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D arrerament se sent a parlar força 
d’evangelització i de “Nova evan-
gelització”. Fins i tot a Roma s’ha 

creat un nou dicasteri ad hoc i aviat s’hi 
celebrarà un sínode sobre el tema. Quan 
es parla molt d’una cosa vol dir que no 
funciona. La pregunta clau és: Què vol 
dir evangelitzar? Eu-angelion té a veure 
amb Bona Notícia. És per a mi una bona 
notícia la fe cristiana? Se’m nota  a la 
cara? Visc amb sentit, ample, content? 
Malament evangelitzarem si no estem 
evangelitzats, si no vivim el nostre cristi-
anisme com una sort immensa, un regal 
impagable, valuós, al qual val la pena 
convidar la gent...

Però hi ha passos previs. L’evan-
geli de Jesús va necessitar d’un Joan 
Baptista que li preparés el camí, que 
desbrossés el terreny... Cal 
abans redimir la mala imat-
ge pública que té l’Església 
a casa nostra, reformar tan-
tes instàncies que no trac-
ten bé la gent i “espanten 
el personal”, cal tenir unes 
esglésies obertes i acollido-
res on es pugui resar... El 
contacte amb els cristians 
hauria d’alleugerir, consolar, 
alegrar i no carregar de far-
cells pesats i burocràcia lega-
lista... No hi pot haver evan-
gelització sense conversió, 
almenys sense la correcció 
dels elements que escanda-

litzen, avorreixen i fan que la gent se 
n’allunyi.

En aquest sentit són de lloar iniciati-
ves com la de l’Atri del gentils que pre-
tén situar el pensament cristià en peu 
d’igualtat a l’àgora del pensament civil, 
en diàleg amb les sensibilitats actuals. 
També són bona notícia les experièn-
cies comunitàries noves, com la dels 
franciscans conventuals de França, a 
Narbona, testimoni de vida de comu-
nitat intensa i de col·laboració amb els 
seglars, en un ambient molt secularitzat.

Amb aquest rerefons preguem per-
què l’Esperit Sant assisteixi i il·lumini 
els frares caputxins reunits en Capí-
tol del 4 al 9 de juliol, i puguin trobar 
camins lúcids de presència evangèlica 
a la nostra terra.

EVANGELITZACIÓ?
FRA JOSEP MANUEL

E D I T O R I A L
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-Per què es necessari a l’Església 

dialogar amb aquells que no creuen?

-GR: L’Església no es veu a si 
mateixa com una illa aïllada de la 
resta del món. Ella està en el món. 
El diàleg li és, per tant, una qüestió 
de principi. Ja que a les nostres socie-
tats, cofoies d'ésser secularitzades, 
constatem malgrat tot l’emergència 
de demandes fonamentals. N’és testi-
moni l’interès pel sagrat, la New Age, 
el sobrenatural i la màgia... Per res-
pondre a aquesta urgència, els grans 
models culturals i religiosos es pre-
senten amb legitimitat.

Per altra banda, voldríem dir a la 
societat contemporània que la fe i la 
teologia es compten entre els grans 
vectors de coneixença i de cultura, 
cadascun dels quals tenen llur estatut i 
llur dignitat. Aquest diàleg s’ha de rea-
litzar al nivell més alt possible, sense 
relegar els creients al paleolític!

En fi , tenim consciència que el gran 
repte no és l’ateisme sinó la indiferèn-
cia, que és molt més perillosa. 

-Però l’Atri dels Gentils no és pas un 

lloc d’evangelització.

-GR: Certament que no. Estem 

E l cardenal Gianfranco Ravasi, president 

del Consell Pontifi ci per a la Cultura, és 

el promotor de l’Atri dels Gentils, una ini-

ciativa de Benet XVI per promoure el dià-

leg entre creients i no creients. L’Atri con-

sisteix en organitzar encontres, fòrums 

i  conferències a les principals ciutats 

europees per dialogar sobre els grans 

temes de l’existència: la vida i la mort, el 

bé i el mal, veritat i mentida, fe i raó, les 

arrels de l’ètica, la Il·lustració, transcen-

dència i immanència... De moment s’han 

organitzat dues edicions, a Bologna i a 

París, i està previst que el 2012 s’organitzi 

a Barcelona (www.atriumgentium.org). En 

aquesta entrevista, publicada al diari La 
Croix, el cardenal Ravasi evoca algunes 

pistes de refl exió del que es pretén com-

partir en aquests encontres entre creients 

i no creients.

Espai Franciscà
t e s t i m o n i s

EL GRAN REPTE NO ÉS L'ATEISME
SINÓ LA INDIFERÈNCIA
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com Pau davant l’Areòpag a Atenes. 
Diem allò que creiem davant dels que 
no creuen, i escoltem. Tot i que tenim 
consciència que totes les grans pro-
postes culturals i religioses no són pas 
solament informatives sinó també per-
formatives: obren a una acció. N’hi a 
prou amb llegir Dostoievski, Pascal, 
Dante, Nietzsche...

-En el fons l’Església què vol dir als 

no creients?

-GR: Jo reprendria la distinció pro-
posada pel teòleg protestant alemany 
Dietrich Bonhoeffer, entre les “realitats 
penúltimes” i les “realitats últimes”. El 
Cristianisme, és per naturalesa una reli-
gió encarnada, el missatge de la qual 
està fundat sobre una realitat històrica. 
En funció d’aquesta encarnació, cal 
actuar dins la societat, sigui que es 
tracti d’un diàleg amb les politiques o 
de l’acció per la justícia i la solidaritat.

Però no constituïm pas solament 
una ONG. El nostre deure és de tenir 
un discurs sobre les “realitats últimes”, 
per a això, jo no entenc solament Déu, 
la paraula, la transcendència, sinó 
també, hi és el programa de l’Atri, les 
grans qüestions existencials, la vida, 
l’amor,  la mort...

-En aquests temes, l’Església afi rma 

posseir la veritat. Una afi rmació poc 

audible en aquests temps marcats 

per la indiferència.

-GR: És una gran qüestió. Per als 
creients, en efecte, LA VERITAT ens 
precedeix en la persona del Crist. En 
canvi, als ulls de la cultura contemporà-
nia, cadascú de nosaltres la construeix. 
D’aquesta diferència deriven concep-
cions diverses del bé i del mal, de la 
llibertat, de la justícia.

Sabem bé que avui, tota veritat 
varia segons el context, cadascun pot 
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elaborar la seva 
pròpia veritat. En 
el límit, una acció 
criminal pot ser 
considerada con-
forme a una veri-
tat. Un autor ha 
pogut dir: “La veri-
tat no ens farà lliu-
res”. Per contra, 
Robert Musil afir-
mava: “La veritat 
no és una pedra 
preciosa que hom porta a 
la butxaca, sinó un mar on 
hom s’immergeix per nedar”.

Pensem que h i  ha  
urgència d’evocar la veritat. 
Podem acontentar-nos amb 
una societat que estigui for-
mada només de comporta-
ments individuals ajustats, 
en absència de normes 
comunes reconegudes?

Per a un cristià, la lliber-
tat està orientada, ordenada 
a un fi, no solament en el 
sentit del laissez-faire con-
temporani, que es limita a la 
llibertat del veí.

-Es tracta d’unificar fe i 

raó?

-GR: D’una banda, hom 
constata un excés de raci-
onalisme, però hom veu 
igualment sorgir manifes-
tacions d’irracionalitat, de 
sentimentalisme. En aquest 
context, si sempre cal recor-
dar la necessària autonomia 
de la fe i de la raó, cal igual-
ment recordar que en l’ho-
me, essent una unitat, la fe 
i la raó han de dialogar dins 
d’ell.

-Sobre tots aquest temes no creu 

que la sort ja està tirada, que tot esta 

dat i beneït?

-GR: Certament, som minoritaris, 
però la nostra missió pot ser considera-
da com a provocadora, com una pedra 
a la sabata. Perquè una multitud vagi 
en la mateixa direcció, nosaltres hem  
de seguir-la? 

-Sobre aquestes bases, quins fruits 

espereu d’aquestes trobades de 

l’Atri?

-GR: Volem estimular la refl exió i 
el diàleg, i després observar allò que 
passa. Després de la primera sessió 
de l’Atri a la Universitat de Bolonya, 
vam quedar sorpresos. De quatre par-
ticipants (un científic, un jurista, un 
fi lòsof, un escriptor) dos eren creients 
i dos no ho eren pas. Dues mil per-
sones han participat, debatut, escol-
tat lectures de Nietzche, Pascal, sant 
Agustí. Tot en el més gran silenci, amb 
un gran respecte mutu i una atenció 
sostinguda. Després de París, ani-
rem a Estocolm, sota els auspicis del 
luteranisme d’estat, després a Tirana 
i Praga, llocs eminents de l’ateisme 
d’Estat.

(Entrevista realitzada
per Frédéric Mounier, a Roma)
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N o podem conèixer Francesc ni 
parlar-ne, sense evocar la fi gura 
de Clara. Aquest lligam entre els 

dos constitueix, certament, un avan-
tatge, però comporta un inconvenient. 
Clara sembla, respecte del seu gran 
germà espiritual, un detall ornamen-
tal de la seva història i del seu cor-
rent espiritual. Ara bé, sense negar ni 
minimitzar els llaços de l’un amb l’al-
tre,  Clara és una personalitat que té la 
seva densitat pròpia i que existeix per 
si mateixa. És una dona d’iniciativa i de 
coratge, lliure i espiritualment original.

Nascuda a l’època de les catedrals 
i de les croades –on contràriament a 
l’opinió corrent, les dones tenien un 
rol considerable i sabien imposar-se–, 
ella va créixer en un mitjà quasi exclu-
sivament femení, del qual el pare sem-
blava absent. La mare fou una gran 
dama que es podia permetre viatges o 
pelegrinatges costosos i difícils (Terra 
Santa). Pertanyent a un mitjà aristo-
cràtic, Clara rebé una educació que 
superava la de Francesc. Les circums-
tàncies socials i polítiques que prevali-
en a Assís, la feren, des de la infància, 
una exiliada itinerant.

Quan, sota la influència de Fran-
cesc, escollí el camí arriscat de la per-
fecció evangèlica i posà en obra amb 

les seves germanes, un projecte reli-
giós, no deixà d’ésser, tot al llarg de 
la seva vida, una dona lliure. Lliure en 

CLARA, UNA DONA LLIURE
FRA THADÉE MATURA

Enguany celebrem el vuitè aniversari de l’inici de la forma de vida de 
santa Clara, el dia en què Clara va fugir de la casa paterna per unir-

se al grup de Francesc i els seus companys. Amb aquest article de Tadeu 
Matura, franciscanista i bon coneixedor de la santa, presentem una sínte-
si de les seves aportacions més originals al carisma franciscà i unes reco-
manacions bibliogràfi ques, per a qui vulgui conèixer-la més de prop.
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relació a la seva família, dels projec-
tes que preparaven per a ella, de les 
pressions i la violència del cap del clan, 
l’oncle Monaldo. Lliure també en relació 
al seu medi social. Producte de la clas-
se noble, acomodada i més aviat rica, 
en confl icte obert amb la nova classe 
de comerciants (els burgesos), Clara 
no dubtarà pas a crear una comunitat 
on les nobles costejaran a les pobres 
i a escollir de viure en una pobresa 
radical. Aquesta llibertat es manifesta 
encara més en la forma en la qual ella 
se situà enfront de les estructures clàs-
siques de la vida religiosa de l’època. 
Aquesta s’inseria en el marc socioeco-
nòmic del feudalisme. Les monges vivi-
en de les rendes d’importants posses-
sions de terreny, sota la dependència 
d’una abadessa, gran senyora, sovint 
al marge de la vida comunitària de les 
seves germanes. Llavors, Clara, sense 
fer massa soroll, va revolucionar aquest 
ordre. La seva comunitat no posseïa 
res i vivia de petits treballs, així com de 
donacions rebudes o demanades. Si 
va mantenir, no sense reserva, el títol 
d’abadessa, fou pel fet que durant anys 
el seu moviment va tenir com a base 
jurídica la Regla de Sant Benet, i con-
siderava aquesta funció com un servei, 
per això s’anomenava sempre serventa 
dels germanes. En tant que fi lla del seu 
temps, introduí també, en el funciona-
ment de la seva comunitat, un aspecte 
democràtic: la intervenció i vot de totes 
les germanes. De les diverses regles 
que li foren imposades (Regla de Sant 
Benet, Estatuts del Cardenal Hugolí i 
d’Innocenci IV), fi ns a l’aprovació de la 
seva pròpia forma de vida, conservava 
tal o qual prescripció que li semblava 
útil, sempre amb un sentit de fl exibili-
tat i d’obertura. Tot inserint en la seva 
Regla una reglamentació severa sobre 
la separació amb l’exterior (clausura) 

–tal com era la tendència de l’època–
sabé restar lliure; les seves germanes 
visqueren, certament, en el recés que 
havien escollit, però podien sortir per 
tota causa útil i raonable.

La seva llibertat actuava també en 
relació a Francesc. Malgrat que la seva 
Regla no fa altra cosa que reprendre 
el text mateix de la de Francesc, Clara 
va saber separar-se’n, fi ns i tot en els 
punts essencials, tals com l’ús del diner 
o la pobresa dels vestits. El seu bon 
sentit femení li impedia tota rigidesa. 
El seu tarannà espiritual no fou tampoc 
una represa pura i simple de la visió de 
Francesc. D’altres aspectes, d’altres 
accents apareixen, aproximacions més 
lluminoses, una atmosfera lleugera i 
joiosa.
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Cal encara subratllar l’extraordinari 
coratge i tenacitat de Clara. Per fugir de 
nit, de la casa familiar i reunir-se amb 
un grup d’homes que l’esperaven lluny, 
esbotzaria una porta tapiada. Clara, a 
més, va saber resistir les pressions i 
les violències psíquiques de la seva 
família i comprometre’s amb tenacitat 
a una vida arriscada i dura. I sobre-
tot, va restar fi del a la pobresa abso-
luta (no posseir res...) que distingirà la 
seva forma de vida de totes les altres, 
per aconseguir obtenir i mantenir contra 
vent i marees, l’extraordinari “privilegi”: 
“No ésser forçada a rebre propietats”! 
La mateixa tenacitat li féu esperar qua-
ranta anys l’aprovació de la seva Regla 
obtinguda per fi  en el seu llit de mort, i 
això, malgrat la prohibició del IV Concili 
del Laterà (1215), seguit del fet de com-
pondre’n de noves! En el curs d’aquells 
anys, mai una revolta, una amargor, 
sinó una llarga, suau i pacient espera.

