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CATALUNYA FRANCISCANA 89

E l temps d’Advent-Nadal és ideal per 
reforçar i alimentar la nostra espe-
rança i el sentit de la nostra vida. 

“Consoleu, consoleu el meu poble” diu 
el profeta als exiliats de Babilonia, desa-
nimats i desesperançats: “digueu-li que 
s’ha acabat la seva servitud”... Alegreu-
vos! I els àngels de Nadal als pastors: 
“Avui, us ha nascut el Salvador, que és 
el Messies, el Senyor...!”

Els cristians estem al món per alleu-
gerir pesos, per consolar, per donar 
motius d’esperança, per alegrar. Jesús, 
a més de guarir, alimentar i reconciliar 
els atribolats, volia fer créixer la fe i la 
confi ança en els cors perquè es guaris-
sin de dins cap enfora. La confi ança en 
Déu mou muntanyes... I l’experiència 
de saber-se a prop de Jesús fa brollar 
l’alegria. És d’aquesta experiència de 
la joia que ens parla el Ministre Gene-
ral dels caputxins, fra Mauro Jöhri, en 
l’entrevista que ens va concedir a ran 
de la seva estada enmig nostre amb 

motiu del Capítol Provincial. Una altra 
persona habitada per la joia i l’afabilitat 
era el nostre germà Luiggi Padovese, 
tràgicament assassinat a Turquia ara fa 
un any. De la mà de fra Frederic Raurell, 
gran amic i col·laborador seu, voldríem 
recordar-lo destacant la seva vàlua com 
a professor i investigador en Teologia 
Patrística.

Quan rebreu aquest número estarà 
a punt de celebrar-se la Trobada Fra-
terna de Pompeia, que enguany aplega 
grups d’església de signe divers per dia-
logar i compartir, tot enfortint la nostra 
germanor i comunió intereclesial. A ini-
cis de gener se celebra el 1er congrés 
de Nova Evangelització a Manresa, amb 
iniciatives reeixides arreu d’Europa, amb 
infants, joves i adults. Tot recordant la 
iniciativa de la Missió Metròpolis i l’Atri 
dels Gentils aquest any a Barcelona, 
ens seguim donant motius d’esperança 
en l’apassionant tasca de contagiar la 
joia d’ésser deixebles de Jesús.

SORPRESOS PER LA JOIA
FRA JOSEP MANUEL

E D I T O R I A L
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90  CATALUNYA FRANCISCANA

Què us ha semblat el Capítol?

El meu coneixement dels frares de 
Catalunya fi ns ara era més aviat escàs. 
Coneixia el Ministre provincial sortint, 
fra Jacint Duran, i algun altre frare. 
Havia sentit a parlar del gran compro-
mís cultural dels frares d’aquesta pro-
víncia caputxina, però no gaire més. 
Per això el Capítol provincial, del dilluns 
4 fi ns al divendres 9 de juliol, ha repre-
sentat una ocasió òptima per conèi-
xer més de prop els frares d’aquesta 
Província. El Capítol ha transcorregut 
d’una manera ordenada, en un bonic 
clima fratern i, més enllà de l’edat més 
aviat avançada d’un bon nombre de fra-
res, he vist molta participació i interès.

Com veieu els frares de la Província?

Igual com la major part de les circums-
cripcions europees, també la de Cata-
lunya ha d’afrontar el capítol gens fàcil 
del redimensionament de cases i obres. 
És bonic de veure els frares treballant 
fins a edats avançades, però faltant 
noves lleves està clar que tard o d’ho-
ra caldrà començar a prendre algunes 
mesures. Constato que el govern sor-
tint ha enfocat el camí just tancant dues 
cases en poc temps i obrint-se a la col-

laboració amb els frares de Sardenya. 
He vist que hi ha un compromís notable 
també a nivell d’animació vocacional 
i la voluntat de privilegiar la fraterni-
tat més que voler mantenir obertes les 
cases costi el que costi.

Què ens recomanaríeu?

Clarament que continueu en aquesta 
direcció. Cal continuar privilegiant el 
fet d’inserir els frares sards i donar-
los responsabilitat en l’àmbit fratern i 
en la pastoral. Veniu d’àmbits cultu-
rals diversos. Els vostres recorreguts 
vocacionals han estat i són diferents i 
això exigeix molt de diàleg i d’intercanvi 
per aconseguir d’acceptar-vos en la 
diversitat, però també per ampliar els 
denominadors comuns. Les dues parts 
d’aquest agermanament estan cridades 
a renunciar a determinades conviccions 
per privilegiar en primer lloc la relació i 
l’alegria de ser germans.

Què és l’essencial perquè la nostra 

vida sigui intensa i evangèlica?

En primer lloc, crec que cal viure-la, i 
que cal fer-ho amb joia i amb humilitat. 
“Amb joia”, perquè altrament perd el 
gust, i “amb humilitat” perquè ens ado-

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

“...CAL VIURE AMB JOIA I HUMILITAT...”
ENTREVISTA A FRA MAURO JÖHRI

Fra Mauro Jöhri, és el ministre general del Frares 
Caputxins. D’origen suís, fa cinc anys que anima l’Or-

de a nivell mundial. El mes de juliol passat, va presidir el 
nostre Capítol Provincial i fou l’ocasió d’aquesta entrevista.
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nem que els temps han canviat i can-
vien contínuament i no és fàcil trobar 
la forma justa per aquest nostre temps. 
Crec que cal escoltar molt la Paraula 
de Déu, tot el que ens ha deixat Fran-
cesc d’Assís i també el món actual per 
trobar aquelles maneres més adequa-
des per fer viu el missatge evangèlic 
avui.

