
«... No recordeu més els fets passats,
No penseu en les coses antigues.

Faré una nova gesta
que ja comença a despuntar.

No us n’adoneu...?»

(Is 43,18-19)
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E l Cristianisme és forjador de bellesa 
i de cultura, ferment de creació 
artística i de noves formes de cari-

tat i de tendresa. És per això que en 
aquest número, seguint la nostra línea 
de mostrar bones notícies cristianes, us 
presentem l’obra de Marco Rupnic, teò-
leg i artista, director del centre Aletti de 
Roma que, format en l’espiritualitat ori-
ental, amb els seus mosaics està omplint 
de bellesa i de profunditat moltes esglé-
sies d’Europa. També parlem de Jean 
Vanier, el fundador de la comunitat de 
l’Arca, unes llars on conviuen persones 
discapacitades junt amb els seus cuida-
dors, una iniciativa que mostra, des del 
descobriment de la mútua feblesa, una 
nova faceta de la tendresa de Déu.

En ocasió de la beatifi cació de Fray 
Leopoldo de Alpandeire, un germà sen-
zill, humil i entranyable que va viure la 
seva vocació de 
frare menor omplint 
de la bona olor del 
Crist els carrers i 
pobles de Granada 
demanant almoina, 
us fem una  presen-
tació de la seva vida. 
El Senyor ens ha 
beneït enguany amb 
nous compromisos a 
la vida caputxina, és 
el cas de les profes-

sions de fra Jesús, fra Vicens i fra José, 
junt amb l’ordenació de fra Carlo i fra 
Francesc. També el Senyor ha cridat a 
la seva professió defi nitiva al Cel al nos-
tre germà Ignasi Daban, que ha esmer-
çat tota la seva vida com a missioner a 
Colòmbia i Costa Rica. 

Quan llegiu aquestes lletres s’haurà 
celebrat la Trobada Fraterna del gener 
al convent de Pompeia, un aplec que 
cada any ens reuneix i ens ajuda a 
estrènyer les relacions fraternes i enri-
quir la nostra refl exió. Enguany hem vol-
gut conèixer l’experiència de la Setma-
na de Cinema Espiritual a través del seu 
director Peio Sánchez, i l’experiència 
d’acompanyament al carrer de persones 
sense sostre d’Enrique Richard, volun-
tari de la Fundació Arrels. També ens 
hem interessat en l’edició en còmic digi-
tal de la Bíblia per a infants de Barcelo-

na Multimèdia, i en 
l’aventura del grup 
Infi nito+1, producto-
ra de la pel·lícula La 
Última Cima. Tot un 
seguici d’experièn-
cies bones, belles i 
actuals de comuni-
cació de la fe cristi-
ana, que ens pugen 
l’autoestima i ens 
augmenten l’espe-
rança.

«...VET AQUÍ QUE FAIG UNA COSA NOVA...»
FRA JOSEP MANUEL

E D I T O R I A L

Any XLVI — Segona època Setembre-Desembre de 2010 — Núm. 235
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E l dia 12 de setem-
bre va ser beatifi cat 

a la base aèria d’Armi-
lla, al costat de Grana-
da, el popular almoiner 
caputxí fra Leopoldo 
d’Alpandeire.

Un grup de frares de 
la nostra província, 
entre els quals el minis-
tre provincial fra Jacint Duran, ens hi vam fer presents. El dia abans, a la 
catedral de Granada, hi va haver una vetlla de pregària presidida per fra Car-
los A. Novoa, defi nidor general. La celebració va ser molt concorreguda per 
gent de molts llocs d’Espanya. L’homilia i les paraules fi nals de l’arquebisbe 
de la ciutat van ajudar a aprofundir en la fi gura d’aquest almoiner caputxí. Un 
grup d’Arenys de Mar també van fer la peregrinació per la beatifi cació, acam-
pant a la base aèria la nit anterior.

Espai FranciscàEspai Franciscà
t e s t i m o n i s

PEREGRINATGE A GRANADA
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FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE

És un d’aquests frares senzills, 
generosos, de pietat profunda 
que, tot fet d’almoiner, contagiaven 

Esperit Sant per tot arreu.
Nasqué a Alpandeire, un poblet de 

la Serranía de Ronda, Málaga, el 1864. 
Fill d’una família de pagesos pietosos 
i humils, durant la seva joventut dugué 
una vida dura de treball al camp.

Als 30 anys, en ocasió de la bea-
tifi cació de fray Diego José de Cádiz 
(1895), assistí a la predicació de dos 
frares caputxins que li va impactar molt: 
“Los frailes me llamaban la atención 
por lo recogidos que iban y por lo bien 
que hablaban del Señor”...”Yo quiero 
ser un fraile como estos.”

Ja des de jove mostrava molt bon 
cor. Conten que socorria els pobres 
amb el menjar que portava al camp, 
a costa de quedar-se en dejú i, més 
d’una vegada, el veieren caminar des-
calç a causa d’haver donat com a 
almoina les sabates. Un cop entrat al convent -li va costar 

quatre anys car li posaven pegues- el 
dedicaren a les feines de l’hort, però 
molt aviat l’encarregaren de fer d’almoi-
ner pels carrers de Granada. Durant 
quaranta anys serà el seu ofi ci i el seu 
lloc de santifi cació i edifi cació dels qui el 
contemplaven. No eren anys fàcils per 
a l’Església, temps de desamortització 
i anticlericalisme visceral. No era infre-
qüent que en veure’l alguns l’insultessin 
i fi ns i tot el rebessin amb pedres. Una 
vegada es va trobar amb un grup de 
segadors que l’increpaven: “Holgazán, 
trabaja y no pidas. ¿Ya podías echarnos 
una mano!” Se’ls apropa  somrient i els 
diu: “Dadme una hoz” I es va posar a 
treballar amb ells. Després digué amb 
simplicitat: “I Dios me ayudó porque les 
dejaba atrás”... Una altra vegada es va 
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atansar a uns paletes que blasfemaven 
perquè no podien moure una pedra: 
“¿Cómo os va a ayudar el Señor, si lo 
estais ofendiendo? Vamos a rezar y 
todo será fácil”. Es va unir als treballa-
dors i, al primer intent, com si hagués 
perdut pes, es va moure la pedra.

Era molt freqüent que bona part del 
que li donava la bona gent, quan arriba-
va al convent,  ja ho havia repartit entre 
els més pobres que ell coneixia. Era 
proverbial la seva mansuetud i pacièn-
cia davant els desaires. Una vegada 
en obrir-li la porta va sortir un home i 
ell va estendre la mà per demanar, 
i l’home li va escopir a la mà. Ell, sense 
immutar-se, va dir: “Això és per a mi, 
ara doni’m almoina pels pobres de 
l’orfenat”. I aquell home, commogut, 
li va regalar un sac de patates.

En la seva pietat tenia un lloc espe-
cial la Verge Maria. Quan convidava a 
resar a la gent ho feia amb les seves tres 
Avemaries. Però com les resava! “Caían 
de sus labios pausadas, hondas... como 
las campanadas del Angelus al atarde-
cer.., daba escalofríos el oírselas”.

Si se’l vol conèixer una mica més, 
el millor és llegir la biografi a redacta-
da per Fray ÁNGEL DE LEÓN, primer 
vicepostulador de la seva causa de 
beatificació. El llibre es diu Mendigo 
por Dios i la sisena edició és del 2004. 
També hi ha un llibret més breu de 
MARIANO D’ALATRI que es diu Leo-
poldo de Alpandeire o el testimonio de 
un pobre evangélico, del 2003. Amb 
motiu de la beatificació s’ha publicat 
una biografi a molt ambientada de 600 
planes escrita per JOSÉ MARÍA JAVI-
ERRE titulada, Un desafío. Beato Leo-
poldo de Alpandeire, Granada 2010. 
Es poden demanar al convent de 
Granada: tel. 958275352 o al mail: 
propagandafl @telefonica.net 
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H i ha un autor anglès que va viure 
al segle XVIII, John Wesley, que 
va ser l’iniciador de l’Església 

Metodista, i que fra Jesús coneix molt 
bé. Aquest senyor, en un dels seus ser-
mons, diu: “Els homes cultes, moltes 
vegades no són savis”. Els homes cul-
tes, els científi cs, moltes vegades no són 
savis, i crec que té tota la raó del món. 
Una cosa és acumular coneixements, 

i l’altra és la saviesa de què parla la 
primera lectura d’avui. I a l'inrevés, hi 
ha persones que són molt sàvies, i no 
són gens cultes. La setmana que ve, 
precisament la nostra família caputxina 
celebrarà la beatifi cació de fra Leopoldo 
d’Alpandeire, un home molt senzill, molt  
inculte, però profundament savi. 

Wesley continua la seva reflexió 
en aquest sermó dient: “La saviesa es 
podria resumir en aquell adagi pagà: 
“Home coneix-te a tu mateix”. Ja sabeu 
que això estava gravat en el frontispici 
del temple de Delfos, d’Apolo. I, certa-
ment que és així, però no es tracta d’un 
coneixement simplement intel·lectual, 
un coneixement de dades. Conèixer-se 
a si mateix és com aprendre a condu-
ir-se, igual que un cotxe, aprendre a 
conduir-se, ésser amo de si mateix. I 
la veritat és que no és fàcil; el nostre 
món actual per tenir punts de referència 
és capaç de buscar-los per tot arreu. 
Però Wesley diu una frase molt concisa 
en aquest sermó: “Quan coneixem 

Jesucrist aprenem a conèixer-nos a 

PROFESSIÓ SOLEMNE DE
FRA JESÚS ROMERO I LAGATTO

El diumenge 5 de setembre, a Arenys de Mar, va 
fer la seva professió solemne fra Jesús Romero i 

Lagatto. La celebració, presidida per fra Jacint Duran, 
ministre provincial, va comptar amb la participació de 
molts germans i també de la mare i els amics de fra 
Jesús. En el moment central, fra Jesús va fer la seva 
professió per tota la vida, amb les paraules: “em dono 
de tot cor a aquesta fraternitat”. Fra Jesús, que és lli-
cenciat en fi lologia hebrea, es troba ara a Jerusalem 
realitzant estudis a l’Studium Biblicum Franciscanum 
fins al mes de febrer, i forma part de la fraternitat 
d’Igualada.

Homilia de l’eucaristia de la Professió  
(Sv 9,13-18; Flm 9b.10.12-17; Lc 14,25-33)

Fra Jacint Duran i Boada
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nosaltres mateixos. Coneixent Jesu-
crist –diu ell-, arribem a tenir un con-
cepte objectiu de nosaltres mateixos. 
Deixem de donar voltes sobres nosal-
tres mateixos i mirem enfora. Perquè 
en Jesucrist es mostra allò que som 

en el més profund, som fets “a imatge 
i semblança de Déu”. I Jesús és Déu 
amb nosaltres, ens mostra la imatge de 
Déu i, per tant, la nostra pròpia imatge. 