Al costat d’altres fi gures femenines 
de l’Edat Mitjana, Clara presenta trets 

originals. Històricament, és  la prime-
ra dona a l’Església que compon una 
Regla per a dones; les Regles feme-
nines havien estat fi ns aleshores obra 
d’homes. Calia per a això, iniciativa, 
coratge, tenacitat, així com experiència 
i sentit de la mesura. Els escrits que ha 
deixat no són nombrosos: una Regla, 
un escrit testamentari bastant llarg, i 
quatre cartes adreçades a una fi lla de 
rei, Agnès de Praga. I tanmateix, en 
aquests textos, es deixa entreveure 
una rica experiència humana de vida i 
de govern (la Regla), un sentit molt just 
de la seva vocació, una adhesió apas-
sionada a la pobresa, a Francesc, als 
seus frares (Testament) i, en la seva 
correspondència amb Agnès, una visió 
espiritual original. A la seva manera, 
Clara perllonga i amplifi ca el que ano-
menem la mística nupcial, és a dir, la 
presentació de la unió amb Déu en 
termes i per mitjà d’imatges de l’amor 
entre l’home i la dona. Aquesta espiri-
tualitat de la unió esconsal amb el Crist 
es  combina i recolza en una mística de 
la pobresa: per entrar en la unió amo-
rosa, cal retrobar el Ben Amat en la 
seva pobresa, els seus sofriments, les 
seves humiliacions. Al mateix temps 
que la descripció del camí espiritual, 
les pàgines d’aquestes cartes canten 
líricament la gran amistat entre aques-
tes dues dones, Agnès i Clara, aplega-
des per una mateixa aventura humana i 
intel·lectual, tot i que no es van conèixer 
mai.

Clara no és, doncs, una simple 
rèplica femenina del carisma masculí 
de Francesc; no és el “franciscanisme 
a la manera femenina” com s’ha escrit. 
Ella constitueix més aviat una aportació 
original i indispensable, el pol femení 
d’aquest carisma. Molt temps com ofe-
gada en la llum de Francesc, mereix 
d’ésser considerada per ella mateixa. 
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Per bé que hagi escrit menys, en ter-
mes menys visionaris, que altres dones 
de la Edat Mitjana com  Hildegarda de 
Bingen (s. XII), Hadewijch, la seva con-
temporània, Gertrudis d’Helfta o Àngela 
de Foligno, que la segueixen de prop, 
Clara ha d’ésser comptada amb tots 
els drets enmig d’aquestes altes fi gures 
espirituals. Ja que, a banda dels escrits 
que expressen la seva ànima profunda, 

ha desencadenat un alè, un dinamisme 
i ha deixat una posteritat encara vivent.

D’un Quadern de la Federació 

de les Clarisses de França

Bibliografi a

Per conèixer els Escrits de Clara en 
català tenim el volum 1 de la col·lecció 
Clàssics del Cristianisme, Francesc 
D’Assís. Clara d’Assís. Escrits, Bar-
celona 1988. L’edició del text original 
llatí amb traducció al francès la tro-
bareu a la col·lecció Sources Chréti-
ennnes 325, Ed. Du Cerf 1997, amb 
molt bones introduccions i notes 
a càrrec de M.BECKER, J.GODET i 
T.MATURA. Per conèixer la vida de 
Clara el millor és el Procés de Cano-
nització que conté els testimonis de 
les germanes que varen conviure amb 
ella i que es troba a Escritos de Santa 
Clara compilats i introduïts per IGNA-
CIO OMAECHEVARRIA, B.A.C 314, 
Madrid 1982. Aquí també hi trobareu 
La Llegenda de Santa Clara que és 
la biografi a redactada per TOMÀS DE 
CELANO, i que es troba en català a 
Les Fonts Franciscanes, vol 1: Fran-
cesc i Clara d’Assís, La Formiga d’Or, 
Barcelona 1991.

Una bona monografi a d’introducció 
al context històric de l’època i als grans 
temes de l’espiritualitat de Clara, la tro-
bareu a Clara de Asís, camino y espe-
jo, de DELIR BRUNELLI, col·lecció 
Estudios y Ensayos 34, B.A.C 2002. I 
una bona biografia moderna segueix 
essent la de MARCO BARTOLI, Clara 
de Asís, col·lecció Hermano Francisco 
25, Ed. Aránzazu 1992. A la revista 
RECERCA 3, trobareu un monogràfi c 
dedicat a Santa Clara.
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“...Qui em pot impedir de gaudir 
per tants motius de joia? Tu també, 
doncs, estimada, alegra’t sempre en 
el Senyor, i que mai no t’envolti cap 
boira d’amargor, oh dilecta senyora 
en Crist, joia dels àngels i corona de 
les germanes!  Emmiralla el teu espe-
rit i en l’eternitat posa la teva ànima 
en l’esplendor de la glòria, i el teu cor 
en la imatge de la substància divina, i 
transforma’t totalment per la contem-
plació en la imatge de la seva divini-
tat, per tal que tu també experimentis 
el que experimenten els amics quan 
assaboreixen la dolçor oculta que el 
mateix Déu reserva des del principi 
als qui l’estimen...” 

(3a carta a Agnès de Praga, 9-14).

“...Benaurada certament tu, a qui s’ha 
concedit de fruir d’aquest sagrat festí, 
perquè t’unissis amb totes les fibres 
del teu cor a aquell la bellesa del qual 
admiren sense mai parar les milíci-
es celestials. “El seu amor captiva, la 
seva contemplació nodreix, la seva 
benignitat emplena, la seva suavitat 
sacia; el seu record il.lumina dolça-
ment. El seu perfum farà reviure els 
morts i la seva visió gloriosa farà feli-
ços tots els ciutadans de la Jerusalem 
celestial. Ell és l’esplendor de la glò-
ria eterna, l’esclat de la llum perpè-
tua i el mirall sense taca. (Sv 7, 26). 
Mira’t diàriament en aquest espill, oh 
reina, esposa de Jesucrist!, i con-
templa-hi contínuament el teu rostre, 
per revestir-te íntegrament per dins 
i per fora amb varietats d’adorns, i 
ornar-te també de les fl ors i dels ves-
tits de totes les virtuts, com pertoca a 
la fi lla i esposa molt estimada del Rei 
suprem...”  

(4a carta a Agnès de Praga, 9-17).

“...Contempla també les seves inefables 
delícies, les seves riqueses i honors 
eterns, i exclama sospirant amb un 
immens desig del cor i un amor profund: 
Atraieu-me darrere vostre. Correrem, 
espòs celestial, darrere la flaire dels 
vostres perfums. Correré sense defa-
llir fi ns que em feu entrar al celler, fi ns 
que la vostra mà esquerra es posi sota 
el meu cap, i la vostra dreta m’abraci 
feliçment i em beseu amb l’òscul plaent 
de la vostra boca (Ct 1, 1, 3; 2, 4, 6). 
Endinsada en aquesta contemplació, 
recorda’t de la teva pobra mare, sabent 
que porto el teu record feliç gravat d’una 
manera inesborrable en el meu cor, i que 
m’ets més estimada que ningú...” 

(4a carta a Agnès de Praga, 28-34).

Selecció de textos
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D iu l’Apòstol: La lletra mata, però 
l’Esperit vivifi ca (2Co 3,6) “I són 
vivifi cats per l’esperit de l’Escrip-

tura divina els qui tot el saber que pos-
seeixen i desitgen de posseir, no l’atri-
bueixen al cos, ans de paraula i amb 
l’exemple el retornen al Senyor altíssim 
de qui és tot bé”.

L’Esperit és la llei interior del NT, 
que ens fa lliures de la llei escrita i ens 

dóna la capa-
citat de com-
plir al lò que 
Déu vol.

Semblant-
ment ,  Fran-
cesc explica 
aquest pensa-
ment teològic 
de Pau, però 

dividint els homes 
en dues categori-
es: aquells que són 
morts per la lletra i 
aquells que són vivi-
ficats per l’Esperit. 
Per tant, en dues 
parts, una negativa 
(són morts) i una de 
positiva (són vivifi-
cats).

Hem de pensar que la ciència en 
aquell temps abastava el camp teològic 
pròpiament, i ésser teòleg era un títol 
d’honor que podia enriquir. Endemés, 
era una categoria social més elevada 
que simbolitzava per a l’home de cièn-
cia ésser de l’alta societat.

Així doncs, Francesc, pel gran res-
pecte que té per la ciència, censura la 

Admonició 7a

“Diu l’Apòstol: la lletra mata, però l’esperit vivifi ca (2Co 3,6). 
Són occits per la lletra els qui tan solament desitgen de 

saber les paraules per a ésser tinguts com a més savis entre 
els altres i per a poder adquirir grans riqueses i donar-ne als 
parents i als amics. I són occits per la lletra aquells religiosos 
que no volen seguir l’esperit de l’Escriptura divina, ans desitgen 
de saber-ne més aviat tan sols les paraules i d’interpretar-les als 
altres. I són vivifi cats per l’esperit de l’Escriptura divina els qui 
tot el saber que posseeixen i desitgen de posseir, no l’atribuei-
xen al cos, ans de paraula i amb l’exemple el retornen al Senyor 
altíssim de qui és tot bé”.

QUE EL BEN OBRAR
SEGUEIXI LA CIÈNCIA

REMEI GARCIA

Espai Franciscà
a r t i c l e s
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superfi cialitat d’una ciència instrumen-
talitzada a mesquins interessos egoís-
tics i econòmics. Car, en comptes de 
portar a la conversió del cor, porta a la 
vanitat; en comptes d’adherir-se a Déu, 
s’adhereix al món i al prestigi que l’en-
volta. Aquest saber que no transmet la 
saviesa de la vida porta a la mort.

Hem de pensar que tota la nostra 
vida cristiana té com a principal fona-
ment la Paraula de Déu; la nostra fe 
parteix de l’Escriptura. Ens cal tro-
bar moments perquè aquesta paraula 
amari el nostre cor, penetri les nostres 
vísceres,  esdevingui  la roca ferma on 
recolzar la nostra casa.

I és aquesta mateixa Paraula que 
ens crida a donar testimoni; Francesc 
en això era un home molt pràctic que 
sempre aterrava en el quefer de cada 
dia. La paraula escrita comença a tenir 
vida quan guanya en intensitat, quan 
realitza el nostre ésser més íntim, quan 
la lletra es transforma en vivència, en 
experiència.

Tant en la Regla butllada com en la 
Regla no butllada que representa, en 
certa manera, l’estil de vida franciscà, 
hi ha una referència gairebé freqüent a 
viure de la Paraula de Déu: En el nom 
del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant! 
Aquesta és la vida de l’Evangeli de 

Jesucrist que fra Francesc demanà 
que li fos concedida i confi rmada pel 
senyor Papa. I aquest la hi concedí i 
confi rmà per a ell i per als seus frares 
presents i venidors (Rnb 1-2). Aquesta 
idea de viure segons el sant evange-
li resta lligada a la persona de Jesús 
i consisteix a caminar rere les seves 
petjades i a seguir el seu ensenyament. 
Això, ho hem dit abans, es concreta 
en una vida d’intensa pregària, d’amor 
recíproc, de servei als altres, ja sigui en 
el treball o en la pobresa compartida, i 
en una vida itinerant. Els dons que hom 
posseeix no són exclusivitat nostra, 
sinó que han de ser posats al servei de 
Déu i en bé dels germans: han de retor-
nar al Senyor, de qui és tot bé.

Tot el que es té és per comunicar-
ho i no quedar-s’ho per a un mateix. 
Tot ve del Senyor altíssim, i a Ell ho 
hem de retornar.

Sant Francesc deixa que la Paraula 
li parli, a través de Déu i a través dels 
germans, donant opció a escoltar l’opi-
nió que li arriba dels altres.

Escoltar la Paraula és deixar-nos 
transformar, convertir, ens cal trobar 
moments de silenci, perquè aques-
ta Paraula predisposi el nostre cor, i 
com Francesc, li demanem al Senyor: 
Senyor, què voleu que faci?
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A vui dia s’està produint una situ-
ació nova, propiciada per la glo-
balització. No només perquè ens 

estem trobant tots a tot arreu, sinó per-
què s’està donant un canvi de menta-
litat en el planeta. La humanitat està 
travessant un nou llindar de civilització 
que afecta nacions, estats, cultures i 
religions.

El diàleg entre les religions s’ha 
convertit, gairebé de manera accelera-
da, en un dels reptes fonamentals del 
pensament religiós. Hans Küng expli-
ca una dada signifi cativa: al fi nal de la 
seva vida, Paul Tillich va afi rmar que li 
agradaria reescriure tota la seva teolo-
gia des de la nova situació del diàleg 
de les religions. El diàleg interreligiós 
és una forma de fer a Déu més gran i a 
la humanitat més sàvia. El gran desa-
fiament del diàleg interreligiós és el 
caràcter inesgotable de la veritat. I això 
sabent que mai arribarem a posseir-la 
del tot i que només aconseguirem apro-
ximar-nos a ell.

Descobrim que allò que anima i 
dóna vida a l’experiència religiosa és 
la mateixa Realitat que anima totes les 
altres; ens adonem que El Diví té mol-
tes expressions, que la identitat i alte-
ritat no s’exclouen, sinó que es conju-

guen. Diu un proverbi oriental: “Si talles 
les teves cadenes t’alliberes, però si 
talles les teves arrels et mors”. Es trac-
ta d’un caminar en què cada un dels 
interlocutors, romanent fi del a la seva 
identitat i veritat particular, és convidat 
a una “celebració de la veritat” que des-
borda la particularitat específi ca del seu 
horitzó provocant així una interrelació, 
una escolta i obertura recíproca. 

Al fi l ininterromput de la història. 

