con-
sistori de Manresa, l’any 1883 inaugurà la
«Galeria de Manresans Il.lustres» amb un
retrat del cardenal manresà Joaquim Lluch,
col.locat al saló de sessions de l’Ajunta-
ment. Passats uns anys altres personatges
foren afegits a la Galeria, entre ells el retrat
d’Àngela Serafina. El cronista de la ciutat,
Joaquim Sarret i Arbós, anota que «sense
cerimònia oficial o pública», l’any 1896 hi
foren afegits a la Galeria els retrats de fra
Bernat Oller, del bisbe Joan Comes Vidal i
de la Venerable «Mare Serafina» que, fins
els nostres dies, és encara l’única dona que
figura en aquesta «Galeria de Manresans
Il.lustres».

Afegim, a guisa de complements ico-
nogràfics, la representació gràfica d’aque-
lla significativa escena, dibuixada l’any
1807, en què es representa la Mare de Déu
agombolant les nou primeres novícies
caputxines i, alhora, imposant el vel de pro-
fessa a la Mare Serafina, amb un rerefons
bellíssim amb vistes de Montjuïc i del port
de Barcelona. L’altre gravat al.ludeix al
moment en què Jesús Infant pren posses-
sió del cor de Sor Àngela Serafina; una
devota i significativa il.lustració que acom-
panyà la biografia que, sobre la fundadora
de les caputxines hispanes, publicà el fra-
menor Joan Fogueres a la ciutat de Bar-
celona l’any 1743.

FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA
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AMB SENZILLESA DE COR

I EMMANUEL

«Amb senzillesa de cor” recull frases-
pregària amb ressò franciscà, que són

una selecció de les quals Fra Mateu Sancli-
mens va publicant setmanalment des de l’any
2004 a la web (www.caputxins.cat). 

En ocasió del Nadal ha publicat un altre
recull de frases –pregària d’aroma nadalenc
anomenat “Emmanuel”.

Són reculls, fets amb molta delicadesa, de
pintures i dibuixos acompanyats d’un text i
d’una cita bíblica molt adients per a la con-
templació i la pregària personal.

Els qui estigueu interessats podeu dema-
nar-los a l’autor al convent d’Arenys de Mar.

MONTSE ANDREU

Franciscanisme i Art Europeu II. Jorna-

des d’Estudis Franciscans 2007.

Aquest volum recull les ponències de les
Jornades que cada any, al final de juny,

organitza la Família Franciscana de Catalunya
a la Facultat de Teologia de Catalunya. Els
temes dels anys 2006 i 2007 giren entorn de
la mútua influència entre el pensament i l’espi-
ritualitat franciscana en l’art i la cultura euro-
pea. L’edició anterior tractava de l’imaginari
cavalleresc, la música provençal, la icono-
grafia oriental, Giotto, Chesterton, Francesc
en el cinema i la presència franciscana en la
literatura catalana dels segles XIX-XX. En
aquesta edició (2007) estaven presents: “Els
orígens del Sacro Convento d’Assís” (Tomás
Gálvez), “Sant Francesc i els goigs” (Josefina
Roma), “La Divina Comèdia i sant Francesc”
(Alfons Garrigós), “El càntic del germà sol”
(Josep Manuel Vallejo), “La dansa a l’edat
mitjana” (Carmina Mas), “Sant Francesc a El
Llibre d’Hores de R.Mª Rilke (Llorenç
Sagalés), “Llenguatges litúrgics i artístics
d’avui (Inês Castel-Branco) i “100 anys de la
revista Estudios Franciscanos” (Valentí Serra). 

FRA JOSEP MANUEL VALLEJO
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BASILI DE RUBÍ,  Art Pessebrístic,

Pagès editors, Barcelona 2008.

Aquest llibre
escrit pel

pare Basili de
Rubí es va
editar per pri-
mera vegada
l’any 1947 en
una època on
no era gens
fàcil publicar
llibres en
català. La pri-
mera edició va
tenir una gran
acollida i va

ajudar molt a difondre la tradició pessebrís-
tica de Catalunya.

La present edició és una reproducció fidel
de la primera. Cal agrair l’esforç editorial de
Pagès Editors amb aquesta reedició que pot
estimular l’afecció al pessebrisme tan arrelat
a Catalunya, tot i que vivim en una societat
secularitzada.

Aquest llibre es va escriure i es va pensar
en català, va sorgir com a resposta a una polè-
mica de l’època entorn del paisatge dels pes-
sebres, si havia de ser una reproducció mimè-
tica palestinenca o bé havia de ser inculturada
en el temps i en el lloc. El Pare Basili es
decantava clarament per la segona.

En el pròleg Jaume Terribas diu que “cal
una certa mística sobre el misteri del Nadal
per tal de poder materialitzar una represen-
tació del naixement de Jesús, inserida en els
nostres paisatges naturals”. Al final, es tro-
ben unes adreces d’Internet útils a tots aquells
que estiguin interessats en el tema:

http://www.pessebrescat.org/ 
http://www.elbouilamula.net/ 

MONTSERRAT ANDREU

Niklaus KUSTER, Ancilla RÖTTGER,

Martina KREIDLER-KOS, Clara de Asís.