I més endavant del sermó diu: 
“Jesús parla amb una veu tranquil·la i 

serena ... –se l’ima-
gina assegut, par-
lant tranquil, serè 
amb els seus deixe-
bles–, Jesús parla 

amb veu tranquil-

la i serena i indica 

als seus deixebles, 

com ser sempre 

feliços, en aquesta 

vida temporal i en 

l’eterna”. D’això es 
tracta, de la felici-
tat. Imaginem Jesús 
assegut, tranqui l , 
amb el cor suau, 
mostrant als seus 
deixebles com ser 
fel iços en aquest 
món i eternament. 

I és en aquest 
context d’un Déu 
preocupat per la nos-
tra felicitat, que hem 
de llegir el text de 
l’Evangeli que avui 
hem proclamat, que 
de sobte pot semblar 
una mica dur, però 
que està preocupat 
per la nostra felicitat, 
recordeu el text: “Si 
algú vol venir amb 
mi i  no m’estima 
més que el pare i la 
mare, que l’esposa i 
els fi lls, que els ger-
mans i les germa-
nes, i fi ns i tot que la 
pròpia vida, no pot 
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ser deixeble meu”. Jesús sap el que 

ens convé, i sap que l’única manera 

de trobar el camí de la felicitat és 

tenir Déu, o sigui, Jesucrist, com 

a centre de la pròpia existència. I 
totes les relacions de la nostra vida, 
quan és Déu el centre, són font de 
sanitat i de profunditat. Quan Déu no 
està en el centre, quan Jesucrist no està 
en el centre, les relacions comencen a 
degradar-se i a emmalaltir; quan Ell és 
el centre la vida pren profunditat i den-
sitat. Perquè posar a Jesús al centre 
de l’existència no és posar una idea, 
és posar una persona i una perso-

na vivent, Jesús és ressuscitat. El 

centre de la meva vida és com jo 

li parlo i com escolto quan Ell em 

parla a mi. 
El centre de l‘existència és l’ora-

ció, aquest Jesús que és vivent i és 
el meu Mestre, i escoltant-lo i parlant-

li jo aprenc el més important: Apren-
dre a poc a poc a estimar, descobreixo 
que és estimar. I quan hom estima a 
la manera de Jesús, quan hom estima 
realment i concretament, no ideològi-
cament, sinó concretament, hom des-
cobreix el sentit de l’existència. Perquè 
el sentit de l’existència es descobreix 
quan s’estima a la manera de Jesús. 
Quan jo estimo, la vida s’il·lumina i pren 
sentit, i la persona que troba el sen-
tit de la vida és feliç. La felicitat és 

l’àmbit de la persona que ha trobat 

sentit a l’existència. I li pot passar de 
tot: problemes i difi cultats, però és feliç. 
Sant Francesc en dirà “La Veritable 
Alegria”. I que és la veritable alegria? 
Que en qualsevol problema o difi cultat 
que pugui passar a l’existència, hom 
sap, que res no el podrà separar de 
l’amor de Déu que s’ha revelat en Jesu-
crist.



92  CATALUNYA FRANCISCANA

Aquest text de l’Evangeli que avui 
la litúrgia ens ha ofert, és un text molt 
estimat per sant Francesc. Tan esti-
mat, que el va posar en la seva Proto-
regla, la forma de vida que va elabo-
rar. Diu en el seu Testament:  “Quan 
el Senyor em donà germans ningú em 
va dir què havia de fer, fou l’Altíssim 
mateix que em revelà que havíem de 
viure segons la forma del sant Evange-
li, i jo amb poques i senzilles paraules 
ho vaig fer escriure, i el senyor Papa 
m’ho confirmà”. Era el 1209, Fran-
cesc presenta al papa, com diu Cela-
no, un grup de textos evangèlics amb 
el més imprescindible per a viure en 
comú. Aquesta Protoregla comença 
d’aquesta manera: “La vida d’aquests 
frares és aquesta: viure en obedièn-
cia, sense posseir res i en castedat, 
i seguir les petjades i la doctrina de 
nostre Senyor Jesucrist”. Seguir les 
petjades i la vida de nostre Senyor 
Jesucrist. Aquí està el centre, i en deia 
ertament la seva Regla, però també en 
deia la Vida: “Qui vingui a nosaltres ve 
a rebre la Vida”. 

I això és el que farem aquest vespre 
amb fra Jesús: després d’haver fet la 
professió, l’Església, la veu de l’Església 
que és la del mateix Jesús, en aquest 
cas a través meu, li dirà després de pro-
fessar: “Si tu compleixes aquestes coses 
jo et prometo la vida eterna”, això és: la 
vida infi nita, la vida plena, la vida feliç, 
la vida divina, la vida de Jesús. El que 
prometem és això: la vida divinitzada, la 
vida cristifi cada. Si tu compleixes això, 
tindràs la plenitud de la vida. I per això, 
cal remarcar una frase que dirà a la pro-
fessió: “Em dono de tot cor a aquesta 
Fraternitat... A”aquesta” Fraternitat, vol 
dir que l’amor i la vocació son concretes: 
la Fraternitat Caputxina. No in generi, 
sinó en un lloc i amb unes persones. I 
dirà també “de tot cor” perquè Déu no 
demana ni poc ni molt, ho demana TOT! 
És el que dirà sant Francesc: Doneu-vos 
totalment a Aquell que totalment se’ns 
dóna. D’aquí ve la grandesa i la saviesa 
profunda que mostra un rostre com sant 
Francesc, que és reflex d’aquest Crist 
que se’ns proposa com la saviesa, com 
el camí, com la plenitud de la Vida. 

FRA JESÚS ROMERO I LAGATTO

Professa per sempre
la Regla i Vida dels Framenors

en l’Orde dels Caputxins.

Arenys de Mar,
Diumenge, 5 de setembre de 2010,

a 2/4 de 8 del vespre

Cal que Ell creixi i que jo minvi
(Jn 3, 30) 

i que com un vitrall
escampi la seva llum arreu...
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Paraules de Fra Vicens:

“...Quan refl exiono sobre la meva recent primera 
professió de la regla i vida del framenors caputxins, 
el primer que em ve al cap es que va ser una festa 
del cor que compartia amb gent estimada. Va ser 
també el fi nal del noviciat, aquest any de desert, de 
desapropiació i descentrament, de treball i d’ estu-
di, de pregària i de recés. La primera professió és 
també la festa de la donació de tot cor a Déu, con-
cretada en aquesta fraternitat franciscano-caputxina 
iniciada per Sant Francesc fa més de 800 anys com 
a forma de seguiment de nostre Senyor Jesucrist, 
pobre i humil.

L’ acollida, també de tot cor dels frares em va 
fer sentir de cop la pertinença a una família plena 
de germans que han fet de la seva vida pa que es 
parteix i es dona gratuïtament i joiosa.

Abans, però, el cant solemne del Veni Creator  
durant la senzilla cerimònia de la professió en les 
mans del pare provincial, em va fer sentir l’alenada 
de l’ Esperit que plana entre nosaltres.

Ara em cal tenir temps per aterrar, a poc a poc, 
a la Galilea del nostre dia a dia, pobre entre els 
pobres...”

El dia 10 d’octubre es va celebrar al con-
vent d’Arenys de Mar la professió de la 

Regla de sant Francesc amb la vestició de 
l’hàbit per part de fra Vicens Ollés. En Vicens, 
abans de ser frare, era membre de l’Orde 
Franciscà Seglar del convent de l’Ajuda i tre-
ballava com a metge pediatra. A partir d’ara 
continuarà la seva formació teològica i espi-
ritual, repartint el seu temps entre pregària, 
vida fraterna i atenció als pobres i immigrants 
que s’acullen al convent.

PRIMERA PROFESSIÓ RELIGIOSA
DE FRA VICENS OLLÉS
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En aquesta amonestació Francesc 
posa en confrontació la saviesa de 
la carn del pecat amb la saviesa 

de la creu. Aquí s’introdueix Jesús com 
a model d’humilitat, és a dir, de vera 
glòria, contra l’arrogància i l’orgull de 
l’home.

En aquest text hi ha una certa simi-
litud o paral·lelisme amb el capítol 8 
del de les Floretes (relació amb la veri-
table alegria) i amb Rnb 17, 9-16: Per 
consegüent, guardem-nos tots els fra-

res de tota supèrbia i vanaglòria. (10) 
Preservem-nos de la saviesa d’aquest 
món i de la prudència de la carn (Rm 
8,6); (11) car l’esperit carnal vol i es 
preocupa molt de proferir paraules i no 
gaire obrar, (12) i no cerca la religiosi-
tat i la santedat en l’esperit interior, ans 
vol i desitja una religiositat i santedat 
que per fora aparegui als homes. (13) 
Aquests són de qui diu el Senyor: En 
veritat us dic, han rebut llur recompen-
sa (Mt 6,2).

Admonició 5a

“Considera, oh home, en quanta celsitud t’ha posat el 
Senyor, ja que t’ha creat i format a imatge del seu Fill 

estimat segons el cos, i a semblança d’Ell, segons l’esperit.
I totes les creatures que hi ha sota el cel, segons llur natura-

lesa, serveixen, coneixen i obeeixen llur Creador millor que tu. 
I ni els dimonis mateix no el crucifi caren, ans tu amb ells el vas 
crucifi car i el crucifi ques encara delectant-te en vicis i pecats.

De què, doncs, pots gloriar-te?
I és que, si fossis tan subtil i savi que posseïssis tota la ciència 

i sabessis interpretar tota mena de llengües i escrutar agudament 
les coses celestes, no pots pas gloriar-te de tot això, ja que un sol 
dimoni, de les coses celestes, n’ha sabut més i, de les terrenals, 
ara en sap més que tots els homes, encara que algú hagués rebut 
del Senyor un coneixement especial de summa saviesa.

Igualment, si eres més bell i més ric que tothom i si obraves i 
tot meravelles com la de treure dimonis, tot això va contra tu, no 
te’n pertany res i no te’n pots gloriar gens.

Amb tot, en això podem gloriar-nos, en les nostres febleses 
(2 Co 12, 5) i a portar cada dia la santa creu de nostre Senyor 
Jesucrist.”.

QUE NINGÚ NO S’ENSUPERBEIXI,
ANS ES GLORIÏ EN LA CREU DEL SENYOR

REMEI GARCIA

Espai FranciscàEspai Franciscà
a r t i c l e sa r t i c l e s
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Amb relació a l’Admonició 5, i con-
cretament en els vv. 4-8, podem recal-
car aquests elements: primer de tot, 
aquelles coses que no són motiu de 
glòria; per tant, hom es planteja quina 
és la veritable glòria; la glòria es troba 
a saber portar les nostres febleses, a 
saber portar cada dia la nostra creu. Per 
tant, la veritable glòria pertany al regne 
de l’Esperit, al regne dels cels, en tant 
que oposada a aquella de la terra.