A través dels segles hi ha una mena de 
resplendent “fi l d’or” que travessa tot el 
teixit contínuament refet de la història 
d’encontres i desencontres entre musul-
mans i cristians. El fi l mai no es trenca.

El primer document digne de nota 
és una carta del Papa Gregori VII 
(1076) al rei musulmà Anzir de Mau-
ritània. El Papa li dóna les gràcies 
pels dons rebuts i per haver alliberat a 
alguns presoners. El passatge més sig-
nifi catiu de la carta és aquell on el Papa 
explica que els fi dels cristians i musul-
mans adoren el mateix Déu. 

“Déu el creador de tot sense el qual 
no podem fer ni pensar res de nou ha 
inspirat aquest acte de bondat al teu 
cor. Aquell que il·lumina tots els que 
vénen al món (Jn 1,9)”.

L’IMPRESCINDIBLE DIÀLEG INTERRELIGIÓS
GNA TERESA LOSADA

En ocasió dels 25 ANYS DE L’ESPERIT D’ASSÍS, la trobada inter-
religiosa que va convocar Joan Pau II a Assís, la Família Fran-

ciscana va Organitzar a la Facultat de Teologia una taula rodona on 
va participar la germana Teresa Losada, franciscana missionera, que 
fa anys que treballa en contacte amb col·lectius vinguts del Magreb. 
Aquest és el text de la seva intervenció.
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El veritable apropament per conèi-
xer l’esperit de l’Islam es deu a Pere el 
Venerable. L’any 1114 per iniciativa de 
l’abat de Cluny (1156) es fa la prime-
ra traducció llatina de l’Alcorà realitza-
da per Roberto de Ketton, així com la 
versió d’altres textos àrabs, empresa 
totalment nova en l’Occident cristià. La 
finalitat era combatre el contingut de 
l’Alcorà, però a partir d’un text establert. 
Era tot un progrés.

Cap a la segona meitat del segle 
XIII s’adverteix la influència de nous 
sectors en endinsar-se cap a un major 
coneixement de l’Islam: s’aviva l’esperit 
de pelegrinatge a l’Orient i hi ha dos 
ordes religiosos, franciscans i dominics, 
que juguen un paper molt important, ja 
que els fracassos de les croades per 
combatre l’Islam fan sorgir com a reac-
ció la idea pacífi ca. I per dur a terme 
aquests desitjos és necessari estudiar 
la llengua àrab. 

Entre els dominics destaca la fi gu-
ra de Ramon de Penyafort (m. 1275) 
i de Ramon Martí, (c.1280) autor del 
Vocabulista in Arábico, i considerat el 
primer orientalista europeu. Entre els 
franciscans, Ramon Llull (1233-1315), 
anomenat el “sufí cristià”, va fer l’esforç 
seriós d’estudiar l’àrab, de llegir l’Alcorà 
per penetrar en el coneixement de la fe 
musulmana.

 Protector dels estudis islàmics fou 
Alfons X el Savi (1221-1284), que va 
establir la càtedra d’àrab a la Univer-
sitat de Sevilla, mentre que el rei Pere 
III d’Aragó (1240-1285) propiciava la 
traducció de l’Alcorà al romanç 
català. 

Quan a mitjan del segle XV 
els turcs otomans s’apoderen 
de Constantinoble i s’acosten a 
les portes d’Europa, les forces 
infl uents de l’època eren parti-
dàries d’una nova Croada. En 

aquesta conjuntura sorgeix a Espanya 
un acèrrim defensor del mètode paci-
fi sta: el teòleg Juan de Segòvia (el seu 
naixement se situa en els últims anys 
del segle XIV). El seu mètode parteix 
d’un admirable supòsit de tolerància 
i comprensió, sorprenent per la seva 
modernitat. Tenia per lema “Per viam 
pacis et doctrinae” (pel camí de la pau 
i del coneixement) considerat el major 
esforç dels segles medievals per tendir 
un pont entre la Cristiandat i l’Islam. 
Cas únic en la història de l’Alcorà és 
el seu Alcorà trilingüe, en el qual el 
romanç castellà servia de vincle entre 
les llengües àrab i llatina.

Quan el 1492 els Reis Catòlics con-
quereixen Granada conclou el període 
de la penetració musulmana, mor polí-
ticament l’ Islam andalús, encara que 
no el seu pluriforme llegat ni les seves 
conseqüències socials i religioses i es 
tanca la nostra complexa Edat Mitjana 
en què Al-Àndalus, part integrant de la 
civilització àrab clàssica i alhora focus 
original d’aquesta, va ser sens dubte un 
dels agents més decisius en el renaixe-
ment de la cultura cristiana d’Occident 
europeu i el veritable pont d’unió que 
va propiciar un fecund contacte entre 
l’Islam i la cristiandat, no obstant les 
seves etapes de lluita i confrontació.

Tot i que els reis van actuar amb 
cautela, davant la proximitat dels 
musulmans del nord d’Àfrica i la pre-
sència dels turcs a la Mediterrània 
durant el segle XVI, les possibles rela-
cions dels moriscs amb enemics exte-

riors van empitjorar les seves 
condicions de vida, la qual cosa 
els va portar a la revolta de les 
Alpujarras i el rei Felip III (1578-
1621) va decretar la seva defi ni-
tiva expulsió entre 1609-1613. 

Al començament del s. XVIII 
ressorgeixen a Europa els estu-
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dis orientals i es renoven els estudis 
àrabs a Espanya. Carles III (1716-1788) 
porta a Espanya a Miguel Casiri, sacer-
dot maronita libanès perquè faci conèi-
xer els manuscrits àrabs de El Escorial. 
En el segle XIX es consolida l’arabisme 
científi c i erudit, i en el XX s’amplia l’àm-
bit d’estudis àrabs i islàmics.

Allò islàmic forma part de la nostra 
història, de la profunda i rica simbiosi 
cultural en són testimonis indiscutibles 
aquests milers de paraules que ens va 
regalar la llengua àrab: “emulant amb 
profund afecte el bíblic gest del primer 
home quan posava nom a la creació, 
van omplir d’alzires i albuferes, d’alcán-
tares i talaies, d’alcàssers i alberques, 
de rambles i alájares, interminable llista 
de topònims àrabs que parlen de les 
nostres rodalies”.

¿Com apropar-nos als musulmans? 

El Concili Vaticà II en el número 3 de 
la Declaració Nostra Aetate diu: “L’Es-
glésia mira amb estima als musulmans” 
... parla de persones, no de sistemes. 
Avui, bombardejats pels mitjans de 
comunicació, només es fa referència 
a l’islam i aquí quedem bloquejats, 
enganxats a terra i incapaços d’aixecar 
altres vols. Però fem l’esforç de pen-
sar en els nostres veïns, companys, 
ciutadans amb què convivim. Només 
amb la gent es pot dialogar. En les 
múltiples trobades es manifesten els 
camins de Déu: a la mà estesa, en la 
salutació diària, en 
la paraula amable. 
Tots hem i podem 
viure el sagrament 
de l’encontre.

El diàleg més 
freqüent i signi-
ficatiu és el que 
es realitza en la 
vida quotidiana. 

Neix en els serveis i es desenvolupa en 
les trobades. El Vaticà II ha reconegut 
en aquest diàleg una de les maneres 
d’evangelitzar, és a dir, d’anunciar el do 
que Déu ens fa perquè visquem d’Ell. 
Aquest do que circula pel nostre ésser i 
fa fecunda la nostra acció. El diàleg de 
la vida ens demana ampliar la nostra 
pròpia mirada obrint-la a una nova pers-
pectiva que permet mirar més enllà d’allò 
propi nostre, ja que considera a la huma-
nitat com una família, en la seva diversi-
tat i en les seves comuns aspiracions.

Una de les resistències més tenaces 
de l’opció cristiana és el supòsit que 
no hi ha reciprocitat. L’experiència ens 
demostra que la reciprocitat no és res 
més que la gratuïtat d’una amistat que 
no es deixa vèncer per l’hostilitat, sinó 
que sempre prevalen els gestos d’amor 
envers l’altre. La reciprocitat positiva no 
està en el punt de partida, sinó en el 
fi nal d’un camí de gratuïtat, ja que amb 
l’amor no es comercia, no es compra ni 
es ven, s’ofereix gratuïtament.

Les relacions personals són el 
secret de la veritable trobada, allu-
nyen les pors que ens dobleguen sobre 
nosaltres mateixos. Usar, emprar, exer-
citar-nos en el contacte personal és la 
porta per entrar a la vida dels altres, 
per comprendre’ls i estimar-los.

La trobada suggereix, demana, exi-
geix: compartir, sortir d’un mateix, rup-
tura, emprendre nous camins, apren-
dre de l’ interlocutor, paciència, ésser 

sofrent ,  s i len-
ci. La veritable 
trobada és un 
exercici continu 
d’aprenentatge, 
ja que ens educa 
en els valors de 
la dignitat huma-
na. Només quan 
hem descobert 
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que tots els homes de la terra formem 
part de la mateixa humanitat estem 
en condicions de mirar cap a un futur 
comú. En contacte amb altres homes 
i amb altres cultures descobreixo que 
Déu no és només el Déu del meu 
poble, sinó que altres formes culturals 
revelen altres rostres de Déu. “Llocs 
de trobada amb Déu i de conversió 
de cor”, que ens conviden a respectar 
l’itinerari espiritual, cultural i comunitari 
de cada tradició religiosa i de cada per-
sona. No n’hi ha prou amb la mera tole-
rància, sinó que és necessària la convi-
vència càlida, l’acollida, la complemen-
tarietat. El prejudici ha de recrear-se en 
diàleg i en relació transformadora.

En el context d’una Església tur-
mentada pel terror del món islàmic, 
Sant Francesc d’Assís (1182-1226) es 
va lliurar des del principi a una apro-
ximació pacífica cap als seus mem-
bres. Desitjà estrènyer llaços d’amis-
tat amb els musulmans i demostrar 
que no els considerava enemics, sinó 
amics. Sembla que aquesta actitud 
es remunta al temps de la conversió i 
que va estar molt present en la ment 
de Francesc abans del Concili IV del 
Laterà (1215). Per primera vegada en 
la història de l’Església es formulava 
amb claredat un mètode d’aproximació 
al món musulmà plenament inspirat en 
l’esperit evangèlic. Fins llavors l’apolo-
gètica antimusulmana no havia adop-
tat una actitud similar. Per primera 
vegada s’incloïa en la Regla d’un orde 
religiós un capítol especial dedicat a la 
manera d’apropar-se als musulmans. 
La veu de Francesc va ser profètica 
en fer la crida a la comprensió mútua. 
Els musulmans i els altres infi dels han 
de ser considerats no com a enemics 
sinó com a germans i amics. L’esperit 
evangèlic de Francesc va ser d’una 
gran novetat en l’aproximació als sar-

raïns. L’experiència més autèntica i 
més espiritual, recordem que en el 
context de les Croades va travessar 
els límits del front del camp de bata-
lla per anar a trobar en el seu propi 
terreny a Malik el Kamil. Una trobada 
plena de cortesia. De persona a per-
sona. Encara avui l’única actitud veri-
tablement cristiana és anar cap a l’al-
tre, escoltar-lo, trobar-lo personalment, 
tal com és i vol ser. Francesc es troba 
amb el musulmà en el seu territori. Cal 
abandonar el nostre univers familiar, 
sortir del nostre enclaustrament, del 
nostre confort psicològic i social, aban-
donar els nostres imaginaris i sortir a 
la trobada de l’Altre.

La trobada amb el musulmà com a 

camí d’èxode i de Pasqua

On s’origina? Al cor de cadascun, dis-
posat a emprendre un èxode, una hègi-
ra, renunciant a creure’s únic, superior 
a l’altre. Sense èxode no hi ha Pas-
qua ni Pentecosta que ens transformi. 
Cal sentir una veritable sim-patia o bé 
empatia que ens ajudi a comprendre 
als “altres” com ells es comprenen, no  
com nosaltres, a causa d’obstinats pre-
judicis tradicionals, pensem que són: 
en una paraula, comporta l’acollida 
sense restricció de l’altre, justament en 
la seva diferència, en la seva identitat 
personal i irreductible. El desafi ament, 
i al mateix temps, la gràcia del diàleg 
interreligiós consisteix en aquesta aco-
llida de la diferència dels altres.

En una recent conferència a Barce-
lona, el P. Lafont, successor del P. Peyri-
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guère, deia: “Quina és la intenció de Déu 
que permet que es retrobin de nou l’Is-
lam i el Cristianisme sobre aquesta terra 
vella d’Europa? No conec la resposta 
però estic segur que només és per al bé 
de tots dos, cadascú ha de rebre alguna 
cosa de l’altre en aquesta confrontació 
pacífi ca”.

En aquesta trobada amb l’Islam 
a Europa hi pot haver un enlairament 
d’esperança, la realitat d’un “Déu 
benigne i amic de la vida”, que ens 
convida a uns i altres a pastar la rea-
litat de la història humana, a recrear, 
reinventar i allunyar els estereotips per 
interpel·lar-nos en la nostra manera de 
fer i de treballar i de veure el món, aju-
dar-nos a refl exionar en la manera de 
veure l’economia mundial i de viure la 
relació amb Déu.

No haurà arribat el dia i l’hora en 
què comencem a entendre la troba-
da, com el monjo trapenc de Tibhirine, 
Christian de Chergé, assassinat a Algè-
ria el 1996? Ell la concebia com una 
actitud interior, una manera de ser “ja 
que els dics del nostre cor han cedit”. 
Explica que en la seva relació profunda 
amb Mohammed, aquest li diu un dia: 
“Fa temps que no hem cavat els nostres 
pous” – i  Christian li respon: “¿I que es 
troba en el fons dels pous, aigua cristi-
ana o aigua musulmana? Mohammed 
respon: “És el mateix. Després de tant 
de temps que caminem junts el que es 
troba ÉS L’AIGUA DE DÉU”.

¿Amb quins esquemes mentals 

anem equipats a l’hora d’acostar-nos 

a l’altre?