Amiga de la soledad, hermana de la ciu-

dad, Ed. Herder 2008, 182 p.

Aquesta nova biografia de Santa Clara és
fruit de la investigació i del diàleg frater-

nal dels tres autors: un frare caputxí, l’aba-

dessa clarissa i
una teòloga
laica. El llibre vol
ser un atansa-
ment rigurosa-
ment històric a
la figura de
Clara, i ens des-
criu la seva
e x p e r i è n c i a
espiritual en el
context on es va
produir. El llibre
és una síntesi
dels resultats
d’un estudi que
reuneix els resultats de la investigació histò-
rica actual sobre la santa, publicat pels matei-
xos autors.

FRA JMV

Àlvar MADUELL, CRITERION. Índex

d’autors, Barcelona 2008.

La revista Criterion, fundada el 1925 pel
caputxí Miquel d’Esplugues, fou la prime-

ra revista de filosofía escrita en català. Sus-
pesa el 1936, fou ressuscitada com a col·lec-
ció de temes de cultura pel també caputxí
Basili de Rubí el 1959. L’Àlvar Maduell en
aquest petit volum ens fa el servei d’ordenar
per autors tots els articles apareguts en  la
segona etapa (1959-69). Firmes com la de
Salvador Espriu, Joan Fuster, Joan Coromi-
nes, Miquel Porter, Jaume Lorès, Cirici-Pelli-
cer…, apareixen al llarg de números
monogràfics a
l’entorn de
temes com
Europa, Joan
M a r a g a l l ,
Gaudí, Verda-
guer, La Llen-
gua catalana, el
Vaticà II… Tot
un esforç en
temps difícils
que constitueix
un patrimoni
amb validesa
encara avui.
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FRA RICARD

D’OLOT, Entre

reixes. Records

de la presó

Model (1939…),

Ed Mediterrània.

E l  llibre recull els
records del

caputxí Ricard
d’Olot del temps
que va haver
d’acompanyar i
atendre religiosa-
ment els condem-

nats a mort pel règim franquista a la presó
Model després de la guerra civil. Un home
que havia hagut de fugir de la persecució reli-
giosa prèvia a la guerra i que acceptà amb
gran magnanimitat atendre als del bàndol que
l’havien perseguit. 

Encapçalen el manuscrit una introducció
de Fra Jacint Duran, una semblança biográ-
fica realitzada per fra Joan Botam i una con-
textualització histórica a càrrec de Joan Bada
i el clouen diversos escrits entorn del tema
penitenciari arrodonits per Ignasi Garcia Cla-
vel. La publicació d’aquest text, a part de
donar a la llum un testimoni impressionant
enmig d’unes situacions molt dures, vol ser
una aportació a la necessària reconciliació de
la nostra memòria històrica

FRA JMV

DVD - Descobrim Francesc i Clara

d’Assís, de Barcelona Multimèdia.

Aquesta cinta de dibui-
xos recull els moments

essencials de la vida de
sant Francesc i santa
Clara, a partir d’una selec-
ció molt ben feta per Toni
Matas de fragments de les
Fonts Franciscanes, edi-
tades per Francesc
Gamissans. El dibuixos,
realitzats amb molta cura
i delicadesa per en Pican-
yol, són fixes amb una
mica de moviment, la qual
cosa fa que predomini la

narració oral i la música, criteri molt encertat
de cara a la canalla. La cinta conté fragments
molt emotius com la mort de sant Francesc, la
Veritable Alegria, l’experiència de l’Alverna…,
i té l’encert de posar en boca de Francesc,
quan es troba sol caminant o treballant, les
oracions que apareixen en els seus Escrits.

El DVD inclou activitats per ampliar conei-
xements de cada escena, un joc per treballar
la història, un joc d’Art i propostes per a la
reflexió personal.

Una molt bona iniciativa adreçada a la
Catequesi, a l’Escola i també als adults que
volen aprofundir en el coneixement de les
Fonts Franciscanes.
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Cien Clavos (Centochiodi). El darrer film

de ERMANNO OLMI.

Er m a n n o
Olmi és un

gran director de
cinema, un
artista marcat
per la reflexió
profunda, mili-
tant cristià en
tots els seus
films, preocupat
pel sentit de la
vida, per la per-
sona humana
en la seva feblesa. D’ell són dues obres d’art:
El árbol de los zuecos (1978) i La leyenda
del santo bebedor (1998). En aquest darrer
film, que és com el seu testament espiritual,
presenta  la història d’un professor d’univer-
sitat que ho deixa tot i se’n va a viure  pobra-
ment en una cabana a prop del riu Po. Allà
establirà relació amb els vilatans, gent senzi-
lla i oblidada de la civilització. El protagonista
encarna la figura de Jesús avui i és una crítica
als criteris del nostre món i un cant a la taula
compartida amb els senzills, la tendresa neta
en la relació amb l’altre sexe, la fidelitat a
l’amistat, en suma, al retorn al Jesús de
l’Evangeli lliure de mediacions eclesials, tal-
ment un encontre personal d’amic a amic.
Trobareu més informació a: 
www.universitaties.net/cienclavos_sanchez
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«Estima la teva ànima,
consola el teu cor,

i mantén lluny de tu la tristesa»

(Sir 30,24)
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