Francesc comença la seva Admo-
nició amb una introducció teològica: 
Considera, oh home, en quanta cel-
situd t’ha posat el Senyor, ja que t’ha 
creat i format a imatge del seu Fill 
estimat segons els cos, i a semblança 
segons l’esperit. Aquest ser format a 
imatge segons els cos indica la realitat 
de l’home sencer. Accentua la realitat 
i la condició existencial és presència, 
expressió, comunicació, llenguatge. És 
el símbol real de  l’home interior i no és 
considerat un simple instrument, sinó 
la icona de Jesús. Sense cos no hi ha 
història, no hi ha manifestació de Déu. 

Francesc afirma que l’home és 
creat en Jesús segons els cos i segons 
l’Esperit. L’home, en el seu ésser 
total, és a dir, en el seu cos i en el seu 
esperit, és creat a imatge de Jesús. 
La semblança representa un incessant 
creixement, un esforç personal de pro-
grés. L’home espiri-
tual o home cristificat 
és aquell que es deixa 
conduir per l ’espe-
rit de Jesús, acull les 
seves obres i les porta 
a terme.

Francesc ens ofe-
reix una imatge de 
Jesús pobre, nu, cru-
cifi cat. Aquesta imatge 
ens convida a canviar 
de vida, a vèncer la 

supèrbia a través de la humilitat i, l’or-
gull mitjançant la saviesa de la creu. 
En efecte, aquell que vol seguir Jesús 
s’ha de deixar conduir pel seu Esperit, 
perquè només Ell és el model i mestre 
que ens pot alliberar de tota esclavitud.

El camí és sempre el mateix: la 
desapropiació, però aquesta vegada 
d’allò que pot néixer i créixer en nosal-
tres com a bé intel·lectual, que en el 
fons por esdevenir un abús de poder. 
Francesc no és contrari a l’estudi, a la 
ciència, sinó més aviat és contrari a tot 
allò que pot apagar l’Esperit del Senyor. 
Així ho manifesta a Antoni de Pàdua 
quan li diu: A fra Antoni, bisbe meu, fra 
Francesc, salut! Em plau que expliquis 
als frares la sagrada teologia, mentre 
que, en l’estudi d’aquesta, no extin-

geixis l’esperit d’oració 
i de devoció, tal com 
es conté en la Regla 
(CtaAn).

No hi pot haver un 
veritable amor si no hi 
ha capacitat de sacrifi -
ci, acceptació pacient 
de la creu. Aquesta 
esdevé així un ins-
trument privilegiat del 
seguiment de Jesús 
crucifi cat.
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E l passat dia 28 de novembre, en el 
nostre convent d’Arenys de Mar, 
vaig rebre l’ordenació presbiteral 

de mans del bisbe de Girona, Mons. 
Francesc Pardo. Fou una celebració 
molt participada i plena de vivències.

Durant els dies previs a l’ordenació 
m’impressionà l’última formulació de 
la pregunta que el Bisbe dirigeix al qui 
ha de ser ordenat, que diu: ¿Vols unir-
te cada dia més a Jesucrist, Summe 
Sacerdot, que per nosaltres es va ofe-
rir al Pare com a víctima santa, i amb 
Ell consagrar-te per a la salvació de 
tots els homes?

Fins a aquest moment durant l’in-
terrogatori un va responent: Sí ho vull! 
Però davant d’aquesta pregunta un no 

pot dir només “sí, ho vull”, sinó que 
hom ha de ser molt conscient que cal 
la gràcia de Déu, per portar a terme 
aquesta missió. Per això davant la pre-
gunta responem: Sí, ho vull fer, amb 
l’ajuda de Déu.

Com a framenor cputxí el dia de 
la meva consagració religiosa vaig 
expressar el meu compromís de seguir 
més de prop les petjades de Jesucrist, 
unes petjades que trobem en l’Evangeli 
i que Sant Francesc les va fer seves. 

Tot cristià, tot batejat té, o hauríem 
de tenir, el desig d’unir-nos cada dia 
més a Jesucrist, per poder ser enmig 
del nostre món signes de la seva pre-
sència amorosa, compassiva, sanadora 
i transfi gurant. Ara és a mi que m’han 

CONFIGURAT A LA CREU DEL SENYOR
FRA FRANCESC MIQUEL SÁNCHEZ
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demanat si jo vull unir-me de manera 
més estreta, de manera única, a Jesu-
crist per mitjà de l’ordenació.

Aquesta unió cal viure-la, fer-la pre-
sent, en cada moment de la meva vida, 
en cada situació, en cada persona. 
Això em fa pensar en la fi gura de Maria 
Magdalena, i l’amor tan gran que sentia 
per Jesús, la qual davant del Ressus-
citat no va fer res més que agafar-se a 
Ell. 

Aquest és també el meu desig. 
Jesús s’ha fet present en el meu camí 
i jo no vull altra cosa que agafar-me a 
Ell i seguir-lo. Vull unir-me a Ell cada 
dia més per mitjà de la pregària, ja sigui 
comunitària amb tots els meus ger-
mans, ja sigui en la soledat de la meva 
cel·la i dins del meu cor. Vull unir-me 
a Ell en el servei als meus germans, 
un servei als pobres, un servei a tots 
aquells que truquen a la porta del nos-
tre convent, un servei a tots aquells que 
cerquen paraules d’esperit i de vida; 
un servei que promogui la reconciliació 
davant el moments difícils i confl ictius.

Vull unir-me amb Jesús cada dia 
en l’Eucaristia, font i cimal de tota la 
vida cristiana. Unir-me amb Jesús i dir 
les seves Paraules, produeix una gran 
impressió, ja que un veu la seva peti-
tesa, les seves limitacions, les seves 
infi delitats, i tot això no és impediment 
perquè Ell es faci present enmig del 
seu poble, sota les espècies eucarísti-
ques. Aquí tots, però el prevere d’una 
manera especial, ens girem vers Aquell 
que han traspassat. I revivim, tornem 
a fer present, la gran promesa d’amor 

que Jesús ens va donar, donant-se Ell 
mateix. Jo mateix, donant-me, faig en 
mi realitat les paraules que adrecen al 
nou sacerdot quan li entreguen la pate-
na i el calze: Rep l’ofrena del Poble 
Sant, considera el que realitzaràs, 
imita el que commemoraràs i conforma 
la teva vida al misteri de la Creu del 
Senyor.
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P osem que es diu Pere (el nom 
és fictici, el personatge no). En 
Pere arriba puntual el diumenge 

al matí, a missa. Ve mudat. Amb una 
muda senzilla, però ben mudat. Penti-
nat, qui sap si per ell mateix o no, però, 
de ben segur, ho haurà fet sota la ten-
dra mirada de la seva mare, ja gran.

Seu sempre al primer banc. Però no 
us confoneu: res a veure amb aquells 
fariseus de l’evangeli que cercaven els 

primers bancs de la sinagoga per mos-
trar a tothom la seva pietat!!! No, en 
Pere seu al primer banc per participar 
de la missa ben a prop, sense pors ni 
vergonyes. No es vol perdre res del que 
allà s’esdevindrà. Si us quedeu a missa 
amb ell veureu que ho segueix tot aten-
tament. Encara algú pot pensar: “Què 
pot entendre, de tot això, aquest noi?” 
Però jo estic convençut que en Pere 
no es deixa enlluernar per les coses 

L’ABRAÇADA DE DÉU
FRA JESÚS ROMERO, CAPUTXÍ
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exteriors, ell entén allò profund, entén 
el Misteri. Sap que allà hi passa alguna 
cosa important que l’atrau i el captiva. 
Allà l’espera el seu Senyor, com cada 
diumenge.

La missa ha finit. I en Pere, amb 
tota devoció, compleix un estricte ritual 
abans de marxar. Puja a l’altar major 
i el besa. S’apropa a la creu-majestat 
del presbiteri i se senya. El mateix farà 
en cada altar i capella laterals, davant 
la imatge de Sant Francesc, de Sant 
Antoni, de la Moreneta...

Però el millor és quan, abans de 
tornar cap a casa, se t’apropa i et dóna 
una abraçada. Una abraçada ferma i, 
alhora, tendra. Sostinguda, gens fugis-
sera. No és com aquelles abraçades 
que es donen per compromís, fl uixes 
i sense esma. No, és una abraçada 

plena de tendresa i perllongada. Com 
si, tot donant-te-la, et digués un rotund 
T’ESTIMO, ETS ESPECIAL PER A MI.

Quan me la dóna intueixo com és 
l’amor de Déu. Ha de ser així: una 
tendra i perllongada abraçada que et fa 
sentir únic i especial. Perquè en Pere, 
quan t’abraça, no té cap interès ama-
gat, no cerca res, ni tan sols que li 
caiguis bé. En Pere, senzillament, et 
vol abraçar perquè vol i t’estima. Ara 
puc entendre també que Déu vingués 
en aquest món com un nen i dema-
nés als seus de saber-se tornar com 
nens. Déu, cada Nadal, ara que ens 
hi preparem per celebrar-ho, ve per 
abraçar-nos infi nitament i desinteres-
sadament.

Per cert, en Pere, no us ho havia dit 
encara..., té Síndrome de Down.
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L ’Arca és una comunitat cristiana 
on conviuen persones amb disca-
pacitat amb els educadors que en 

tenen cura. Va néixer a França l’any 
1963. El seu fundador, Jean Vanier, 
explica:

“Quan vaig arribar a Trosly-Breuil, 
petit poble al nord de París, vaig 
trobar Raphaël i Philippe. Els vaig 
convidar a venir amb mi per Jesús 
i per l’Evangeli. Així es va fundar 
l’Arca. Quan els vaig treure de l’asil, 
sabia que era per tota la vida; no 
podia crear uns lligams amb ells i 
després d’un temps tornar-los a dur 
a un hospital o a una altra banda. La 
meva fi nalitat en crear l’Arca era fun-
dar una família, una comunitat per i 
amb els que són dèbils i pobres per 
la seva defi ciència mental i que se 
senten sols i abandonats”. (1)

L’Arca es una federació de comu-
nitats escampades pel món. Els seus 
objectius són:

— En primer lloc, proporcionar una llar 
a les persones amb discapacitat 
intel·lectual que ho necessitin. Mos-
trar la dignitat i els dons d’aquests 

tant a ells mateixos com a la socie-
tat. I fer-los créixer,

— En segon lloc, descobrir al pobre, 
al discapacitat, entrar-hi en relació 
d’amistat. No es tracta només d’as-
sistir-lo sinó de conviure amb ell i 
amb els altres membres de la comu-
nitat. Per a Jean Vanier aquesta 
relació es basa en l’amor, i la seva 
dinàmica deixa al descobert les feri-
des de cadascú. Quan les ferides 
s’accepten, es dóna la comunió. És 
doncs una relació transformadora. 
Hom es torna vulnerable, de la matei-
xa manera que el nostre Déu que 
estima es torna ell mateix petit i vul-
nerable. L’amistat amb les persones 
amb discapacitat intel·lectual dóna 
una clau per entendre el misteri de 
la Trinitat que és l’amor i que només 
es pot donar en una relació. Tot això 
s’experimenta passant de les idees 

Envoltats d’un núvolEnvoltats d’un núvol
tan gran de testimonistan gran de testimonis

JEAN VANIER
L’ARCA: 
Una comunitat
de servei i amor
ENRIC EMO
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a l’intercanvi i a la convivència amb 
l’altre, superant la por a l’encontre.