La dificultat d’Occident per entendre 
l’Islam ve del fet de negar-li a Mahoma 
la seva experiència, motor de tota la 
seva vida i de la seva obra; neguem el 
seu encàrrec profètic i llavors hem de 
buscar-nos  altres motius que seran 
generalment negatius... D’aquí el 
menyspreu i les calúmnies que hem 
amuntegat. També cal indicar el camí 
que hem de desfer, aquell que asse-
nyalava el cardenal Tarancón en el 
segon Congrés islamo-cristià de Còrdo-
va: “Com es pot apreciar a l’Islam i als 
musulmans sense apreciar el seu pro-
feta i els valors, que han promogut la 
vida d’aquests? Com podem apreciar a 
aquestes persones, si al seu fundador, i 
a la religió creada per ell, la carreguem 
de tants prejudicis?

“Si rebutgem la trobada i el diàleg 
amb els musulmans, no és en part per-
què la nostra pertinença al Cristianisme 
és en defi nitiva massa ideològica? Això 
ens condueix al tancament i a la rigi-
desa” (Christian Van Nispen Tot Seve-
naer, Cristians i musulmans, Germans 
davant Déu? Ed. PPC, Madrid 2009).

Si no hi ha experiències no hi ha 
transformació. Per això és important 
redescobrir l’ Islam a partir del coneixe-
ment i del que la seva gent ens revelen.

Els que van a viure junts han 
d’aprendre a respectar-se i assumir i 
valorar en positiu les diferències com 
a mirall de la diversitat i la pluralitat de 
la nostra societat. La solució no està 
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en separar sinó a impulsar les nos-
tres capacitats intel·lectuals, els nostres 
afectes i sentiments per assumir relaci-
ons interpersonals gratifi cants. Creure 
en la força de canvi que porta l’empatia 
i aquí situar el diàleg de la vida.

Les nostres vides en contacte amb 
persones musulmanes ens permeten 
percebre molts valors humans i reli-
giosos que per a l’observador exterior 
romanen ocults.

Molts hem vist la pel·lícula De déus 
i homes. El prior Christian de Chergé 
escriu: “I si la diferència cobrés sentit 
en la revelació que Déu fa del que Ell 
és? Res no ens impediria rebre-la com 
la fe mateixa, és a dir, com un do de 
Déu. Donem a les diferències el sentit 
de comunió?” I segueix dient: “La dife-
rència pren forma familiar en el diàleg 
de la vida. Pren un rostre amic que 
té trets divins. Inspira respecte pels 
camins de Déu i pel cor de l’home sen-
zill i de bona fe. Pren cos amb la vida i 
s’integra en les relacions mútues”. Crec 
que hauríem d’aprofundir en aquestes 
paraules. Jo, per la meva part animo a 
descobrir aquesta invitació que exhala 
un potent perfum d’Evangeli.

El pòrtic de l’hospitalitat és ser aco-
llit un mateix. La condició per acollir 
és haver passat per l’experiència de la 
indigència, del risc. Si hom està en línia 
de superioritat podrà donar, però no 
podrà rebre. Cal acceptar l’hospitalitat 
com a invitació recíproca. Cal llançar-
se als camins del món i hom ha d’haver 
conegut la necessitat d’ésser acollit. 
Quan hom ha estat el benefi ciari d’una 
hospitalitat immerescuda, experimen-

ta un canvi de situació i pot penetrar 
en el misteri de l’hospitalitat. Aquest 
descobriment ha estat decisiu per a 
grans personalitats de l’encontre de les 
cultures i religions. Louis Massignon, 
islamòleg francès, es va convertir a 
la fe cristiana el 1907 després d’una 
experiència d’acollida dins d’una família 
musulmana de Bagdad que li va revelar 
la seva pròpia situació davant Déu:

“L’estranger que m’ha acollit tal com 
sóc ha trasbalsat tots els meus refl e-
xos adquirits, totes les meves precau-
cions i el meu respecte humà. Gràcies 
a aquest esfondrament de valors he 
trastocat la meva tranquil·litat relati-
va de posseïdor, en misèria de pobre-
sa”. Charles de Foucauld va haver de 
passar per una situació d’indigència. 
Havia anat al Sàhara per ajudar els 
nòmades amb la seva generositat, els 
seus serveis i la seva pregària. Però el 
1908 va conèixer una crisi profunda,va 
emmalaltir i només varen  ajudar-lo els 
tuaregs, guarint-lo i alimentant-lo amb 
els seus propis queviures. “Els que no 
reconeixien al Crist que ell predicava, 
s’afanyaven a servir-lo, en ell, el pobre 
i l’estranger” (Mt. 25,37). També recor-
dem a Henri le Saux en els poblats de 
Tamil Nadu a l’Índia Kabul, i tants altres 
que han pogut penetrar en altres reli-
gions perquè havien estat convidats a 
compartir el pa i la sal entre els pobres 
del país. Totes les religions han inscrit 
el precepte de l’hospitalitat al centre de 
les seves exigències. El fet de donar i 
rebre ens humanitza a tots.

Al cap i a la fi , els credos són les 
agulles per teixir un món més a imatge 
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“.. .Els mateixos 
sarraïns..., admi-
ren la seva humi-
litat i la  seva vir-
tut (dels frares); 
quan van sense 
cap por a predicar, 
els reben gustosa-
ment i els prove-
eixen de grat del 
que és necessari. 
Hem estat testimonis de com el primer 
fundador i mestre de l’Orde, a qui tots 
obeeixen com al seu principal prior, 
home senzill i illetrat, estimat de Déu i 
dels homes, anomenat germà Francesc, 
es trobava tan penetrat d’embriague-
ses i fervors d’esperit, que, quan va 
venir a l’exèrcit dels cristians, que es 
trobava davant els murs de Damieta, 
a Egipte, es va  dirigir intrèpidament 
als campaments del soldà d’Egipte, 
defensat únicament amb l’escut de la 
fe. Quan els sarraïns el van arrestar 
en el camí, els va dir: ‘Sóc cristià; por-
teu-me amb el vostre senyor’. I, una 
vegada en presència del soldà, en veu-
re’l aquella bèstia cruel, es va  tornar 
tot mansuetud davant l’home de Déu, 
i durant diversos dies ell i els seus van 
escoltar amb molta atenció la predicació 

de la fe de Crist. 
Però, finalment, 
el soldà,  temo-
rós que alguns 
del seu exèrcit 
es convertissin 
al  Senyor per 
l’eficàcia de les 
paraules del sant 
home i es pas-
sessin a l’exèrcit 

dels cristians, va manar que el retornes-
sin als nostres campaments amb mos-
tres d’honor i garanties de seguretat, i 
en acomiadar-lo va dir: ‘Prega per mi, 
perquè Déu es digni revelar-me la llei 
i la fe que més li agrada’”. Els sarraïns 
solen escoltar gustosament la predica-
ció dels germans menors quan es limi-
ten a exposar la fe de Crist i la doctrina 
de l’Evangeli, però des del moment que 
en la  seva predicació condemnen ober-
tament a Mahoma com a mentider i pèr-
fid, això ja no ho suporten, i els assoten 
sense pietat fins arribar gairebé al linxa-
ment, si no fos  per la meravellosa pro-
tecció divina, i acaben per expulsar-los 
de les seves ciutats...”

JACOBO DE VITRY, bisbe d’Acre
Història de l’Orient, cap.32 (1119-1221)

de l’amor inabastable de Déu: El Déu 
de les cultures, el Déu de la diversitat, 
el Déu de la comprensió, el Déu de 
l’encontre.

I acabo a propòsit, altra vegada, 
de la pel·lícula de De déus i homes. La 
comunitat trapenca de Tibhirine tenia 
molta relació amb la confraria Alawiya 
fundada el 1911 pel Seijo Sidi Ahmed 
el Alawi, en Mostaganem (Algèria) i 

respongueren així a la invitació a resar 
junts el dia de Nadal a la comunitat 
monàstica: “Les nostres religions no 
han d’oposar-se, sinó que cadascuna 
d’elles és una perla magnífica, lliga-
da a altres perles magnífiques pel fil 
diví... totes aparentment diferents, però 
cadascuna contribueix a ressaltar la 
brillantor incomparable del collaret que 
Déu ha donat a la humanitat”.

FRANCESC I EL SOLDÀ D’EGIPTE
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A ctualment, en molts llocs d’Euro-
pa, els frares es pregunten com 
viure significativament vocació 

i missió. L’interrogant és oportú. No hi 
ha més volta de full: o som signifi catius 
o som insignifi cants. Parlar d’evange-
lització vol dir purifi car un concepte de 
missió possiblement anacrònic o pot-
ser erroni lligat a la conquesta de les 

ànimes. Jesús va dir: “Aneu per tot el 
món i prediqueu la Bona Nova” (Marc 
16,15), i també: “Sereu els meus testi-
monis a Jerusalem, a tot Judea i Sama-
ria i fi ns als confi ns del món” (Fets 1,8) .

Avui dia, abans d’evangelitzar, ens 
preguntem: A qui? Per què? Com? On? 
L’evangelització, em sembla, no és 
una estratègia política amb un objectiu 
concret, com ara: ser multitud, triom-
far, delectar-se amb les xifres (que a 
Occident sempre és la seguretat que 
tranquil·litza la consciència).

No hi ha dubte, que en el nostre 
temps, per evangelitzar és necessari, 
sense més, reprendre “l’estil de vida” 
de Francesc d’Assís. Documents atrac-
tius i competents n’hi ha molts, doncs, 
i, tant l’Església com l’Orde Franciscà 
ens els proporcionen. Però a més dels 
documents es necessiten nous somnis, 
estils de vida més radicals que preten-
guin transformar les nostres fraternitats 
en banc de proves del que és genuï-
nament franciscà. L’evangelització no 
consisteix tan sols en un moviment 
cap als altres, és fonamental deixar-se 
evangelitzar. El record d’un fet històric 
com el nostre hauria d’apagar la nos-

Envoltats d’un núvol
tan gran de testimonis

A LA FRANÇA 
SECULARITZADA 
Una parròquia franciscana 
missionera
(Franciscans conventuals 
de Narbona)

FRA FRANCISCO BUSTILLO
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tàlgia d’un passat més o menys gloriós 
i despertar l’anhel d’un present i d’un 
futur a construir en llibertat franciscana.

Des de l’any 1994 l’Orde ha pre-
tès reactivar i animar a la Custòdia de 
França. El “Projecte França” va néixer 
d’una nova fraternitat narbonesa. Fins a 
aquell moment dominava un sentiment 
de frustració i defalliment. Alguns sos-
tenien que “la França laica és estèril”. A 
França, però, l’Estat és laic, i la societat 
està secularitzada encara que cerca un 
sentit. En aquesta situació, quatre fra-
res joves, de diverses cultures i forma-
ció, van iniciar una nova experiència, 
amb la sort, a més, de ser tots nous en 
un context especial.

Així, doncs, en quin context es fa 
realitat el nostre testimoni?

El context social i religiós francès 
és suggestiu. França, 
en el camp de la fe, de 
la religió i de l’espiritu-
alitat, igual que molts 
països d’Europa Occi-
dental, està vivint una 
profunda crisi, el que 
no vol dir que estiguin 
abocats al buit.

Un exemple concret 
el tenim aquí, a Nar-
bona. Es tracta d’una 
ciutat de 50.000 habi-
tants dels quals tan sols 
una mínima part (2%) 
és catòlica; existeixen 
9 esglésies de tradi-
ció protestant, algunes 
de les quals són con-
siderades com sectes; 
al nostre barri (prop 
de 15.000 habitants) 
viuen uns 4.500 musul-
mans. El novembre del 
2000 va ser incendiada 
una capella nostra per 

un grup de joves d’origen nord-africà. 
L’esoterisme és molt present i hi ha 10 
lògies maçòniques, un nombre molt 
notable en una petita ciutat com Narbo-
na. Podem afi rmar que Déu ha desapa-
regut, però que la religió ha tornat. Com 
en qualsevol país en crisi de fe, la gent 
creu, encara que d’una manera sincre-
tista, ingènua, sentimental.

Tenint en compte aquestes carac-
terístiques es pot caure en la temptació 
del fatalisme o simplement constatar 
la dura realitat amb dosis de passo-
tisme. Per a l’Església i per a nosal-
tres franciscans, aquesta situació és 
una oportunitat per a ser missioners. 
Vivim en una societat oblidadissa des 
del punt de vista espiritual i religiós. 
Des de fa 40 anys patim una crisi en 
la transmissió de la fe. Hem tingut la 

reforma del Concil i 
Vaticà II i la revolució 
del Maig-68 francès. 
Un període de canvi i 
de recerca. Els nostres 
joves estan gairebé 
“verges” en el camp de 
la religió i de la fe, ter-
reny, per tant, fèrtil per 
a “cultivar”. Actualment 
la nostra pastoral és 
pràcticament kerigmà-
tica, basada sobre un 
primer anunci de Jesús 
mort i ressuscitat.

Molts, a la pràctica, 
coneixen només l’Es-
glésia per les seves 
pàgines negres, cosa 
que es nota amb fre-
qüència: inquisició, cro-
ades, capellans pedò-
fi ls, la riquesa del Vati-
cà, la prohibició del 
preservatiu... Però, qui 
coneix l’Evangeli, en 
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el seu missatge de vida i esperança? 
Aquesta és la parcel·la sobre la qual 
gira la nostra proposta.

Estem vivint un moment extraordi-
nari, el de la intuïció! Passem de cons-
tatar llacunes pastorals a la intuïció 
d’idees i estils de vida nous i genu-
ïns. D’acord amb la teologia joanea, 
avui podem afi rmar que molts fi dels són 
com Sant Tomàs, que necessiten veure 
per creure. Jesús diu a l’apòstol: “Feli-
ços els qui creuran sense haver vist”; 
sens dubte, aquesta és una benauran-
ça! No obstant això, els nostres con-
temporanis es troben en una fase de 
pre-benaurança: necessiten signes, 
veure per començar a creure.

La nostra arribada a Narbona va 
estar influenciada per les paraules 
del Crist a Francesc: 
“Repara  la  meva 
Església”. Calia res-
taurar el  convent, 
sobretot per adaptar-
lo a la nostra vida. 
Calia, a més, recons-
truir tota l’Església-
Poble de Déu. Un bon 
planter! Una parrò-
quia a franciscanitzar! 
Molts i atractius desa-
fi aments.