— I, en tercer lloc, l’Arca vol ser un 
signe de que cada persona és una 
història sagrada i de que es pot ser 
feliç i estimar malgrat les diferències 
i debilitats. Es tracta de canviar els 
cors d’un a un fent front al poder, al 
diner i a la competència moguda per 
l’obsessió del triomf que separa el 
món entre guanyadors i perdedors.

Per a la seva tasca, l’associació dis-
posa de tallers ocupacionals terapèutics 
i de llars on conviuen persones amb 
discapacitats mentals i els assistents 
que en tenen cura. Algunes tenen un 
compromís temporal per un any i d’al-
tres s’incorporen a la comunitat d’una 
manera permanent. Son laics, homes 
i dones, alguns cèlibes i també hi ha 
famílies que porten una vida autònoma 
i pròpia, adient a la seva realitat. L’Arca 
potencia la tolerància i la diferència i el 
descobriment del do de cadascú.

Jean Vanier nasqué a Ginebra (Suis-
sa) el 10 de Setembre de 1928, fi ll d’un 
diplomàtic canadenc que arribà a ser 
Governador General del Canadà. Seguí 
la carrera militar que l’any 1950 deixà 
pels estudis de Filosofi a i Teologia. Doc-
tor en la primera d’aquestes matèries, 
ensenyà a la Universitat de Toronto. 
Traslladat després a França formà part 
de la comunitat de laics “L’Aigua Viva” 
dirigida pel sacerdot dominic Thomas 
Philippe que fou el seu conseller espiri-
tual i qui el 1963 li suggerí d’iniciar algu-
na activitat per les persones amb alguna 
discapacitat mental en un moment en 
que l’estat francès posava a l’abast mit-
jans dirigits a aquest col·lectiu.

El nom de “l’Arca” fou una proposta 
de Jacqueline d’Haulluin i fou adoptat 
perquè ressonava a la barca de la sal-
vació, la primera aliança de Déu amb la 

humanitat, i també a Maria que dugué 
al seu si el Salvador. 

Amb l’ajuda dels pares i d’alguns 
amics, el 1964 Jean Vanier va comprar 
i arreglar molt senzillament una casa 
atrotinada a Trosly-Breuil. Tenien una 
aixeta d’aigua, una estufa de llenya i 
una comuna al jardí. Aquesta pobresa 
i senzillesa atreia als amics que els 
ajudaven, molts dels quals coneixien 
al P. Thomas. De seguida començaren 
a reunir-se una tarda a la setmana per 
compartir l’Evangeli i adorar el Senyor. 

Molt aviat l’Arca s’estengué per 
França i per tot el món. Primer a Lon-
dres on, amb la seva germana, en Jean 
Vanier va fundar una altra casa. Segui-
ren el Canadà, L’Índia, Bèlgica, l’Amè-
rica Llatina i l’Àfrica, fi ns a fundar 137 
comunitats en 40 països, inclòs el nos-
tre, amb dues comunitats: “El Rusc” a 
Tordera i “Els Avets” a Moià. 

El 1971 organitzà juntament amb 
Marie Hélène Matthieu una peregrina-
ció a Lourdes de persones discapaci-
tades vinguts de tot el món. Aquest fet 
donà lloc al moviment “Fe i Llum” amb 
més de 1.800 comunitats a tot el món.

El 1981 en Jean Vanier va deixar la 
direcció de l’Arca a càrrec d’altres per-
sones. Continua vivint a Trosly-Breuil.

Com hem vist, en Jean Vanier és un 
cristià catòlic i un home d’Església. Ha 
participat al Consell de Laics, a molts 
Sínodes i ha rebut el Premi Pau VI de 
mans del papa Joan Pau II.
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Tanmateix, en el moment en que 
l’Arca s’expandí internacionalment, va 
tenir la intuïció d’obrir-la ecumènicament, 
sense amagar-ne l’origen catòlic, posant 
l’arrel comuna en la celebració de l’amor.

En l’experiència de creixement del 
projecte s’observa un procés mogut per 
l’Esperit on juguen l’impacte que causa 
la necessita d’amor i dignitat de les per-
sones discapacitades, la presència i la 
crida de Déu, l’espontaneïtat amb la 
qual aquesta es rep una vegada que 
el cor hi està disposat, i el paper de la 
xarxa de relacions personals que, sense 
excessiva planifi cació i de vegades de 
manera casual, va obrint camins.

En paraules del fundador de l’Ar-
ca (2):

“Em van emocionar profundament 
aquests homes discapacitats, que 
s’havien convertit en amics del Pare 
Thomas qui n’havia pressentit la seva 
obertura espiritual i el seu lloc en el 
pla de Déu... El seu crit d’angoixa i la 
seva set d’amor m’impactaren”.

“Era -i encara soc!- bastant inge-
nu. No em plantejava massa pregun-
tes; estava disponible i volia seguir 
Jesús i viure segons l’Evangeli.”.

“A l’origen de tot, hi hagué una 
crida de Déu que em fou manifes-
tada a través del P. Thomas. L’Arca 
no era el meu projecte sinó el pro-
jecte de Déu”. 

“Començava a pressentir que 
viure amb ells podria transformar-me 
despertant en mi no pas les meves 
qualitats de “lideratge” o d’intel·-
ligència, sinó les qualitats del meu 
cor, el nen en mi”.

L’Arca es una experiència profun-
da de vida comunitària en la que la 
comunitat és lloc i és fi  d’una manera 
indestriable. En ella es manifesta l’amor 

de Déu i a Déu i l’amor als altres. En el 
seu sí es cerquen els dons de cadascú, 
allò de bo que té cada persona amb 
independència de la seva condició. I 
la relació que s’hi dóna posa de mani-
fest els defectes i les ombres, les “feri-
des” dels membres de la comunitat. 
Resulta molt interessant adonar-se que 
lluny de veure aquestes ferides com un 
mal intrínsec, l’espiritualitat d’en Jean 
Vanier les considera un instrument que 
permet la transformació personal, el 
creixement i l’aprofundiment de la vida 
comunitària. S’han de conèixer. Pre-
cisament és la relació amb l’altre que 
les mostra. Si el que les pateix –tot-
hom en té de ferides– i els germans les 
accepten, com ens ensenya Jesús, es 
manifesta l’amor i es crea un clima on 
cadascú les pot treballar i guarir. Per 
això es necessita la revelació que Déu 
ens estima i la presència de l’Esperit. 

Diu en Jean Vanier: 

“Tinc el privilegi de viure amb perso-
nes amb discapacitat des de fa més 
de 40 anys. Però així com poden 
ensenyar-nos la tendresa, l’escolta, 
el perdó, el valor del temps i l’espon-
taneïtat, també poden enrabiar-se, 
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P assaven dos minuts de les nou 
quan rebíem els nostres convi-
dats durant tot el dia de visita a 

“Els Avets”. Després d’esmorzar i aga-
far forces, varem començar la nostra 
aventura.

La primera parada va ser a “l’Oli-
vera”, una de les dues llars residència 
on viuen els nois. Es tracta d’una llar 
familiar com qualsevol altra. Asseguts 
al menjador xerrarem amb els nois i 
els voluntaris que ens explicaren com 
tots es reparteixen les tasques de la 
casa. Allà vam poder veure on s’allot-
gen i algunes de les manualitats que 
fan al taller. Ens cridà l’atenció la seva 
habilitat artística. Ens ensenyaren unes 
obres notables: les escultures d’objec-
tes trobats i una sèrie de pintures amb 
la bicicleta com a tema central.  

Seguint la nostra aventura en 
Miquel, responsable del centre, ens va 

portar al taller on els 
nois van a treballar 
cada dia. És un edi-
fici senzill però fun-
cional i ple de llum 
a vessar. Allà ens 
van anar fent una 
explicació de la his-
tòria de l’Arca, el seu inici, Jean Vanier, 
la distribució de comunitats pel món, 
els voluntaris que venen... Tal com en 
Miquel ens va informar, els nois dels 
“Avets” treballen durant la setmana al 
taller especialitzant-se en manualitats 
(creant caixes de sanefes, collarets, 
polseres, gerros...), però això no és tot, 
els nois també aporten la seva ajuda a 
fer coses molt senzilles però a la vega-
da útils com posar bolígrafs en una 
caixa. 

Tot seguit vam dinar plegats mentre 
el director ens explicava com la comu-

ser violents... No sempre és fàcil. 
Moltes vegades aconsegueixen des-
tapar les nostres pròpies ferides, i 
hom ha d’apropar-se a elles. És en 
aquesta acceptació de les ferides on 
es dóna la comunió.” (3)

“Si el punt àlgid de la comunitat 
és la celebració, el seu cor és el 
perdó... Prou persones van a una 
comunitat per trobar alguna cosa, 
pertànyer a un grup dinàmic i tenir 
un estil de vida proper a l’ideal. 
Si entren en una comunitat sense 
saber que s’hi va per descobrir el 
misteri del perdó, de seguida es 
desenganyaran” (1).

La Comunitat és també un signe de 
la presència del Crist i de l’Església. 
Una presència que es dóna sempre 
que els cristians es reuneixen en nom 
del Senyor. Neix de la crida que es 
rep i en ella habita l’Esperit que n’és el 
motor.

Notes:

(1) Jean Vanier, “Comunidad Lugar de 
Perdón y de Fiesta”; Ed.Narcea, 
Madrid 1985.

(2) Historia del Arca.
(3) “A Solas con Jean Vanier”, entrevis-

ta de María Mullen.

Visita als “AVETS”,
la comunitat de l’ARCA a Moià

SARA VALLEJO
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nitat dels “Avets” s’ha integrat al poble i 
la bona relació que existeix. 

Per fi nalitzar la nostra visita a Moià 
vam anar a “l’altra casa” a visitar la 
resta de nois. És un xalet donat pels 
seus propietaris, amb arbres i un pati 
que li donen molta vida. La sala-men-
jador és espaiosa i uns grans fi nestrals 
l’omplen de llum. Asseguts a la taula 
vàrem conèixer els nois que ens expli-
caren les seves afi cions. Es respirava 
un ambient relaxat i alegre, pel damunt 
de les petites difi cultats de la vida diària. 
Després de berenar una mica i agafar 
forces pel viatge de tornada, vam com-
pletar el nostre dia de visita a l’Arca.

En Miquel ens explicava com aques-
tes persones, a part de limitacions, 
tenen gran qualitats, i quan es des-
cobreixen, els qui es relacionen amb 
ells queden transformats. És el cas de 
molts voluntaris que venien per fer un 
servei d’uns mesos i han marxat havent  
rebut molt més del que imaginaven.

També ens deia en Miquel: “Un dia 
vaig llegir una notícia que anunciava 
que d’aquí a uns anys pels avenços en 
genètica s’acabaria amb els síndromes 
de Down.  Aquesta notícia té diver-
ses lectures, però a mi em va entristir. 
Penso que les persones amb discapa-
citat milloren el nostre entorn i el nostre 
món. Fan una aportació que no valo-
rem sufi cientment”. 

Una anècdota: ” l’Anne, una noia del 
nostre centre, estava fent cua per pujar 

a l’avió amb els seus pares. Llavors 
apareix un noi sense cames que va 
amb cadira de rodes demanant almoi-
na. Es produeix la sensació de vio-
lència acostumada en aquests casos, 
tothom mira cap a una altra banda, 
mentre l’Anne exclama: “Ay! Si no te 
cames! Què t’ha passat? Et fa mal? 
I es posa a parlar animadament amb 
ell… La cosa va acabar amb tot de gent 
al voltant del noi menjant mandarines”.

“A Jean Vanier el vaig conèixer a 
Calcuta, davant la tomba de la Mare 
Teresa, en ocasió d’una assemblea 
de l’Arca. Recordo que em va emocio-
nar, veure aquella persona  que havia 
estat el protagonista d’una gran histò-
ria i que, de cop i volta, es feia carn. 
Després és un home que ja té 81 anys 
alt com un sant Pau i molt proper, que 
ha desenvolupat una gran sensibilitat 
apresa pel tracte amb les persones 
amb discapacitat. Al mig de la celebra-
ció va tenir un gest que em va impac-
tar molt. S’aixeca i, ell el líder caris-
màtic, fundador, admirat per tothom, 
va i s’agenolla davant el responsable i 
demana perdó per el que hagués pogut 
ferir a les persones i als grups... Un 
gest d’autèntica i profunda qualitat cris-
tiana”.

En conjunt, ha  estat  una experièn-
cia excel·lent. Vam aprendre molt sobre 
la vida de les persones amb discapa-
citat i el punt de vista de les persones 
que viuen amb elles. 
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Aq u e s t a 
pel·lícula, 

basada en els 
fe ts  ocorre-
guts a Tibhi-
rine (Algèria) 
el 1996, que 
c u l m i n a r e n 
amb el tràgic 
assassinat de 
set monjos tra-
pencs, m’ha 
impactat pro-
fundament. El 
director, Xavier Beauvois, ens mostra el 
procés de discerniment i transformació 
d’aquest homes que veuen en perill les 
seves vides, degut a la radicalització de 
la violència contra els estrangers, i han 
de decidir si marxar o quedar-se al cos-
tat dels seus germans musulmans a qui 
serveixen i cuiden. 

Aquest fi lm és un moment de grà-
cia. Descrivint la vida senzilla d’aquests 
homes, el seu silenci, la lloança quo-
tidiana, casolana, senzilla, pobre, la 
humanitat tendríssima amb els seus 

veïns musulmans..., és un cant a la 
vida cristiana en la seva essència més 
íntima. Amor, encarnació, fraternitat, 
silenci, fi delitat a Déu, servei als més 
petits, lloança, sobrietat... Densitat de 
vida d’aquests monjos, amb les seves 
pors i dubtes, profunditat bondadosa 
del prior que els anima, presència invi-
sible d’Aquell que sua sang, i es deixa 
dur a la mort com un anyell mansoi. 

“... Si em succeís un jorn –i aquest 
podria ser avui– de ser víctima del ter-
rorisme que sembla voler englobar en 
aquest moment tots els estrangers que 
viuen a Algèria, m’agradaria que la 
meva comunitat, la meva Església, 
la meva família, recordessin que la 

meva vida  ja era Donada a Déu i a 

aquest país...”

“... La meva mort, evidentment, 
semblarà donar la raó als qui m’han 
tractat, lleugerament, d’ingenu o d’ide-
alista... però aquests han de saber que 
per fi  serà alliberada la meva més pun-
xant curiositat. Llavors podré, si a Déu 
plau, enfonsar la meva mirada dins la 
del Pare per contemplar en Ell els seus 
fi lls de l’Islam tal com Ell els veu...”

“... I a tu també, amic de l’últim 
instant, que no hauràs sabut això que 
feies. Sí, per a tu també vull aquest 
GRÀCIES, i aquest A-DÉU en qui et 
veig. I que ens sigui concedit retrobar-
nos, lladres benaurats, al paradís, si 
així ho vol Déu, Pare nostre, teu i meu. 
Amén!” (1)

1.  Del Testament Espiritual de Christian de 
Chergé, prior del monestir de Tibhirine. 
El text sencer el trobareu a RECERCA 12, 
p: 22-23.

COM UN ANYELL 
MANSOI
FRA JOSEP MANUEL
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Espai ArtísticEspai Artístic
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Qui és Rupnik

Marko Ivan Rupnik, nas-
cut a Eslovènia l’any 
1954, és un sacerdot 
jesuïta, artista, teòleg, 
predicador d’ Exercicis 
Espirituals, pastor d’àni-
mes… Facetes diverses 
que, lluny de contrapo-
sar-se, queden totalment 
harmonitzades en la 
seva persona. Es con-
sidera sacerdot i teòleg 
d’una forma determina-
da, precisament perquè 
és artista i, a la vegada, 
és artista també d’una 
forma especial pel fet de 
ser teòleg. 

A Roma va estudiar 
a l’Acadèmia de Belles 

Arts i Teologia a la Uni-
versitat Gregoriana, on 
també es va doctorar en 
missionologia. Ensenya 
al Pontifi ci Institut Orien-
tal de Roma i ha donat 
cursos i conferències a 
les principals universi-
tats europees. Des de 
setembre de 1991 viu i 
treballa al Centre Alet-
ti d’art cristià oriental, 
del que n’és el director. 
Des del Centre Aletti 
ha dissenyat i decorat 
desenes de capelles i 
esglésies amb els seus 
fantàstics mosaics plens 
de llum i color. Ha publi-
cat nombrosos llibres 
sobre teologia, pastoral 
i art. Ha rebut diversos 

TEOLOGIA EN PEDRA
L’ART DE MARKO IVAN RUPNIK

GNA BEGOÑA FORNES

Vaig ensopegar amb l’art de Rupnik com qui ensopega amb una pedra del 
camí, sense voler ni pretendre-ho. Però tal i com li succeeix al cor, que 

quan albira besllums d’autenticitat i bellesa, corre al seu 
encalç i no descansa fi ns a trobar-ho..., així vaig anar 
endinsant-me en el coneixement de la seva persona i 
obra fi ns arribar al mateix origen, a l’epicentre d’aquest 
gran moviment artístic: el Centre Aletti de Roma on vaig 
tenir la gran sort d’estar aquest estiu. Tan bon punt tras-
passat el llindar de la porta vaig saber que estava entrant 
en un lloc sagrat, en una espècie de “temple”, intuïció 
que se’m va confi rmar en visitar el taller i constatar que 
allí els artistes no treballen, preguen, i les seves mirades, 
amarades de llum, són capaces de contemplar formosos 
mosaics, en el que encara són tan sols pedres informes. 
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premis com a artista en diferents paï-
sos. El 1999 va ser nomenat consul-
tor del Pontifici Consell per a la Cul-
tura. Actualment, Rupnik és un dels 
artistes més importants d’art sacre i ha 
realitzat, entre altres treballs, la cape-
lla “Redemptoris Mater” al Vaticà, per 
encàrrec del Papa Joan Pau II.

Origen de la seva vocació

Aquest polifacètic artista va créixer a la 
vora de la majestuosa bellesa dels Alps 
eslovens. De les seves vivències en 
aquest país ens explica:

“Tenia jo 5 o 6 anys i anava amb el 
meu pare quan treballava al camp. 
A la primavera, quan tot just la neu 
es retirava a les muntanyes, ell 
netejava la terra de pedres i la pre-
parava per a la sembra. Abans de 
començar la feina beneïa el camp 
fent-hi a sobre el senyal de la creu. 
Mentre treballava tocava les pedres 
y la terra de tal manera que hi havia 
quelcom sagrat, litúrgic, en el gest 
de les seves mans. Més tard, quan 
els meus germans ens portaven 
el dinar,el veia fer de bell nou el 
mateix gest de la benedicció sobre 
el menjar. Amb la mateixa densi-
tat litúrgica d’abans, prenia el pa 

i bevia amb gust un bon glop de 
vi. Quan em preparava per a rebre 
la comunió i aprenia la pregària: 
“Envia el teu Esperit, Senyor, i reno-
va la faç de la terra”, em semblava 
comprendre el signifi cat d’aques-
tes paraules, precisament mirant-lo 
a ell. Tenia la sensació que veia 
Algú a la terra, que parlava amb 
Algú. Així creixia en mi la certesa 
de la fe. La terra ha estat creada 
per Déu. Ell l’habita. El sentit de tot 
es descobrir-ho, intuir-ho, veure-
ho, gustar-ho. A vegades jo obria 
els braços al vent i repetia: “Envia 
el teu Esperit, que em penetri com 
al fullatge dels arbres”. M’agrada-
va escoltar la terra tot ajaçat i sen-
tir amb els palmells petits d’infant 
un món immens i viu sota meu. Un 
gran sentit de misteri omplia els 
dies de la meva infància. Una cer-
tesa de la vida, de la terra, dels 
boscos, de la neu, i la curiositat 
d’entreveure el Senyor que es des-
vela en el món” (Extret del llibre: 
Los colores de la luz, Ed. Monte 
Carmelo, 2003, p. 19).

Més que un record infantil, ell 
mateix veu en això l’origen i la intuï-
ció del que més tard arribarà a ser la 
seva vocació personal: “Crec que aquí 
resideix el principi de la meva vocació 
sacerdotal i artística”.

Tradició i modernitat

Rupnik, en el seu art, uneix tradició 
i modernitat. El seu desig és redes-
cobrir l’art com a servei, com a litúr-
gia, tal com en l’antiguitat es concebia, 
però des d’una percepció eminentment 
moderna.