Aquesta és la raó 
per la qual la nos-
tra vida franciscana 
a França s’articula 
entorn de tres pilars, 
conforme al Projecte 
Custodial aprovat en 
el darrer capítol ordi-
nari del 2006, encara 
que ja des del comen-
çament hem procurat 
viure-ho en els nos-
tres convents: pregà-
ria, fraternitat, missió.

L’oració
Immediatament sorgeix una pregunta: 
Per què alguns dels nostres coetanis, 
quan busquen l’espiritualitat, miren a 
l’Orient, a l’Índia, a països exòtics? Per 
què es coneix tan malament la tradició 
espiritual cristiana? Davant d’aquestes 
preguntes no es tracta de reaccionar 
primàriament proposant el “nostre pro-
ducte” espiritual, es tracta, per contra, 
d’acotar temps concrets de pregària 
perquè els fi dels puguin participar i ali-
mentar-se espiritualment.

La nostra vida conventual s’organit-
za al voltant de la Litúrgia de les Hores, 
celebrada cada dia al temple i ober-
ta a tothom. Al matí tenim la medita-
ció personal (mitja hora) seguida de la 
celebració de l’ofi ci de lectures i dels 

laudes, al migdia reci-
tem junts el rosari i 
l’hora intermèdia i a 
la tarda la missa con-
ventual i les vespres. 
Procurem tenir cura 
de la litúrgia conforme 
a l’estil francès, dei-
xant espai per al cant 
(gairebé tot l’ofici es 
canta), sense descu-
rar els silencis, part 
integrant de la Litúrgia 
de les Hores.

Cal recordar que 
la celebració acurada 
de la Litúrgia de les 
Hores no es limita 
només als monestirs. 
En els temps litúr-
gics forts, com l’Ad-
vent i la Quaresma, 
les vespres de diu-
menge constitueixen 
un moment d’intensa 
pregària, es té cura 
dels cants, sense obli-
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dar la senzillesa franciscana (accessi-
bilitat a tots) i mimant el cant polifònic, 
elevant, així, el nivell de qualitat de la 
celebració. En aquestes vigílies sempre 
s’inclou un text franciscà per meditar.

D’altra banda, la comunitat progra-
ma temps d’adoració eucarística cada 
tarda de dijous, al migdia del divendres 
(en lloc del dinar) i un cop al mes, el 
primer divendres (una nit d’adoració, 
amb la participació dels parroquians 
per torns). És un temps privilegiat per a 
pregar per les vocacions, per les famí-
lies, per l’Església i pel món. Des de 
fa uns anys hem introduït una vegada 
al mes la lectio divina parroquial per 
pregar amb la Paraula de Déu i créixer 
espiritualment.

La fraternitat
En el nostre món es detecten senyals 
inquietants de divisió, de confl ictes i de 
guerres. Com parlar avui dia d’unitat, 
de comunió, de pau? Com ser testimo-
ni en el món i possibilitar el canvi d’un 
perill fratricida a la fraternitat?

La comunitat franciscana ha de ser 
signe profètic de fraternitat.

Nosaltres constituïm una comuni-
tat internacional: procedim de França, 
d’Itàlia, de Romania, d’Espanya. No 
deixa de ser un desafi ament viure junts 
i estimar-se en la diversitat; la comu-
nitat està formada per estrangers, per 
tant, amb cultures diferents; pot consti-
tuir un còctel exòtic o un còctel explosiu 
... Per fomentar la vida en comú i millo-
rar la seva qualitat es necessita una 
adequada animació i una bona entesa 
entre autoritat i frares. Com en qualse-
vol altre lloc, no n’hi ha prou amb viure 
sota un mateix sostre, es necessita 
l’amor en totes les seves dimensions: 
respecte, perdó, paciència, autocon-
trol... Amb aquest objectiu, i per estar 
a gust en comunitat, ens hem donat 

alguns criteris-guia en pro de la vida 
interna. Per exemple, el dijous és el 
dia de la comunitat. Comencem la jor-
nada amb la lectio divina per compartir 
l’Evangeli, “la nostra vida”, com deia 
Francesc d’Assís. És bonic recordar 
que la Paraula de Déu ens constru-
eix i interpel·la. És convenient iniciar 
la trobada fraterna no amb l’habitual 
temps dedicat a l’organització, a la 
logística, a la distribució de deures i a 
altres qüestions lligades a l’acció, sinó 
reconeixent junts que l’autèntic fona-
ment de la nostra vida és el Senyor. 
Dediquem, a més, un temps cada set-
mana a recordar els compromisos, no 
només comunicant les pròpies iniciati-
ves sinó també avaluant amb els altres, 
per equilibrar els moments de presèn-
cia i raons ecològiques (en el sentit eti-
mològic de la paraula: “cuidar la casa”). 
És un moment important per a la frater-
nitat, perquè la nostra casa sigui aco-
llidora i on nosaltres mateixos puguem 
descobrir la dimensió de família, allu-
nyant-nos de la temptació de pensar 
que només hi ha el treball pastoral i/o 
el temps personal. Fins i tot, hem optat 
per no disposar de persones que esti-
guin al nostre servei  (per cert, raons 
pastorals podrien justifi car-ho tot), com 
a signe de sobrietat econòmica, procu-
rant, per tant, organitzar la vida interna 
tenint en compte el compromís per la 
neteja i per la cuina (en aquest punt 
ens ajuden els laics que ens sostenen 
en el nostre ministeri).

La pobresa (o sobrietat; realment 
no ens falta de res) en un lloc i en una 
Església com la francesa, és important. 
Com a fraternitat hem optat ja des de 
l’inici de la nova experiència i per a 
tota la Custòdia, per encarnar un estil 
de vida reforçat des de la pedagogia 
dels signes, per a nosaltres, en primer 
lloc, i per als altres, després. Rebem 
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únicament un salari de la diòcesi; i és 
significatiu descobrir la dimensió de 
mendicants en l’abandó a la Providèn-
cia respecte als altres frares.

Procurant que la pobresa i austeri-
tat no existeixin sols en els documents 
o virtualment, el petit grup custodial ha 
decidit de no disposar de mitjans de 
comunicació personal (mòbils, ordina-
dors, biblioteca personal a la cel·la...).  
La biblioteca comuna és el lloc on els 
ordinadors i els llibres estan a disposi-
ció de tots els frares:  lloc de trobada 
i de fraternitat. Evidentment, no és el 
mòbil el que ens fa pobres o rics, però 
la nostra opció té com a punt de mira 
la trobada i la fraternitat; si disposem 
de tot a la cel·la i personalment, hi ha 
el risc de no necessitar als altres, arri-
bant fi ns a  “matar” la fraternitat amb 
l’individualisme (en certs llocs es corre 
el perill de tenir un convent-hotel en lloc 
d’un convent-família).

El repòs i l’estudi formen part 
essencial de l’equilibri comunitari. Un 
cop a la setmana ens prenem un dia de 
descans o de recés personal, un cop 
al mes una sortida fraterna i gratifi cant, 
un cop al trimestre, un recés espiritual 
comunitari.

La missió
En un context en què la pràctica religi-
osa gira al voltant del 2%, l’elecció és 
clara: o es viu una missió de manera 
audaç, adreçada als no practicants (en 
general, no hostils) o es mor. Arriscar 
o morir! Desitgem reconvertir-nos per 
superar la temptació d’instal·lar-nos en 
el llibre de les “lamentacions” i buscar 
el “càntic dels càntics”. Cal evitar qual-
sevol postura fatalista. Hem hagut de 
redreçar la mirada. Si tenim un 1% 
de pràctica això vol dir que tenim la sort 
de poder connectar (no conquerir!) amb 
el 99% restant.

El marge perquè l’Església estigui 
viva és reduït. Una missió que només 
pensi en conservar el que existeix, 
seria mortal, conduiria inequívocament 
a l’extinció. Es necessita la creativitat, 
com anotava abans, la intuïció. 

Per tant, les “missions” parroquials 
dels nostres barris, utilitzant el “porta a 
porta”, han estat les primeres respos-
tes al buit religiós de la nostra zona: si 
la gent no ve a l’església hem d’anar 
nosaltres a la gent.

Es tracta d’un moviment de trobada 
amb els allunyats i de presentació de 
la vida parroquial i de les nostres pro-
postes sense fer proselitisme, sense 
arrogància encara que sense comple-
xos. Un cop l’any, durant la setmana 
missionera mundial, visitem amb els 
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laics de la parròquia les famílies del 
barri. Alguns “caminen”, són actius en 
la trobada, altres preguen; durant la 
setmana parroquial sempre és present 
l’exposició del Santíssim: acció i con-
templació pel Regne. 

I d’aquesta manera hem forjat la 
nostra riquesa: l’OFS!

Caminem amb més d’un centenar 
de franciscans laics que han trobat en 
Francesc d’Assís un model d’espiritu-
alitat. Per a nosaltres, aquests laics, 
molts d’ells joves ben formats, consti-
tueixen un esperó per a la missió i una 
ajuda en totes les nostres activitats. 
En l’àmbit d’una realitat espiritual fràgil 
hem lliurat, i ho seguim fent, les nostres 
energies en favor de la vida i de l’espiri-
tualitat de la nostra família.

A més de les activitats parroqui-
als, la missió s’estructura al voltant 
d’aquests grans blocs: 

1) L’espiritualitat, fonament, com 
anotava abans, de l’opció per 
Déu. Oferim moments espirituals 
perquè la vida interna es formi en 
nosaltres i en els nostres fi dels: no 
es tracta només de parlar de Déu 
sinó de possibilitar el fet de parlar 
amb Ell.

2) La cultura: els laics que tornen a 
l’Església no estan formats, els 
falta base per proclamar la seva 
fe. Per això, organitzem una sèrie 
de cursos formatius sobre Bíblia, 
espiritualitat i teologia que els ajudin 
a madurar la seva fe. En un context 
com el nostre, la ignorància i la por 
són els pares de tot fonamentalisme 
i integrisme. La cultura i el camí del 
coneixement esvaeixen els temors 
i clarifi quen els esperits. Un cop al 
mes s’organitzen per als nostres 
laics les “vetllades teològiques”, 
trobades de catequesi per a adults. 

Una vegada al trimestre, estenent 
la invitació també a nivell ciutadà, 
programem una xerrada teològica, 
convidant a un conferenciant 
de fora; un cop l’any també es 
programa un “col·loqui” franciscà a 
nivell més nacional.

3) La dimensió social: l’any 2004 
es va obrir un centre d’orientació 
per als necessitats de la nostra 
societat. És un espai on es pretén 
superar el “dèfi cit” d’escolta gràcies 
a l’acompanyament existent en el 
nostre context social. Hi ha prop de 
70 especialistes (metges, advocats, 
notaris i psicòlegs) que dediquen 
el seu temps i la seva competència 
a donar suport i orientar els més 
fràgils de la societat.

4) La dimensió festiva: ordinàriament 
es contempla l’Església en “blanc 
i negre”, gairebé mai en color. La 
missió precisa d’una visibilitat més 
fraterna i humana de la comunitat 
dels creients. Per aquesta raó, 
proposem moments d’acollida, 
de festa i altres actes que ajudin 
a manifestar l’alegria de la fe. 
Per exemple, en ocasió dels 
baptismes, de les noces (amb una 
cristianització de la festa de Sant 
Valentí recordant els compromisos 
matrimonials), etcètera.

Però tot això, convé no oblidar-ho, 
es duu a terme conscients de la nostra 
vulnerabilitat: ens trobem en permanent 
estat de minoritat. Jo he complert la 
meva part, deia Sant Francesc, Crist us 
ensenyi la vostra. Sabem que la nostra 
vida fraterna i missionera és una res-
posta franciscana a la secularització, 
no la resposta defi nitiva. Som una “peti-
ta resta d’Israel” però vivim esperança-
dament conscients que d’aquesta resta 
neix el Poble fi del a l’aliança. 
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Neix a Barcelona el 29 d’abril de 
1959.

Molt compromesa amb les parrò-
quies del Casc Antic de  la ciutat.

Presidí el Moviment de Centres 
d’Esplais Cristians.

A partir de l’Aplec de l’Espe-
rit de Manresa s’iniciaren els seus 
tretze anys de treball en la Dele-
gació de Joventut del Bisbat de 
Barcelona.

Participà en el Concili Provinci-
al Tarraconense i en les Jornades 
Mundials de la Joventut.

Va portar la coordinació i organit-
zació de la darrera trobada de Taizé 
a Barcelona l’any 2000 i el seu dar-

rer esforç va ser la preparació de la 
trobada del Papa amb els joves a 
Madrid.

Va morir el 5 de gener de 2004.
En el pròleg del llibre Rosa, el 

somriure de la fe. Escrits autobio-
gràfics i altres (Ed.STJ), el bisbe 
Carrera va escriure:

Tothom estava encisat amb el 
somriure que no li queia mai 
dels llavis, com un arbre de fulla 
perenne. Però sabia plorar. I plo-
rava. Vull dir que la pau serena 
que afl orava en ella li venia d’un 
treball esforçat i generós, sostin-
gut dia a dia.

El 10 de març passat vaig tenir la sort d’escoltar, durant una xerrada a 
Pompeia-Grups, el testimoni del pare de la Rosa, en Joan Deulofeu. Va 

explicar el que havia representat per a ell la vida i mort de la seva fi lla. Em 
vaig emocionar amb els seves paraules i certament que em van interpel·lar.

La Rosa forma part d’aquest núvol tan gran de testimonis que ens envol-
ten de molt a prop.

Montse Andreu

ROSA DEULOFEU
JO SÉ QUE CRIST VOL EL MILLOR PER A MI
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Parlaré del que ha representat 
per a mi, la seva vida i sobretot 
la seva mort. Sempre he estat 

creient, vaig néixer en una família cris-
tiana, d’uns pares que s’estimaven, 
ens estimaven i ens van ensenyar a 
estimar Déu sobre totes les coses. 
Déu sobre tot.

No seria sincer si no reconegués, 
però, que la Rosa ha fet que la meva fe 
la pogués palpar. La certesa m’acom-
panya, si dubtés m’enganyaria.