Per una banda connecta amb la tra-
dició de l’art cristià oriental que és un 
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art litúrgic, és a dir, creat per pregar i 
celebrar. Per això les fi gures es consi-
deren belles si estan impregnades de 
revelació, és a dir, si aconsegueixen 
que, a través d’elles, l’espectador acce-
deixi al món del misteri. En realitat, el 
que es pretén és mostrar plàsticament 
el món transfi gurat, el món vist des de 
Déu. Per això les fi gures són tan esque-
màtiques, reduïdes a l’essencial, com 
en el Romànic, i amb trets presos de 
la tradició de les icones orientals: nas 
allargat, boca petita i tancada, perquè 
estant en presència de la Paraula no 
cal parlar; ulls ametllats i plens, amb la 
pupil·la dilatada davant la continua visió 
de Déu, però respectant sempre la seva 
imatge real, tal com la 
visualitza l’home quotidià.

Per una altra banda, 
Rupnik recull el gust de 
l’art modern per la matè-
ria. D’aquí l ’ús de la 
pedra en una infi nitat de 
modalitats, colors i textu-
res. La matèria per a ell 
no és materialisme, sinó 
matèria redimida. Per 
això, la pedra més tosca 
està sempre a baix i, a 
poc a poc, es va omplint 
de vida, de moviment, 
de llum, fins que acaba 
transfi gurada per el color 
blanc. 

La tècnica del mosaic

En les seves obres utilitza sempre la 
tècnica del mosaic, aquesta, a més de 
connectar-nos amb el món antic, ens 
explica una paràbola: la de la comunió 
en la diversitat. A base de peces indivi-
duals, totes distintes en color, material i 
textura, l’artista confi gura un tot harmò-
nic i extraordinàriament bell. Així con-
cep ell mateix l’Església, com un mis-
teri de comunió entre persones i caris-
mes distints i variats que constitueixen 
un tot. Inclús l’elaboració material dels 
mosaics, des del disseny fi ns a l’execu-
ció, és una acció duta a terme per una 
comunitat d’artistes que preguen i con-

viuen junts mentre creen. Al 
centre Aletti, de fet, treballen 
artis tes de vuit països dife-
rents i de vuit confessions 
distintess. 

“Vaig tenir la benedicció 
de pertànyer a una família 
veritablement fantàstica. 
Des del principi vaig ser 
marcat per la relacionalitat. 
Més tard, el Pare Spidlik, 
el meu mestre, em va intro-
duir en una teologia més 
trinitària, i estic convençut 
que la qüestió fonamental 
de l’home és la comunió, la 
unitat”.
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Per tot això, al P. Rupnik no li agra-
da treballar sol, considera que els seus 
mosaics són l’art de la comunió, com 
l‘obra d’un “cor”, dirà ell. Un director –l’ar-
tista principal–  té la visió del conjunt 
de l’obra, però l‘obra es realitza en total 
col·laboració amb els artistes del ‘cor’, 
posant cadascú la seva ‘veu’. Sempre 
treballa amb un equip de 15 persones 
que formen el grup anomenat L’Atelier. 

“He entès a poc a poc que la co-
munió no la fan les lleis ni les teo-
ries i sistemes de pensament, sinó 
el gest personal de l’amor. També en 
l’art. En la meva trajectòria artística i 
vital he passat de pintor modern, re-
volucionari, a pintor d'un taller on ja 
no sé pintar sol, sinó que sols pinto 
davant d’altres que em corregeixen, 
que em diuen moltes coses mentre 
treballo. Penso que sols en la comu-
nitat es pot crear alguna cosa per a 
la comunitat”.

El mateix Rupnik expressa que està 
aprenent, cada cop més, a no imposar 
la seva visió, sinó a descobrir-la en el 
món, en els altres, en la història. El 
drama de la modernitat està en l’absèn-
cia de la intel·ligència contemplativa.

El color i la llum

El color en l’art antic tenia una funció 
simbòlica. El vermell, en general, és 
el color diví; el blau, l’humà; el verd, la 
creació; el blanc, l’Esperit; el daurat, la 
santedat i fi delitat de Déu (allò que Ell 
fa en nosaltres), la perfecció, la llum, 
etc. El color depèn de la llum, sense 
ella no existiria. En el món real, la llum 
depèn del sol. En el món ressuscitat 
on habita Déu, el món que els mosaics 
volen representar, la llum ve de Crist, 
sol ixent. Per això, la llum i el fl ux dels 

colors generalment parteixen d’Ell i es 
refl ecteixen de manera simbòlica en els 
personatges.

Juntament amb el color, els mate-
rials del mosaic constitueixen la matèria 
fonamental per expressar la vida en el 
seu dinamisme i el seu moviment. Usen 
diversos materials: pedra, marbre, gra-
nit, esmalt. Les pedres provenen de 
diverses parts del món (el travertí clar 
d’Itàlia, l’ònix de l’Afganistan, el travertí 
vermell de Turquia, el blanc de Grècia, 
etc.). Hi ha diversitat de pedres de dife-
rents mides, opaques i brillants, riques 
i pobres, valuoses i senzilles, de colors 
rics i colors pastís.

Una jornada en el Centre Aletti

Una jornada ordinària de treball comen-
ça a las 7:00 h amb l’Eucaristia en la 
que participen tots (catòlics, ortodoxos, 
luterans, evangèlics, etc.), a continua-
ció esmorzen, i immediatament comen-
cen a treballar, cadascun en el seu lloc, 
des del que s’obren per a rebre el do 
gratuït de la inspiració creadora. 



El mateix Rupnik ens explica com 
és aquest procés de creació:

“Una pobre pedra, llençada en qui 
sap quin angle del món, rebutja-
da, és malgrat tot una pedra pre-
ciosa i espera que algú la prengui 
amb amor. És necessari escoltar 
la pedra, oir-la i veure on sugge-
reix ella que sigui oberta. No s’ha 
de colpejar amb violència, no s’ha 
d’imposar la nostra voluntat a 
la pedra, on nosaltres volem que 
s’obri, perquè d’aquesta manera la 
pedra es tanca com un eriçó. Però 
si l’obres on ella suggereix, alesho-
res et quedes sorprès de la mera-
vella de colors que amaga dins seu, 
cristal·lins, i aleshores n’agafes una 
altra, i una altra, i una altra i després 
les ajuntes i neix un mosaic”. (Extret 
del DVD: Il colore dell’amore)

Per formar part de L’Atelier calen   
quatre o cinc anys de preparació amb 
el P. Rupnik. Durant aquests anys, a 
més de les tècniques artístiques, estu-
dien també Teologia, Litúrgia, Bíblia i 
Espiritualitat. La finalitat de les seves 
obres és sempre la d‘evangelitzar bus-
cant l’encontre entre l’art i la fe, entre les 
diferents religions i els diversos països. 

Allò que es pot apreciar veient tre-
ballar a l’equip del P. Rupnik, a més 
d’un esclat de color en les imatges que 
van gestant, és el silenci de l’escolta, 
el diàleg respectuós, la comunió dels 

cors i una reverència quasi litúrgica en 
el gest de les mans...Treballen com 
si treballant a la vegada preguessin. 
El silenci tan sols es trenca per el cop 
de les tenalles o el martell amb el que 
tallen les pedres.

Al servei de l’evangelització 

L’Església necessita recuperar la belle-
sa. “Sols la bellesa salvarà el món”, 
exclamava Dostoievski. El principi de la 
bellesa es l’atracció, la fascinació, no la 
demostració ni l’argumentació aplacant. 

Per a l’evangelització del món con-
temporani és molt important que l’Es-
glésia no deixi de banda aquest principi 
estètic, que ella mateixa es converteixi en 
canal transmissor de bellesa, no tant per 
les seves paraules com per un estil de 
vida que atregui, interpel·li, commogui... 

El mateix Rupnik assenyala: “Tant 
l’encontre amb el meu pare espi-
ritual, el pare Spidlik, com l’estudi 
del pare de la poesia simbolista 
russa, Ivanov, i l’encontre amb l’art 
paleocristià han fet que m’adonés 
cada vegada més que l’art és un 
servei i que l’artista no pot simple-
ment expressar-se a sí mateix. Va 
començar en mi una necessitat de 
descobrir l’art com servei a la savi-
esa de la vida, per tant, l‘art com 
a comunicació d’aquells misteris 
de la vida que ajuden a viure de 
manera que la nostra vida no es 
volatilitzi, sinó que romangui”.
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Rupnik, 
...un artista que expressa a través del 

seu art el sentit profund de tota vida 
humana: una vida pobre, tosca, 
sense brillantor, però que, quan es 
deixa fer per Déu, acaba essent dau-
rada, transformada en resurrecció...

...un sacerdot i teòleg que percep l’Es-
glésia com una comunitat de perso-
nes redimides, immerses en l’amor 
de Déu i que, per tant, no han d’es-
tar tan preocupades en com fer teo-
logia sinó en testimoniar, suscitar el 
desig de viure com a cristians, és a 
dir, com Crist... 

...un pastor d’ànimes que parla de la 
bellesa com a camí d’evangelitza-
ció, perquè la bellesa per sí matei-
xa atrau, fascina i proclama, sense 
paraules, que el món està habitat 
per l’amor.

És un regal impagable trobar-se en 
el camí de la vida persones que, en sí 
mateixes, són testimoni de Bellesa i per 
això ens atrauen...

Gràcies, P. Rupnik, per la teva vida 
i la teva obra...

DADES D’INTERÈS

Web del Centre Aletti:
http://www.centroaletti.com/

Llibres de
Marko Iván Rupnik,

publicats en castellà:

En el fuego
de la zarza ardiente 

Le abrazó y le besó

Busco a mis hermanos

De la experiencia
a la sabiduría

Decir el hombre
El discernimiento

(PPC, Madrid)

Adán y su costado

El Examen de conciencia

La fe según los iconos

Los colores de la luz

Vivir la Navidad.
Homilías navideñas

(Monte Carmelo, Burgos)

Referència de les seves 
obres a España:

Sacristía de la Catedral de Santa 
María la Real

de la Almudena (Madrid)

Sala Capitular
de la Catedral de Santa María

la Real de la Almudena (Madrid)

Capella de l’hospital Beata 
Mª Ana de las germanes 

hospitàlaries (Madrid)

Capella de la Universidad 
San Pablo CEU (Madrid)

Capella de la seu
episcopal a Tenerife (Canarias)

Capella del centre hospitalari
Benito Menni (Valladolid)
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Ĺ Esperit del Senyor reposa 
sobre meu,

perquè ell m´ha ungit.
M´ha enviat a portar la bona 

nova als pobres,
a proclamar als captius

la llibertat
i als cecs el retorn de la llum,

a posar en llibertat
els oprimits… 

Lluc 4, 18

Els cants espirituals negres van ser 
el fruit d'una molt profunda expe-

riència humana i espiritual viscuda 
per molts afroamericans que en la 
seva captivitat, cercaren Déu i el seu 
proïsme.

Per entendre'ls millor, parlarem en 
primer lloc del procés històric en què 
es van generar.     