La Rosa i el seu germà Antoni 
van viure una infantesa feliç, no van 
conèixer mai la gelosia entre ells. Ana-
ven a la mateixa escola Pérez Ibor-
ra. D’aquesta època es podrien res-
saltar la seva aplicació i disciplina. 
Sempre tenia bones notes, era alegre, 
dolça i tenia molts amics. Destacava 
per la seva profunda espiritualitat. Fruit 
d’aquesta espiritualitat va ser la seva 
activa participació en la vida parroquial 
de Sant Just i Pastor. També durant 
els estius que passava a Sant Celo-
ni, població a la qual sempre ha estat 
molt vinculada la família Deulofeu, va 
col·laborar amb el jovent i amb el centre 
d’esplai de la Parròquia.

A l’abril de 1979, va guanyar les 
oposicions per entrar fi xa a La Caixa, a 
l’ofi cina central d’alta direcció.

El seu germà Antoni va decidir ser 
capellà. A la Rosa la seva inquietud 
religiosa i el seu desig de treballar per 
Crist la va portar a dedicar-se més 
intensament a l’apostolat, el 1981 entra 
en contacte amb el grup femení Clara 
Eulàlia, deixa la feina de La Caixa i 

cursa estudis bàsics de Bíblia i Teolo-
gia. Participa en l’Associació Cultural 
Àmbit Maria Corral.

Els 80, són anys decisius per con-
cretar la seva vocació al servei de 
l’evangelització de la joventut, es dedi-
ca plenament a l’educació del temps 
lliure des del moviment de Centres 
d’Esplais Cristians, de la qual serà pri-
mer, secretària general i més tard pre-
sidenta. També va treballar a la Funda-
ció Pere Tarrés. 

El cardenal Ricard M. Carles la 
nomenà delegada episcopal de Joven-
tut de l’Arxidiòcesi de Barcelona el 14 
de juliol de 1993. Serà molt important la 
seva participació a “l’Aplec de l`Esperit” 

ROSA DEULOFEU
ENS INTERPEL·LA EN EL SEGUIMENT
DE CRIST EN LA SOCIETAT D’AVUI

JOAN DEULOFEU
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de Manresa, aquest serà el comença-
ment d’onze anys de treball a la Delega-
ció de Joventut. 

La Rosa vivia amb nosaltres, però 
he de confessar que no érem consci-
ents ni de la seva activitat ni de la seva 
santedat. Durant la seva malaltia, pot-
ser d’una manera poc conscient, vàrem 
copsar la magnitud del seu lliurament al 
Senyor. Recordo que quan va conèixer 
la seva malaltia em va dir: “No em fa 
por la mort, vinc de Déu i vaig a Déu, 
sols em fa por patir”.

També vull parlar de l’oració durant 
la seva malaltia, parlo de la que com-
partia amb mi. Ella estava amb Déu 
i nosaltres compartíem la seva pau, 
ara entenc el que Jesús sempre diu: 
“La pau sigui amb vosaltres”. La meva 
dona ho defi nia així: “Amb la Rosa hem 
tocat trossets de cel”.

Ella estava segura que tenia una 
missió a complir, predicar l’evangeli de 
Jesucrist. Ara veig que des del cel pot 
fer més que des d’aquest món.

Quan va morir, la meva esposa 
i jo li donàrem l’últim petó i vaig dir: 
“Donem gràcies a Déu, per haver tingut 
una fi lla com la Rosa”. 

Entendran, doncs, com  em va 
impactar el seu comiat. La Missa de 
Sant Agustí... En acabar la Santa Missa, 
des del púlpit vaig dir. “Ploro però no 
estic trist”. El meu germà sempre diu, 
“un cristià trist és un trist cristià”.

Però per conèixer-la més a fons, 

serà millor que parli ella:

Hi ha moltes maneres de viure la 
vida, però hi ha una prèvia que 
marca el camí: afrontar la realitat 
o bé passar de llarg de la realitat i 
omplir la vida per tal de no deixar 
que la persona es pregunti res, és 
a dir, omplir la vida de soroll, activi-
tat, diversió... 

La societat actual ens organit-
za la vida, ens dirigeix cap a on 
ella vol: la manera de vestir, de 
pentinar-se, la manera d’utilitzar el 
temps lliure, les necessitats, el llen-
guatge... sembla, per tant ,que ens 
vulgui adormir la capacitat perso-
nal de construir el propi ser i que 
s’amagui la realitat de la vida, que 
s’ofegui la capacitat d’aprendre, de 
créixer, de construir.

La vida m’ha estat donada, jo 
no he fet res per a merèixer viure. 
Mereixem la vida donant-la. És molt 
important fer de la vida un camí per 
a respondre a un projecte acces-
sible, que es va construint dia a 
dia, i que ens porta a  tenir criteris 
per prendre decisions. Per això cal 
viure la vida amb sentit. 

Per a mi, Jesucrist és el sentit 
de la meva vida,

Jesucrist és camí i resposta,
Jesucrist és amor i donació, 
Jesucrist és perdó i pau,
Jesucrist és generositat i espe-

rança,
Jesucrist és companyia, consol 

i suport,
Jesucrist és vida,
Jesucrist és amor.
Cal arribar a la profunditat de 

l’amor de Déu: l’encarnació, per 
adonar-nos de la grandesa de Déu. 
I viure és retornar tot l’amor rebut. 

En un altre moment diu: 

Senyor, que us conegui perquè si us 
conec us estimaré. Senyor que us 
estimi, perquè si us estimo us segui-
ré. La nostra vida, per tant, ha de ser 
créixer al coneixement de Jesús. 

Necessitem l’amor de Déu, 
perquè és un amor que coneix 
la feblesa humana. Perquè és un 
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amor que perdona. Perquè és un 
amor que projecta amor i salva-
ció. Perquè és un amor on reposa 
el sentit de cada cosa. Perquè és 
un amor que no retreu, en tot cas 
redimeix. A partir d’ací comença la 
nostra vida de fe.

I parlant de la pregària, diu: 

A la pregària és desenvolupa 
aquell diàleg amb Crist que ens 
converteix en els seus íntims: “Esti-
gueu amb mi que jo seré amb 
vosaltres” (Jn.15, 4).

Si veritablement hem contem-
plat el rostre de Crist, la nostra 
vida s’inspirarà al manament nou 
que ell ens va donar, “Que us esti-
meu els uns als altres com jo us he 
estimat”(Jn. 13,34).

Per acabar, permeteu-me uns 

comentaris fi nals

La Rosa parlava amb tothom, com 
es va veure en el seu enterrament; es 
reuniren a Sant Agustí totes les ten-
dències, com diem col·loquialment, n’hi 
havia de tots els colors. Ella va enten-
dre que per apropar-se al món cal estar 
ben plena de Déu i que no és precís 
renunciar a res del que es considera 
fonamental. Només cal entendre que 
s’ha de respectar el parer dels altres, 
però no cal seguir-los.

La seva força venia de l’oració i de 
Déu sobretot. Es resumeix així:

- Fidelitat i comunió, que foren els 
dos pilars fonamentals de la seva 
activitat eclesial. 

- Fidelitat a l’Evangeli de Crist, a l’Es-
glésia i al seu bisbe.

Comunió fraterna amb tots el com-
ponents de l’Església, treballar incansa-

blement per aconseguir-ho i posant-ho 
tot sempre en mans de Déu, per mitjà 
de la pregària.

Estic segur que ella va sentir el més 
important que ens pot passar en aquest 
món, sentir-nos estimats per Déu. I la 
Rosa sí que ho sentia, per això a la 
seva tomba hi ha escrit i signat per ella, 
aquesta frase seva “JO SÉ QUE CRIST 
VOL EL MILLOR PER A MI”.

El 5 de gener de 2009 el cardenal 
Lluís Martínez Sistach anuncià l’inici 
del procés de canonització de la Rosa 
Deulofeu.

Per a més informació:
http://www.rosadeulofeu.net
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L a figura imponent de Llorenç de 
Brindisi destaca des de molts 
punts de vista. Va néixer a Brin-

disi (Itàlia) l’any 1559 amb el nom de 
Giulio Cesare Russi, fi ll d’una família 
de comerciants venecians, i el febrer 
de l’any 1575 ingressà a l’orde caput-
xí, tot i que abans havia estat amb els 
conventuals franciscans, que va haver 
d’abandonar a causa de l’embranzida 
dels turcs a la ciutat de Brindisi. Estu-
dià a la universitat de Pàdua, on aviat 
destacà pel seu domini de llengües, va 
arribar a parlar fi ns a vuit idiomes, des-
tacant també en l’estudi de l’hebreu. La 
seva capacitat intel·lectual i la seva ora-
tòria feren que sobresortís com a fi gura 
de l’Església en uns temps convulsos i 
amenaçadors. Amb l’esperit de la Con-
trareforma, Llorenç es dedicà a la lluita 
contra l’heretgia, diversificant el seu 
camp d’acció que comprenia: els turcs, 
els protestants, i la preocupació per la 
conversió dels jueus. Com era comú 
entre els humanistes de l’època, viatjà 
a través d’Europa, visitant diversos paï-
sos: Itàlia, Hongria, Alemanya, Bèlgi-
ca, Suïssa, Espanya i Portugal. També 
visità Viena i Praga, on entrà en con-
tacte amb el cèlebre emperador Rodolf 
II. La seva obra escrita és monumental, 
essent tan altament considerada que 
va ser nomenat Doctor de l’Església en 
el pontifi cat de Joan XXIII, que li atorgà 
el nom de Doctor Apostolicus.

El caire apologètic de la seva pre-
dicació va portar-lo a distints confl ictes, 

d’on reeixí amb èxit tot i les difi cultats 
que va haver d’enfrontar. Ens interessa 
comentar breument la tasca que va dur 
a terme, de predicació entre els jueus 
de Roma, sota el mandat del papa Cli-
ment VIII. En aquesta vessant destaca 
la seva obra Explanatio in Genesim on 
demostra uns profunds coneixements 
sobre el judaisme i la llengua hebrea. 
Gràcies a aquesta obra, Llorenç de 
Brindisi es convertí en un dels repre-
sentants de l’anomenada càbala cristi-
ana, que sorgí de la visió sincrètica de 
Giovanni Pico de la Mirandola, i dels 
seus continuadors. Dins del francis-
canisme, hi hagué diversos cabalistes 
com Francesco Giorgi de Venècia 
(1466-1540), també relacionat amb la 
universitat de Pàdua. A banda d’estar 
familiaritzat amb els cercles renaixen-
tistes i amb les obres de Ficino i de 
Pico de la Mirandola, Giorgi coneixia 
l’obra dels erudits jueus de la comu-
nitat de Venècia com Jacob Mantino, 
Elies Levita, Elies Menahem Halfon, i 
el famós impressor Gershom Soncino. 
La seva obra principal De Harmonia 
mundi publicada a Venècia l’any 1525, 
presenta un intent de conciliació entre 
la fi losofi a grega, la tradició hermètica, 
el judaisme i el cristianisme, en la línia 
del cardenal Egidio da Viterbo.

Els estudis de la llengua hebrea 
i l’aprofundiment en el sentit de les 
Escriptures portaren tots aquests 
humanistes a revisar els textos bíblics 
a la recerca de noves interpretacions 

Espai Històric

LLORENÇ DE BRINDISI
I LA CÀBALA CRISTIANA

ROSA PLANAS
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que demostressin la veritat de la Reve-
lació. En aquest sentit, s’esforçaren per 
trobar ponts que unissin el judaisme 
amb el cristianisme mitjançant una tra-
dició que pogués fer-los compatibles, 
i així és com descobriren en la càbala 
una mística que podia ajudar a explicar 
els temes més complexos del dogma 
catòlic com eren la Trinitat o la mateixa 
Encarnació. El franciscà Archangelus 

de Burgonovo, deixeble de Giorgi i 
que havia comentat les Conclusions de 
Pico, admet en la Dechiaratione sopra 
il nome di Giesu, secondo gli hebrei 
cabalisti, greci, caldei, persi et lati-
ni (Ferrara, 1557), la correspondència 
entre les deu sefi rot i les dignitats o atri-
buts divins exposats per Ramon Llull. 
El tema del nom de Déu i el de Jesús 
(el Fill encarnat) va suscitar polèmiques 
i controvèrsies. Ja se n’havien ocupat 
intel·lectuals com Ramon Martí o Arnau 
de Vilanova, que en la interpretació del 
nom de Déu havien cercat proves que 
demostressin que en les lletres del nom 
inefable existia implícitament el nom de 
Jesús i la manifestació de la Trinitat, i 
per a fer-ho havien utilitzat arguments 
cabalístics. És en aquest sentit que 
l’historiador F. Sécret1 destaca que Llo-
renç de Brindisi  basà la seva exegesi 
entre els jueus en 33 paraules, segons 
els anys de Crist -la primera de les 
quals era: Bar, fi ll... fi ns a la 33 As Ab 
Ben, que traduïa com el foc del Pare i 
del Fill-, fi ns a obtenir la frase següent: 
Col·locaré el Fill com a principi de la 
creació del gran home... Utilitzant pro-
cediments de la Càbala, Llorenç asse-
nyalava que: “Déu s’ha amagat de 
nosaltres... per tal que cerquem amb 
gran diligència el tresor ocult del conei-
xement diví [...] Déu s’ha ocultat a les 
divines Escriptures per tal que el bus-

1. SECRET, F.: La kabbala cristiana del Rena-
cimiento (1963) Taurus, Madrid, 1976, p. 40.

quem en el signifi cat del foc, els núvols, 
la foscor, el vent, els noms divins...”

Aquesta cita prova com Llorenç de 
Brindisi, seguint la línia de la càbala 
cristiana renaixentista, cercava en l’Es-
criptura tot allò que l’ajudava a con-
firmar els dogmes de la fe cristiana, 
tema que no era nou, i que havia estat 
l’objectiu de nombrosos pensadors cris-
tians d’ençà dels temps de Ramon de 
Penyafort i Ramon Llull. 

És d’interès històric i cultural el 
fet que la representació d’un miracle 
eucarístic de Llorenç de Brindisi es 
trobi en un oli de la tercera capella 
lateral de l’esquerra de l’església dels 

Caputxins de Palma de Mallorca. La 
pintura, de gran format i de qualitat 
artística indubtable, mereixeria una 
acurada restauració, ja que probable-
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II Jornades Clarianes
Barcelona de l'1 al 3 de setembre de 2011

OBRIM CAMINS!
Hem viscut una història…

VIII Centenari de la Fundació de
l’Orde de Germanes Pobres de Santa Clara (Clarisses)

P o n è n c i e s
Fra José Rodríguez Carballo Ofm
 Ministre General Ofm
Gna. Teresa Pujal, osc
 Llicenciada en Filologia catalana
Gna. Maite Pandelet, osc
 Llicenciada en teologia
Gna. Diana Papa, osc
 Llicenciada en Psicologia
Encarnita del Pozo Ofs. 
 Ministra General de 

l’Orde Franciscà Seglar

C o m u n i c a c i o n s
Gna. María Contreras,osc
 Llicenciada en Teologia
Clarisses de Dundalk (Irlanda)
Sra. Magdalena Pelegrí i Moll
 Llicenciada en Filologia Clàssica.

M o d e r a d o r s / e s

Sr. Francesc Rosaura
 Periodista i director de 

“Signes dels Temps”.

Sr. Josep Mª Esquirol
Professor de Filosofia a la UB.

María Cambray, ofs. 
 Doctora en Medecina 

i ministra de l’Orde Franciscana 
Seglar de Catalunya. 

 A més de les ponències, comuni-
cacions i taules rodones. Està pre-
vist una oració-concert de Toni Tor-
relles, marista i la presentació del 
DVD: Clara i Francesc.

Més informació i inscripcions a:
www.clarisascatalunya.cat

ment es va realitzar en els mateixos 
anys de la beatifi cació de Brindisi que 
esdevingué l’any 1783. L’interès per 
l’obra d’aquest gran apologista en la 
comunitat caputxina de Mallorca ve 
confirmada pel fet que fra Lluís de 

Deià va fer una traducció de l’obra 
del P. Àngel Maria dels Rubeus, 
l’any 1774, que titulà Vida, virtudes 
y milagros del B. Lorenzo de Brin-
dis manuscrit que es conservava a 
la biblioteca de Montision. També fra 

Manuel Maria de Mallorca, nascut 
a Palma el 16 de gener de 1761, va 

escriure unes Poesias compuestas 
con motivo de las fi estas celebradas 
por la beatificación del B. Lorenzo 
de Brindis. Aquestes dues obres avui 
encara inèdites confirmen la devo-
ció dels caputxins mallorquins per 
aquest humanista de talla universal, 
del qual, malauradament, encara no 
s’han fet edicions a la nostra llengua. 
Seria de gran valor per a la cultura en 
general que es realitzés l’esforç de 
traduir i de portar a l’edició una part 
d’aquesta obra ingent que amaga sor-
preses, emocions, i molta d’història.
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“Despullat de l’home vell”, “Revestiu-
vos de Crist” ... És la invitació que ens 
fa Marko I. Rupnik a través de la con-
templació orant dels seus mosaics. Els 
episodis escollits, lluny de ser merament 
biogràfi cs, estan plens de contingut teo-
lògico-espiritual que ajuden, a qui els 
contempla, a caminar en una vida nova.

Intencionadament, aquests mosaics 
han estat situats a la part inferior de 
l’Església, de tal manera que, per acce-
dir a ells, cal anar realitzant tot un camí 
de “descens” que més enllà d’alguna 
cosa espacial pretén evocar el que 
suposa caminar després de les petjades 
de Jesús. Potser és aquesta la prime-
ra catequesi que se’ns vol transmetre: 
sense abaixament i humilitat no es pot 
entrar “en la vida nova”.

Però abans de començar el descens, 
el visitant ha de fi xar la seva atenció per 
poder desxifrar els escrits, de lectura 
gens fàcil, que encapçalen l’exposició:

Nella pienezza del tempo Dio 
mandò suo Figlio / spogliati dell’uomo 
vecchio /rivestiti di Cristo / lo Spirito 
Santo grida Abba /fi gli nel Figlio.

“Battezzati in Cristo Gesù / nella 
sua morte / risorti in Lui / vivi tornati dai 
morti / camminare in una vita nuova”.

Aquests escrits obliguen a aturar el 
pas, prestar atenció a l’important, pren-
dre consciència de quina vida es tracta 
quan parlem de la vida del cristià, de 
la vida dels sants. D’aquesta manera 
s’entra en “comunió espiritual” amb ells, 
i de la seva mà, caminem cap a la vida 
nova, afrontem els senders de la lluita 
espiritual i d’un amor que es realitza en 
mode pasqual: passar per la mort per 
ser assolits per una forma nova de vida, 
primícia de resurrecció.

LA VIDA NOVA EN CRIST
GNA BEGOÑA FORNES

I tinerari teològic i espiritual a través de la contemplació dels mosaics de 
la vida de Sant Francesc, obra de Marko I. Rupnik, situats a la cripta 

de l’Església de Sant Pius de Pietralcina, a Sant Giovanni Rotondo1.

1. Aquest article està inspirat tot ell en el llibre 
de Marko I. Rupnik, Il Cammino dell’uomo 
nuovo. Edicions Lipa, Roma 2009.

Espai Artístic
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El camí cap a la cripta pròpiament 
comença amb el baptisme de Fran-
cesc. Francesc mor, amb una mort 
semblant a la de Crist, i d’acord amb 
el Crucifi cat, és revestit de vestidures, 
signe de vida nova. 

A través del Baptisme, deixem de 
viure entre tenebres i ombres de mort 
per entrar a la llibertat dels fills de 
Déu, en una vida nascuda no ja de 
carn i sang humana, sinó de l’aigua i 
l’Esperit.

La vida nova que rebem en el bap-
tisme i que els sants han viscut amb 
tota radicalitat és la resposta conjunta 
que dóna l’home i l’Esperit Sant que 
l’habita a l’Encarnació de Déu. Podem 
viure la vida de Déu perquè Crist s’ha 
fet home assumint tota realitat humana.

Les primeres imatges volen portar 
a la memòria aquest fet: La Mare de 

Déu, tota immersa en l’escolta, acull 
el Verb, la Paraula i comença a teixir-li 
un cos humà. A la Nativitat, la Mare de 
Déu col.loca el nen en el Pessebre i els 
seus trets ens recorden anticipadament 
aquells del Crucifi cat (només cal fi xar-
se en la similitud dels seus vestits, o 
les seves mans obertes en abraçada 
universal).
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LA MENTALITAT DE L’HOME VELL 

La vida nova es troba ben aviat amb 
la realitat segellada pel mal. El pare 
de Francesc, no pot entendre el camí 
triat pel fi ll, té per a ell altres expectati-
ves. Però la vida que el seu pare li vol 
donar està destinada a la mort, i reves-
tit d’aquesta vida vella, Francesc ja no 
sap ni vol viure.

Per això, amb humilitat i sense vio-
lència, es despulla de les seves coses 
i s’orienta defi nitivament cap al Pare de 
qui pren nom tota paternitat.

L’AMOR, CAMÍ DE L’HOME NOU 

Quan Francesc pren consciència 
d’aquesta vida veritable, la de Crist, 
comença a realitzar els seus gestos, 

desobeint el gust dels sentits humans 
i les seves conviccions i obrint-se a les 
intuïcions que, a través de l’Evangeli, 
van arribant a la seva vida.

Besar a un leprós signifi cava con-
taminar-se i morir, però per al leprós, 
ser besat era una mena de sortida del 
sepulcre, ja que d’alguna manera el 
fet de ser ignorat el convertia en mort 
vivent. El mosaic el presenta, per tant, 
evocant la figura de Llàtzer, sortint 
de la tomba. Francesc, per la seva 
banda, apareix amb vestidures blan-
ques, és a dir, revestit de la novetat 
de la vida baptismal, la vida regenera-
da en Crist. 

“Quan jo estava en els pecats, 
se’m feia amarga en extrem la vista 
dels leprosos. Però aquest Senyor 
em portà entre ells i vaig usar de 
misericòrdia amb ells. I en allunyar-
me d’ells, el que abans em semblava 
amarg em va ser convertit en dolcesa 
de l’ànima i del cos”.
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REPÒS EN DÉU 

La vida en Déu i el diàleg amb Ell és 
com la respiració. La respiració mostra 
que estem vius i el diàleg amb Déu 
mostra que vivim de la seva vida. 

Com els grans místics, Francesc 
estimava pregar amagat en grutes 
excavades. Aquestes l’ajudaven a anar 

descendint cada vegada a llocs més 
profunds. Hi ha tants estrats per traves-
sar abans d’arribar a la veritat del cor!

La gruta allunya dels sorolls i les 
veus i, submergit en les entranyes de la 
terra, convida a néixer de nou. 

La gruta recorda també la tomba, 
la mort, i condueix l’home a ser sobri, a 
encertar en les seves eleccions, a com-
prendre quins són els valors importants 
de la vida. 

I fi nalment, la gruta evoca també la 
tomba buida, record de la resurrecció 
de Crist.

Però lluny d’apartar Francesc de 
la realitat del món, amagat a la terra, 
arriba a fer-se un amb ella, tant que, 
tal com es plasma en el mosaic, el seu 
vestit i la terra que l’envolta té gaire-
bé el mateix color. La seva pregària 
és l’oració de la terra, però recolzada 
sobre la roca ferma que és Crist.

L’ABAST D’UNA CRIDA 

A Sant Damià, sumit en intensa pre-
gària, Crist crucifi cat parla a Francesc 
i li demana que repari la seva esglé-
sia amenaçada de ruïna. Francesc es 
posa ràpidament en camí, però només 
a poc a poc s’entendrà l’abast d’aques-
ta crida: donar a l’Església novament 
un aspecte evangèlic.

Davant d’una època d’expansió 
social i recerca de riqueses, Fran-
cesc opta per una vida evangèlica, en 
seguiment de Crist pobre, abandonat i 
crucifi cat. Per això en el mosaic apa-
reix abraçant l’aspecte més dramàtic 
de la humanitat de Crist, afi rmant que 
és precisament aquest camí el que 
garanteix la unió amb Déu i amb els 
altres. Al mateix temps, amb l’altra mà 
sosté l’església en ruïnes, una esglé-
sia al costat de la qual es troben les 
dones que han seguit a Crist en el 

calvari, volent signifi car que més enllà 
d’un edifi ci, l’Església és comunió de 
persones al voltant del misteri pasqual 
de Crist, del qual Francesc vol ser tes-
timoni vivent.
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LES FORCES DEL MAL 

Sant Francesc no coneix treva en 
la lluita. Inclinat sobre l’Evangeli, es 
defensa del dimoni i de les agitacions 
amb que li turmenta. 

Totalment encorbat, no deixa cap 
escletxa oberta, únicament aquella 
per la qual “entren” a la seva vida les 
paraules de l’Evangeli, sobre les quals 
Francesc aboca les llàgrimes dels seus 
ulls malalts. 

L’única manera de tancar-se davant 
el mal és l’obertura radical cap al bé. 
Es venç el mal només amb el bé.

L’HORA DE LA PASQUA 

S’explica que havent anat Francesc a 
Roma a predicar l’evangeli, els prelats 
i els habitants de Roma no van voler 
escoltar-lo. Com a signe de la seva 
duresa, va dirigir, llavors, les seves 
paraules als ocellets que voleiaven al 
seu voltant, que el van escoltar en un 
atent silenci.

La vida nova no pot deixar de 
comptar amb la incomprensió dels 
homes. La Pasqua no s’ha de bus-
car, ens ve donada: la incomprensió, 
la malaltia, el dolor, les dificultats ... 
La mort i la resurrecció viscudes en 
el baptisme han de ser la clau de lec-
tura de tots aquests esdeveniments. 
La Pasqua és un procés que ens fa 
travessar totes les etapes de la vida de 
Crist, amb la certesa de la resurrecció 
ja esdevinguda però encara no portada 
a la seva plenitud i per això no quedem 
dispensats de les morts contínues que 
encara hem d’afrontar.
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L’AMOR NO ÉS ESTIMAT 

El plor és una característica constant 
en la vida espiritual de Francesc. Plor 
pel seu propi pecat, pels de la humani-
tat, per la lluita solitària en la qual Déu 
priva de la consolació sensible perquè 
l’estimem amb gratuïtat ... 

Però el motiu principal del seu plor 
és que l’amor no és estimat, plora 
davant la duresa del cor de l’home, que 
no respon al boig amor de Déu. 

En l’escena Francesc es confon 
pràcticament amb els arbres. Com-
parteix amb ells el seu silenci i soli-
tud, i també la paciència de quedar 
exposat a la intempèrie: ja sigui amb 
sol o pluja, amb neu o calamarsa, 
l’arbre està allà. La paciència és virtut 
provada. 

COMPASSIUS I BENIGNES

L’escena de Francesc que mana als 
seus germans a predicar la compassió 
i la misericòrdia explica el que per a ell 
vol dir construir l’Església.

La visió de Sant Damià cada vega-
da es va interioritzant més, fi ns al punt 
d’arribar a entendre que el que Déu vol 
és que anunciï a Crist com a Salvador, 
com Aquell que perdona els nostres 
pecats. La humanitat rau en el mal i 
necessita algú que la redimeixi. Per 
això la missió dels germans és anunci-
ar la misericòrdia assumint ells matei-
xos la imatge del bon pastor que car-
rega l’ovella ferida i la porta, no davant 
d’un jutge, sinó davant el Senyor.

L’ovella, al seu torn, veu el costat 
obert de Crist, a través del qual pot 
entrar en la profunditat inescrutable de 
la misericòrdia de Déu.
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LLIURE DE PREJUDICIS 

Segons la lògica del temps de Fran-
cesc, el sultà era un dels principals 
enemics de la cristiandat.

Però Francesc, que veu les coses 
amb uns altres ulls, lliure de prejudicis 
i temors, va on el sultà, mogut única-
ment pel desig de predicar l’evangeli 
i buscar el martiri. El sultà queda pro-
fundament impactat davant l’actitud de 
Francesc i li demana que prolongui la 
seva estada amb ell.