No podeu servir alhora Déu 
i el diner

Mt 6, 24; Llc 16, 13

Al segle XVII, a Jamestown (Virgí-
nia) s´exportava tabac a Europa. El 

1619, un comerciant d´esclaus holan-
dès va vendre als colons alguns ne-
gres africans que portava al seu vaixell 
a canvi d´aliments. Això va contribuir 
en gran mesura a la productivitat de 
la regió. Llavors, el comerç d´esclaus 
afroamericans va anar creixent fi ns 
a convertir-se en una peça clau en 
l´economia de Virgínia.

Durant el segle XVII, en aquelles 
terres, l´esclavitud va anar esdevenint 
una institució ofi cial, basant-se a nivell 
jurídic en el codi de dret civil romà pel 
que feia als esclaus.

Durant els segles XVII i XVIII, els 
esclaus afroamericans (també n´hi 

EL CANT ESPIRITUAL NEGRE
MONTSERRAT MATHEU
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havia d´americans natius indis i tam-
bé alguns de blancs, així com dones 
venudes a canvi de tabac) visque-
ren en diverses colònies angleses 
d´Amèrica. A fi nals del segle XVIII, el 
vint per cent de la població de les co-
lònies era d´ascendència africana. La 
majoria vivien a Virgínia, Maryland i 
les Carolines. Cap al 1800, els cultius 
comercials en els estats del sud eren 

sobretot d´arròs (utilitzant els conei-
xements agrícoles que els africans 
havien portat de la seva terra natal), 
de cotó i de sucre.

El 1793, Eli Whitney, d´una planta-
ció de Geòrgia, inventa la desmo-

tadora de cotó, una màquina que en 
separa les llavors, cosa que facilitarà 
molt la seva producció. Així, el cultiu 
de cotó creix a gran escala a les terres 
del sud, i el seu preu de venda baixa 
molt.

La demanda de cotó es multiplica, 
impulsada també per altres invents 
de la revolució industrial centrada a 
Gran Bretanya, com ara les màqui-
nes per teixir i el vaixell de vapor per 
a transportar-lo. Es multiplica doncs 
l´exportació cap a les fàbriques tèxtils 
d´Anglaterra i del nord.

Això generà una enorme expansió 
de ĺ esclavitud en els estats del sud. Les 
vendes i el transport de persones ne-
gres es convertiren en grans empreses.
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La ciutat de Washington acollia 
els vaixells d´esclaus costers. El preu 
dels esclaus augmentava, i eren tras-
lladats massivament en coffles –grups 
d´homes, dones i nens– que marxa-
ven a peu per a ser venuts cap el sud 
(Nova Orleans, Louisiana, Virgínia, 
Mississippi, Carolina del Sud, Geòr-
gia, Alabama, Arkanses o Texes). En 
algunes d´aquestes zones, els esclaus 
afroamericans constituïren més de 
tres quartes parts de tota la població.

Diuen que la majoria 
d´esclaus van ser 

venuts almenys una ve-
gada al llarg de la seva 
vida. Quan això succe-
ïa, la persona era sepa-
rada per sempre de tots 
els seus éssers estimats 
–familiars, amics, com-
panys…–. Vivien cons-
tantment amb la por 
de ser venuts i amb un 
sentiment de manca de 
control sobre les seves 
vides.

Les dones escla ves 
eren objecte d´explo-
tació sexual per part 
dels amos i capatassos, 
i cap llei estatal reconei-
xia el matrimoni entre 

esclaus. Tot i així, els africans tenien 
un fort sentit de la vida familiar i comu-
nitària que els va ser clau per a man-
tenir-se units.

La majoria treballaven en feines 
agrícoles de sol a sol. Altres ho feien 
en la construcció, en feines artesa-
nals, i alguns també en tasques do-
mèstiques.

Eren brutalment explotats, humi-
liats i maltractats.

El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement
totes les seves criatures

Salm 145, 9

Tenien,  però,  també un profund 
sentit espiritual. Assistien a les es-

glésies, on rebien el missatge bíblic. 
Cantaven els salms així com els him-
nes de l´església.

Hi ha testimonis de com “tota la 
congregació cantava amb gran entu-
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siasme, amb els rostres il·luminats, 
acompanyant-se rítmicament amb mo-
viments corporals”. 

Després del culte a l´església, so-
lien trobar-se en reunions al camp a 
l´aire lliure de nit, amb torxes i al vol-
tant de fogueres, on espontàniament 
compartien els seus sentiments, pen-
saments, experiències, esperances…

Escoltaven els predicadors itine-
rants, que els transmetien el missatge 
de Jesús: del Jesús pobre, humiliat, 
sofrent i crucifi cat, però també el ma-
teix Jesús que els donava esperança, 
pau, vida i joia, que no els abandona-
va i en qui es refugiaven. Durant hores 
pregaven i cantaven, amb percussions 
i danses.

Molts cants es componien amb la 
forma de “crida i resposta”: el predi-
cador cantava un vers, una frase breu 
i essencial que l´assemblea repetia 
constantment i ampliava, amb estrofes 
i tornada, harmonitzant segons la seva 
inspiració la frase principal.

La llei els prohibia aprendre a llegir 
i a escriure. A través dels seus cants 
espirituals acollien i expressaven la 
seva fe. Quan un d´ells era venut i se-
parat forçosament dels seus, potser 

no podia endur-se amb ell una bíblia 
per llegir-ne la Paraula, però en la 
seva nuesa, podia endur-se gravats 
a la memòria aquests cants amb els 
quals poder comunicar la seva fe i la 
seva vida, i que l´ajudessin a viure el 
missatge revelat.

Hi va haver intercanvis de cants no 
només entre plantacions veïnes, sinó 
també entre diferents estats, per la 
venda d´esclaus d´un a un altre.

Sobre les característiques musicals 
dels Espirituals, direm breument 

que hi hagué una infl uència mútua en-
tre les comunitats blanques i les ne-
gres de les esglésies, i els cants de 
les trobades als camps. Els seus tex-
tos inspirats per Jesús i la seva bona 
notícia: “tu pots ser salvat” combinen 
la paraula bíblica, la dels himnes i les 
seves pròpies paraules. Pel que fa a 
les melodies i els ritmes, tenien uns 
trets molt peculiars, amb elements i in-
tervals irregulars, girs melòdics i efec-
tes vocals molt difícils d´imitar i no po-
dien reproduir-se en una partitura. Per 
tant, les versions que es van escriure 
no són més que intents d´aproximació. 
El primer recull de cants espirituals 
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negres : Slaves songs of the United 
States  es va publicar a Nova York 
(A. Simpson & Co.) l´any 1867, per Wi-
lliam F. Allen, Ch. Pickard Ware i Lucy 
McKim Garrison. Actualment hi ha una 
edició electrònica feta l´any 2000 per 
la Universitat de Carolina del Nord a 
Chapel Hill. 

Entre molts altres, hi trobem 
“Rock o´my soul in the bosom of 

Abraham" (“Bressola la meva àni-
ma en el si d´Abraham”), “I want to 

die like a Lazarus die” (“Jo vull mo-
rir com va morir Llàtzer”), “Wake up, 

Jacob!" (“Desperta´t, Jacob!”), “The 

old ship of Zion" (“Ĺantic vaixell de 
Sió”), “Come along, Moses!” (“Vine, 
Moisès!”), “The trouble of the world" 

(“El confl icte del món”), “I hear from 

heaven today… A baby born in 

Bethlehem…” (“Sento el cel avui… 
Un infant neix a Betlem…”), “Don´t be 

weary, traveler!” (“No et desanimis, 
viatger!”), “Lord, remember me!” 

(“Senyor, recorda´t de mi!”), “The re-

surrection morning: O run, Mary, 

run… Halleluyah!… tell to my disci-

ples that the Lord he is arisen” (“El 
matí de Pasqua: Corre, Maria, corre… 
Al·leluia …digue´s als meus 
deixebles que el Senyor ha 
ressuscitat!”).

Encamines amb amor 
el poble 

que has redimit;
el teu poder el condueix

fi ns al teu lloc sagrat
Ex 15, 13

El 1793, la llei d´esclaus 
fugitius –que prohibia 

ajudar a un esclau a fugir o 
donar-li refugi– es va con-
vertir en una llei federal, 

votada pel congrés de Filadèlfi a. El 
1850 se´n féu una de nova, que per-
metia la recaptura i extradició dels 
fugitius i processava a tothom qui els 
ajudés o els amagués, imposant mul-
tes i penes de presó. El risc no era 
només pels fugitius, perquè es podia 
segrestar qualsevol persona negre 
–esclau, o lliure dels estats del nord– 
destruir els seus documents i dir que 
havia fugit. Els “caçadors d´esclaus" 
en buscaven doncs, per tot arreu, i en 
feien negoci. Als fugitius no se´ls reco-
neixia el dret a declarar en un judici. 
Així, molts van fugir al Canadà en els 
anys 1850-1860.

Del 1861 al 1865 es produeix la 
Guerra Civil Americana. El 1863 el 
president Abraham Lincoln va eme-
tre la proclamació de l´"Emancipació 
dels Negres”, i el desembre de 1865, 
la tretzena esmena a la Constitu-
ció dels Estats Units, ratifi cada per 
tres quartes parts dels estats, abolia 
l´esclavitud.

En aquesta data –1865– apareix 
el cant “Slavery chain", esmentat per  
James Cone (1972) en Els Espirituals 
i el Blues.



122  CATALUNYA FRANCISCANA

La cadena de l´esclavatge s´ha 
trencat fi nalment,

lloant Déu fi ns que jo mori.
Baixant fi ns a la vall, pregant de 

genolls
he parlat a Déu de la meva 

angoixa,
demanant-li el seu ajut.

Li he dit com sofreixo al calabós 
encadenat,

humiliat, amb la carn trencada i 
el dolor.

Jo sabia que Jesús m´escoltava,
perquè l´Esperit em parlà i em 

digué :
“ Aixequeu-vos, fi lls meus, i 

sereu lliures “
La cadena de l´esclavatge s´ha 

trencat fi nalment,
lloant Déu fi ns que jo mori.

Els estats del sud, on estava 
molt fortament arrelat i estès 

l´esclavatge, s´oposaren a l´abolició.
Lincoln va morir en un atemptat. 

Tanmateix, el moviment abolicionista 
era imparable, i els negres veien re-
fl ectida la seva identitat en els textos 
bíblics, tant de l´Antic com del Nou 
Testament, i molt especialment en el 
llibre de l´Èxode, identifi cant-se amb 
el poble hebreu –en lluita per alliberar-
se dels egipcis– i experimentant viva-
ment com aquest mateix Déu continua 
sempre actuant en la Història.