Francesc, assegut sobre una catifa 
riquíssima, ofereix al sultà la paraula de 
Déu. 

El martiri testimonia que Déu és 
més important que la nostra pròpia vida 
i que nosaltres estem tan immersos en 
el seu amor que som capaços fi ns i tot 
d’estimar els nostres enemics.

 

PER SOBRE DE TOT, LA CARITAT 

Francesc rescata un frare del moralis-
me, fent-li veure que el que salva no és 
el rigor en els dejunis o el compliment 
de les regles, sinó l’amor.

L’ascesi no és fruit del nostre esforç 
personal sinó participació en el miste-
ri de la carn de Crist. Vèncer la carn 
només és possible amb la força de l’Es-
perit, que revela com la nostra renún-
cia, el nostre sacrifi ci, el nostre dolor i 
mort participen de la passió del Senyor, 
sentint ja dins d’ells la força de la resur-
recció.

L’ascesi, feta amb discerniment, és 
l’art de saber morir per ressuscitar. 

El principi de la unió amb Déu no es 
troba en les pràctiques externes sinó 
en la lliure adhesió del cor. 

Francesc li ofereix al frare, total-
ment debilitat, dos trossos de pa, sense 

minvar per això la peça sencera, símbol 
de l’abundància, d’un amor que raona 
de mode diferent. És un home total-
ment lliure.
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EL CONSOL DE LA VIDA 

PLENA 

Potser hauria de ser la mort de 
Francesc l’escena que presidís 
el fi nal d’aquest descens cap a 
la cripta. No obstant això, la mort 
apareix al principi, entrevista al 
baptisme. Amb la mort de l’home 
vell sorgeix la vida nova en Déu.

La vida rebuda en el baptis-
me, encara que es realitza a tra-
vés d’un camí pasqual, no exempt 
de vicissituds dramàtiques, però, 
recull com a fruit el goig i la pau. 

Francesc, vencedor del mal, 
és consolat pels àngels a través 
d’una suau música celestial. 

Qui viu adherit a Déu, qui té 
el seu cor obert a l’Esperit, té ja el 
consol d’una vida plena.

LA BELLESA ATRAU 

La vida evangèlica de Francesc atrau 
també el cor de Clara. Però així com 
els frares han de caminar pel món i 
anunciar l’evangeli, les “dames pobres” 
estan cridades a mostrar, a través 
d’una vida amagada i orant, les relaci-
ons esposalles de l’Església amb Crist, 
la seva pertinença total a Ell.

L’escena representada guarda simi-
litud amb l’antic esquema iconogràfi c 
de Crist que des de la creu presenta la 
mare al seu fi ll i el fi ll (la Humanitat) a la 
seva mare. 

Basat en aquest model, trobem sota 
la creu a tota la família franciscana: els 
frares, les clarisses i la tercera orde.
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E l passat 3 d’abril, al Santuari de la 
Mare de Déu de l’Ajuda de Bar-
celona, vaig tenir l’ocasió de par-

ticipar en la presentació del llibre. Fra 
Jordi va preferir que la duguéssim a 
terme a l’Ajuda representants de la prò-
pia comunitat cristiana, en el meu cas 
com a ministre de la Fraternitat Francis-
cana Seglar local. Ho relaciono amb un 
dels aspectes que trobo més interes-
sants en el llibre, que és l’apropament  
i la valoració d’una majoria silenciosa 
(em permeto fer servir les seves pròpi-
es paraules) de cristians catalans, de la 
qual vol fer sentir la seva veu.

Inicialment, però, em podria sen-
tir estrany davant d’aquests “Cristians 
d’espardenya”, jo que sóc intolerant al 
contacte de l’espart amb la meva pell, 
que no sempre parlo el català en la inti-
mitat i que sóc el soci 15145 de l’Espa-
nyol (encara que anuncio als del Barça 
que la seva alta presència en l’obra no 
es troba exempta d’ironia...). 

Una bona  i estimada amiga meva 
diu: “Los sermones son un rollo”. Ho 
escric en castellà, que és com ho diu i a 
més crec que dóna més el to. I això que 
és una cristiana amb pedigrí. I ara també 
crec, encara que ella no ho sàpiga, que 
és una autèntica cristiana d’espardenya.

A mi sí que m’agraden els sermons, 
però quan són uns bons sermons. I com 

que crec que es tracta d’un bon recull 
de bons sermons, em vaig plantejar com 
podria recomanar-li aquest llibre. 

El primer que vull considerar és 
com en Jordi uneix, relaciona, la Parau-
la de Déu amb la vida quotidiana, amb 
la nostra realitat més propera. Ja se’ns 
diu en la introducció del llibre que una 
de les intencions d’aquests sermons 
ha estat rumiar pausadament sobre el 
moment socioeclesial a Catalunya, a la 
llum de la Paraula de Déu. I parlar de 
fer el pas de l’Evangeli a la vida i de la 
vida a l’Evangeli, és quelcom que als 
cristians, i als franciscans en especial, 
ens diu molt.

El llibre ens acosta molt a la realitat 
social i eclesial de Catalunya en els 
darrers tres anys, una societat cata-
lana que en Jordi qualifi ca de ciment 
armat, en el llenguatge metafòric de la 
paràbola del sembrador. Pel llibre veu-
rem passar, però no de llarg, la Pilar 
Rahola, el Polònia i les eleccions del 
28 de novembre, i sí, també el Barça. 
Passaran la Conferència Episcopal en 
ple, la crisi econòmica, en Zapatero i 
l’Estatut... I la visita del Sant Pare i la 
consagració de la Sagrada Família com 
a apoteosi fi nal... Però ho faran de la 
mà d’Isaïes, de Joan el Baptista, de 
Maria... I sempre de Jesús de Natzaret 
i el seu Evangeli. 

Llibres

UNA BONA NOVA: CRISTIANS 
D’ESPARDENYA D’EN JORDI CERVERA

MARC ALÓS

Cristians d’espardenya, és una selecció d’homilies de Fra Jordi Cer-
vera, penjades al bloc “A la caputxina”, que daten entre 2007 i 2010.
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Entrar en el llibre és endinsar-se en 
un món de pijoprogres, de teocon, de 
progres reaccionaris i de progres clàs-
sics, de nacional-laïcisme, de creients 
dogmàtics i de no creients igualment o 
més dogmàtics... Tots aquests noms, 
alguns potser poden sonar o altres ser 
novedosos, serveixen a en Jordi per a 
designar una gran diversitat de perso-
nes, grups, corrents d’opinió i postures 
que es donen a la nostra societat a dins 
de l’església o des de fora de l’Església 
respecte a aquesta. 

Però sobretot és endinsar-nos en 
un món de cristians d’espardenya... 
És probable que alguns de vosal-
tres encara no ho sapigueu, però sí, 
ho sou també: un estol indeterminat, 
una massa silenciosa -encara que a 
algunes comunitats,  com a l’Ajuda, 
de silenciosos no ho siguem gaire-, 
que oscil·la entremig d’un progressisme 
recalcitrant en hores baixes, i un tradici-
onalisme altiu en puixança. 

El llibre empeny a desvetllar aquest 
col·lectiu, ens convida a desvetllar-nos 
i assumir un rol de mediació, de vincle 
d’unió del poble i de l’església. Consi-
dero molt important aquest intent de 
posar nom, relleu, valor i estima, molta 
estima, a aquesta massa que és la que 
ha estat i està mantenint l’església amb 
la seva fe, confi ança en Déu, pregària, 
treball i servei silenciós.

Un cristianisme  que, en paraules de 
l’autor, és humil, però no poruc; popu-
lar, però no superfi cial; eclesial però no 
clerical; crític, no combatiu; intel·ligent, 
no saberut; profund, no pietista... Potser 
ens és ben proper, veritat?

Ens convida també, i crec que és 
interpel·lador, a plantejar-nos el motiu 
de possibles silencis que mantenim i 
que acaben resultant complicitats que 
a vegades poden fer el joc a postures 
que poc o res tenen a veure amb la 

nostra fe. Ens convida a ser cristians 
sense por. Sense por a dir que som 
cristians, sense por a defensar tot allò 
que sigui de Déu, tot allò que perta-
nyi a la utopia de Jesús.  Sense por a 
no estar d’acord amb altres sectors de 
l’església, però sense fer el joc als qui 
esperen qualsevol ocasió per atacar-
la, i a no deixar de ser coherents amb 
la nostra fe, per por a que ens puguin 
relacionar amb aquests sectors més 
tradicionals de la nostra església.

Per la meva vinculació al Santuari 
de la Mare de Déu de l’Ajuda, consi-
dero bo de destacar algunes referènci-
es a Maria en el llibre. A la pàgina 38 
trobareu el sermó de la Immaculada 
Concepció del 2007. Una visió de Maria 
i del rostre femení de Déu molt interes-
sant. Un rostre proper i popular i una 
visió de Maria en què la seva identitat 
de dona se’ns mostra abans que la 
seva identitat de mare de Jesús. Maria 
representa l’acollida, l’obertura a la 
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Paraula de Déu, com a 
dona.  I en un altre dels 
sermons, que trobareu 
a la pàgina 24, de l’Ad-
vent del 2008, ens parla 
del possible recel o 
cohibició de resar l’Ave 
Maria en públic, per 
por a que sigui massa 
pietista o teocon. En 
Jordi ens redescobreix 
una pregària d’arrels 
bíbliques, fi na teologia, 
i gran popularitat, que 
ens ajuda a ser anunciadors de l’arriba-
da de Déu a les nostres vides. 

Pel que fa a aquest aspecte, tal 
com li he comentat a en Jordi, l’Aju-
da és un lloc on sempre pots resar 
l’Ave Maria sense cohibició ni recel, i 
on Maria ens acompanya i ens sosté. 
Especialment aquesta Mare de Déu, 
tan petita, però amb un cor que té 
cabuda per a tothom que hi vulgui anar.  

Crec que heu de llegir Cristians 
d’espardenya. I ho dic de tot cor. Ho 
podeu fer de diverses maneres. Jo, 
primerament, el vaig llegir els dies ante-
riors a la presentació del llibre, d’una 
tirada, reconec que, pressionat pel “ver-
tigen” que em suposava 
participar en la presenta-
ció. Però no crec que sigui 
l’única, ni la millor manera 
de fer-ho.

Podeu llegir el llibre 
com una lectura interpel-
ladora que segur que us 
resultarà amena, fins i tot 
us arrencarà més d’un 
somriure. És un llibre pro-
fund, escrit de forma sen-
zilla, com ens agrada a 
nosaltres, a la franciscana. 
Però també podeu pregar 
amb ell, llegint els sermons 

en estones tranquil·les, 
sense presses, potser 
amb la Bíblia al costat 
per poder donar una 
ullada als textos citats. 
Pot ser una bona eina 
també per compartir, per 
dialogar amb la parella, 
amb els membres del 
nostre grup de refl exió, 
de la fraternitat, de la 
comunitat...

I crec que l’heu de 
llegir perquè és un lli-

bre ple de Déu, perquè és fruit de la 
vivència de Déu. I una vivència molt 
propera a la que podem tenir nosaltres. 
Un llibre de casa nostra i ben profund. 
Un llibre que és una Bona Notícia. Les 
bones notícies ens alegren la vida, ens 
omplen de nous reptes, de noves aspi-
racions... I tornar a sentir la joia de ser 
cristians, i a més cristians d’esparde-
nya, és una bona notícia, que ens ha 
d’empènyer a irradiar la manera de fer 
i ser de Jesús de Natzaret, com ens diu 
en Jordi, sense prepotència però sense 
complexos.

Gràcies a fra Jordi i a l’Aina Pongi-
luppi. A l’Aina per les seves il·lustracions, 

senzilles, simpàtiques, 
serenes, molt d’espar-
denya, que són el com-
plement perfecte al text. 
I gràcies a en Jordi per 
aquesta petita, gran bona 
nova que ens ha lliurat i 
que ens pot donar un nou 
impuls a tota aquesta 
massa de cristians d’es-
pardenya, per ser més 
fidels a la nostra voca-
ció de cristians i a assu-
mir, com ens convida, el 
“Nosaltres en som testi-
monis”.
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IN CARITATE VERITAS. 

Luigi Padovese, Scritti in memoria

A cura de de P. Martinelli i L. Bianchi
Ed. Dehoniane, Bologna 2011

Coincidint amb el primer aniversari 
de la mort de mons. Luigi Pado-

vese, frare caputxí i vicari apostòlic de 
l’Anatòlia (Turquia), assassinat el 3 de 
juny del 2010, l’Institut Franciscà d’Es-
piritualitat de l’Antonianum de Roma, 
que fra Luigi va presidir durant 18 anys, 
ha volgut honorar la seva memòria 
amb aquest volum que recull diversos 
articles, amb format de Miscel·lània. 
Per una banda, les Actes del Simposi 
sobre “Cilicia i Capadòcia Cristiana” i 
per altra, diverses col·laboracions de 
companys seus sobre les matèries que 
ell estimava: estudis bíblics, patrístics, 
història de l’espiritualitat, estudis fran-
ciscans, teologia i actualitat. Clou la 
publicació una bio-bibliografi a a cura de 
P. Martinelli i M. Paccioni.

ME LLAMO CLARA DE ASÍS

Gadi Bosch Pons, osc

Ed. Arantzazu 2011

www.edicionesfranciscanasarantzazu.com/

Aquest llibre és 
una aproxima-

ció cordial a Sta. 
Clara en diàleg amb 
el món actual. L’au-
tora, monja clarissa 
del convent de “Ciu-
tadella” (Menorca), 
ofereix alguns trets 
de la santa i sug-
gereix un itinerari 
espir i tual seguint 
e ls  seus passos 
per la senda de la 
benaurança joiosa i 
alegre.

VIDA DE SANT FRANCESC

Fra Mateu Sanclimens acaba de fer 
una nova biografi a de sant Francesc 

amb uns dibuixos preciosos del P. Pedro 
Subercaseaux monjo benedictí. Amb un 
format molt senzill on predomina la imat-
ge es fa un recorregut per les etapes 
més importants de la vida de sant Fran-
cesc inspirat en 1Celano i Les Floretes.
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