Molts dels seus cants parlen 
d áques ta lluita, d áquest nou Èxode: 

“Go down, Moses", “Come along, Mo-

ses", “Didn´t old Pharaoh get lost…”

Molts d´ells van fugir somiant en 
un país lliure que anomenaren “my 
Home” o “sweet Canaan” (“la terra 
promesa“). El costat nord del riu Ohio, 
l´anomenaven “El Jordà”.
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Van crear una organització clan-
destina, l’UGRR “Underground railro-
ad” (el tren subterrani) per ajudar els 
esclaus a fugir des dels estats del sud 
cap als del nord: 

“Gospel train (El tren de ĺ Evangeli)
Oh, get on board, Little children,

(Pugeu-hi, fi llets,)
there´s room for many a more!
(hi ha lloc per a molta gent).”

Hi va participar gent de tota mena 
–negres i blancs, esclaus i lliures, indis, 
quàquers, metodistes, baptistes…–. Els 
“conductors”  (gent diversa: quàquers, 
abolicionistes o antics esclaus allibe-
rats), els guiaven durant tota la seva 
llarga fugida. Caminaven de nit amb 
la llum de la lluna i amb llums de mà. 
A vegades els calia fi car-se al riu per 
despistar els gossos dels seus perse-
guidors, que no poguessin olorar el seu 
rastre. Després s állunyaven en carros i 
barques, aturant-se en diverses “estaci-
ons”: cases on els fugitius podien des-
cansar durant el dia. En aquests refugis 
hi havia signes i símbols per indicar-los 
que aquell era un lloc segur.

Un altre cant evoca el pas dels is-
raelites pel Mar Roig:

God´s gonna trouble the water
(Déu separarà les aigües)

Wade in the water, children
(Travesseu les aigües, fi lls)
All God´s children gonna

wade in the water. 
(Tots els fi lls de Déu travessaran

les aigües). 

O els trams del trajecte en els 
carros...

Swing low, sweet chariot,

Comin´ fer ter carr´me home… 

Com hem dit, ĺ abolició de ĺ escla-
vitud va trobar resistència, i el mateix 
desembre del 1867 va sorgir el Ku Klux 
Klan. Amb el temps es van anar orga-
nitzant i actuant pel Sud amb violèn-
cia. Interrompien els serveis religiosos 
de les comunitats negres, i perseguien 
–entre altres– els qui s´havien allibe-
rat i els qui lluitaven pels seus drets. 
A Louisiana, el 1873, mataren més de 
dos-cents negres durant les celebra-
cions de la Pasqua.
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Déu fou el seu refugi, la seva roca. 
Així ho expressen molts dels seus 
cants. “Rock” signifi ca “roca” i com a 
verb també vol dir “gronxar”, “Roll” vol 
dir “rodar”. En un espiritual anomenat 
“El camp de la reunió del Jubileu” 

on apareix l´expressió “Rock´n roll”, 
cantaven una bella frase que mostra 
com experimentaven el Creador, Pare 
i Mare: “Hem estat gronxats i rodant en 
els teus braços”. 

Posa´t damunt la roca, 
i, quan passarà la meva glòria,

t´amagaré en una esquerda
de la roca i et taparé amb la mà

fi ns que jo hagi passat. 
Èxode 33, 21-22

En un altre dels cants, “Elijah rock”, 
Elies crida, el Senyor li respon i ell es 
queda dret a la roca (Vegeu 1Reis 19, 
11-13).

I Crist, en el Cor de l´Univers, com diu 
aquest nou cant:

Rock of ages 

My loving brother/sister
Amorós germà meu

When the orld´s on fi re,
Quan el món és en fl ames,

don´t you want Christ bosom 
no vols que el si de Crist

for to be your pillow? 
sigui el teu coixí ?

O, hide me over the rock of ages 
Ell m´amagarà a la roca de l´eternitat

cleft for me. 
esberlada per a mi.

De l’esclavatge es passà a la segre-
gació racial, però la marxa del poble no 
s´aturà, i en el segle XX es va concretar 
en el moviment pels drets civils liderat 

per M. 
Luther 
K i n g , 
seguint 
e l s 
pr inci -
pis de 
la no 
violèn-
cia:

— Li fas saber al teu oponent que no 
li respondràs al mal que et faci

— Li fas saber també que no claudi-
caràs davant la injustícia.

Els cants espirituals negres van tra-
vessar les fronteres perquè el seu mis-
satge era i és universal. Molts d´ells es 
van traduir al català i s´han cantat a les 
esglésies del nostre país. El seu con-
tingut ens commou parlant-nos de la 
vida i la fe dels qui els van crear. Tam-
bé ens recorden els milions d´éssers 
humans que encara actualment viuen 
sota l´explotació. Però també ens com-
mouen perquè parlen obertament a 
l´esclau que hi ha dins nostre, sotmès 
als ídols del nostre temps i de tots els 
temps que ens allunyen de Déu i dels 
altres : el diner, el consumisme ab-
surd, l´afany de poder… 

El Déu bíblic actua contra la ido-
latria i contra la injustícia que són dos 
aspectes d´una mateixa realitat que 
esclavitza els homes.

Jo sabia que Jesús m´escoltava,
perquè l´Esperit em va parlar 

i em digué: aixequeu-vos,
fi lls meus, i sereu lliures.

Ell ens convida a aixecar-nos per 
canviar les nostres cadenes per cants 
de lloança eterna.
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NecrològiquesNecrològiques

El diumenge 14 de novembre, a la 
matinada, ha mort a Costa Rica, 
fra Ignasi de Manresa. Ignasi 

Daban havia nascut a Manresa l’any 
1927, i ingressà a l’orde dels caputxins 
el setembre de 1944 amb la voluntat 
clara d’esdevenir missioner. Fou, en el 
seu temps d’estudiant, entrenador de 
l’equip de futbol “Sant Francesc” a Sar-

rià. Ordenat prevere, després d’uns anys a l’Amazònia colombiana, ha 
transcorregut la major part de la seva vida a Costa Rica, encarregant-se 
durant molt de temps de l’església de Las Ánimas, de la ciutat de San 
José, i després de la parròquia de Taras, amb un territori molt extens, 
on ell va edifi car diverses capelles. Ha viscut els darrers anys a la Resi-
dència Montserrat, prop de la ciutat de Cartago, des d’on ha continuat 
exercint el ministeri sacerdotal amb vitalitat i il·lusió fi ns al fi nal.

FRA IGNASI DE MANRESA
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POMPEIA. Orígens històrics d'un 
projecte agosarat 
Fra Valentí Serra de Manresa

Es tracta d’una síntesi sobre els orí-
gens històrics i projecció social i 

litúrgica del santuari de Pompeia escrita 
per fra Valentí en ocasió del primer cen-
tenari del convent. L’autor fa un repàs 
de la forta incidència cultural i espiritual 
del fundador del santuari, fra Rupert 
M. de Manresa (+ 1939), tot posant en 
relleu les seves vinculacions amb els 
intel·lectuals i artistes de l’època, prin-
cipalment Enric Sagnier, Joan i Josep 
Llimona, Enric Clarassó, Josep Carner, 
Francesc Cambó i, sobretot, amb Joa-
quim Ruyra, aquest darrer membre del 
terç orde pompeià. Les imatges gràfi -
ques que il·lustren la monografia són 
abundants i expressives.

El reino revelado a los pequeños
ÉLOI LECLERC

Ed. Sal Terrae

Éloi Leclerc és autor de nombroses 
obres, la majoria sobre Francesc 

d’Assís i la seva experiència espiritual. 
Saviesa d’un pobre (1959) és la més 
coneguda. 

En aquest nou  llibre ens convida a 
refl exionar sobre el Regne de Déu.

«Qui són aquests petits als que 
Jesús, en l’Evangeli, promet revelar 
els secrets del Regne? I què és aquest 
Regne de Déu anunciat pels profetes i 
tan esperat pel poble jueu? ». En fer de 
la vinguda del Regne el tema central de 
la seva predicació, Jesús es desmarca 
clarament de tot messianisme temporal 
i polític. El Regne que Ell anuncia no 
té brillantor als ulls del món i només és 
descobert al preu d’una profunda con-
versió interior. Cal néixer de l’Esperit. 
El camí que condueix a aquest nou nai-
xement és el de les Benaurances. 

LlibresLlibres
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Des hommes et des dieux, 
de XAVIER BEAUVOIS

Pel·lícula basada en els fets ocorre-
guts al monestir de Nostra Senyora 

de l'Atlas, enclavat a Tibhirine (Algè-
ria), als anys 90. Vuit  monjos trapencs 
viuen en harmonia amb els seus ger-
mans musulmans, però a poc a poc la 
violència fanàtica s'instal·la a la regió. 
Malgrat les amenaces, els monjos deci-
deixen quedar-se al costat dels seus 
germans. Impressionant història de fe i 
serenor davant el martiri. La pel·lícula 
guanyà el Gran Premi del Festival de 
Cannes del 2010.

Cartas a Dios, 
d’ERIC-EMMANUEL SCHMITT

La Setmana de Cinema Espiritual ha 
projectat a Barcelona “Cartas a Dios”, 

la nova pel·lícula d’Eric-Emmanuel 
Schmitt, polifacètic filósof, escriptor i 
cineasta francès. D’ell son dues peces 
teatrals d’èxit estrenades entre nosal tres: 
“El Visitant” on un estrany personatge 
visita al Dr Freud, li assegura que és 
Déu i estableix amb ell un diàleg sobre 
la seva existència i “El Llibertí”, sobre la 
moral. També és el director d’“Odette: 
una comedia sobre la felicidad”.

“Cartas a Dios” es basa i complementa 
la novel·la curta del porpi Schmitt “Oscar 

y Mamie Rose” que el mateix autor va 
convertir també en obra de teatre. Resulta 
molt interessant com Schmitt passa d’un 
mitjà a l’altre adaptant les seves obres 
d’acord amb la seva pròpia visió. 

És un autor que sempre ha volgut 
parlar de temes de fons amb agilitat i 
humor, fent-los arribar a un públic ampli 
sense perdre rigor. Com la novel·la que 
trasllada al cinema, “Cartas a Dios” 
compleix aquest requisits. 

L’argument ens explica com Oscar, 
un nen que pateix una leucèmia terminal 
que fa trontollar als seus pares, coneix a 
una voluntària, Mamie Rose, venedora 
de pizzas i que es fa passar davant 
del nen com una lluitadora de catch, 
“L’Estranguladora del Languedoc”. 
Mamie Rose li proposa d’escriure una 
carta a Déu cada dia i de viure la jornada 
com si fos una dècada  de manera que 
completi la seva vida.

Un tema dur com és el càncer terminal 
d’un nen es torna profundament humà, 
tendre, ens emociona i ens fa somriure, 
ens parla de la il·lusió, de la fe, del sig-
nifi cat de la creu i de l’esperança.

Una pel·lícula absolutament reco-
manable.



«... No recordeu més els fets passats,
No penseu en les coses antigues.

Faré una nova gesta
que ja comença a despuntar.

No us n’adoneu...?»

(Is 43,18-19)
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