Què és el que més us ha ajudat per 

a crear i perseverar en la vida de 

frare?

La fidelitat a la vida de pregària i de 
fraternitat. Comprometent-nos quotidi-
anament en viure determinats valors 
permetem que aquests mateixos valors 
ens formin, que es creï pròpiament un 
veritable hàbit. Són les coses simples 
acomplertes amb dedicació les que 
tornen la vida fraterna bella i vivible. 
Després em sembla indispensable tenir 
algú amb qui obrir-se sobre tot allò que 
passa en nosaltres, sense por de les 
preguntes o de les remarques crítiques 
sobre nosaltres.

Com veieu l’Orde a Europa?

Amb l’excepció d’alguns països de 
l’Europa oriental (Polònia, Romania i 
altres), assistim gairebé per tot arreu 
a una disminució progressiva del nom-
bre de frares. A Itàlia això és menys 
marcat que en altres llocs. Vivim ja 
en temps postmoderns i la secularit-
zació deixa les seves petjades per 
totes bandes. El procés de redimen-
sionament és inevitable, i cal esperar 
que l’arribada de forces joves d’altres 
continents permeti de suscitar algunes 
vocacions noves també entre els nos-
tres joves. D’aquí a no gaires anys, 
Europa ja no serà més el continent 
amb el nombre més gran de frares 
caputxins, ens haurem de resignar a 
ser una presència molt més modesta. 

Això no vol dir que no puguem conti-
nuar sent signifi catius, però ho serem 
d’una altra manera.

Com hem de viure per a ser llum i sal 

en el moment actual d’Europa?

Acceptant en primer lloc que les coses 
són com són, i, si pot ser, sense gaire 
sentiment de culpa. Cal humilitat i paci-
ència per mirar de dirigir l’atenció a les 
noves necessitats i respondre-hi a partir 
del nostre carisma. Ens falta una mica 
l’esperit innovador i correm el risc de 
continuar fent les coses que hem fet 
sempre. Ens costa adaptar-nos a rit-
mes diferents per tal d’estar realment al 
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servei de les persones. A més, hem de 
refl exionar sobre què entenem per nova 
evangelització, perquè no acabi caient 
en el moralisme i estigui caracteritzada 
per la mateixa generositat del sembrador 
de la paràbola de l’Evangeli, el qual no 
es preocupa perquè gran part de la seva 
llavor caigui en terrenys improductius.

Expliqueu-nos alguns testimonis 

d’esperança que conegueu de l’Orde

Penso sobretot en les moltíssimes tau-
les per als pobres dels nostres con-
vents. Permeten de fer front a una 
necessitat real i immediata i permeten 
al mateix temps d’implicar moltíssimes 
persones com a voluntaris. Donem a 
moltes persones l’oportunitat de rega-
lar a altres part del seu temps i de les 
seves qualitats. Voldria recordar també 
els nostres frares compromesos en paï-
sos de l’hemisferi sud del món, on hi 

ha sovint conflictes armats i els pri-
mers que hi pateixen són les poblaci-
ons locals a mercè de la prepotència de 
qui té una arma de foc a la mà. Conec 
més d’una situació en què gràcies a la 
presència dels missioners s’han pogut 
evitar massacres o encoratjar la gent a 
reprendre la seva vida normal. Roman-
dre en el lloc esdevé com una garantia 
que permet d’evitar el pitjor. No pocs de 
nosaltres han pagat amb la seva vida 
aquest tipus de fi delitat.

Una última paraula.

Convido els frares catalans a anar 
endavant amb confiança, obrint-se i 
acollint tot el que els és ofert de bo per 
frares d’altres regions del món. Feu 
bé de valorar la vostra cultura, però 
no oblideu que no hi ha cultura que no 
tingui necessitat de deixar-se fecundar 
per la novetat de l’Evangeli!
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T ot bé, ja sigui en nosaltres o en els 
altres, és obra de l’Esperit Sant. 
Envejar aquest bé que procedeix 

de Déu en els germans és, doncs, un 
pecat contra l’Esperit Sant. Aquest és 
en síntesi el missatge d’aquesta Admo-
nició. L’apòstol sant Pau segueix indi-
cant el camí de la desapropiació; ara 
es tracta de la desapropiació dels béns 
espirituals

El Cardenal Martini en un llibre titu-
lat Paràboles de la misericòrdia i, en 
concret, de la l’anome-
nada paràbola del Fill 
pròdig  (Lc 15,25-30), 
ens fa veure que l’arrel 
maligna que vol fer notar 
Jesús aquí és l’actitud 
d’enveja. El fi ll gran, tot 
i reconèixer els drets del 
seu pare, es turmentat 
per l’enveja: per què a 
ell sí i a mi no? 

Ca l  que  s iguem 
conscients d’aquesta 
força destructora, per-
què és el vici dels bons, 

el vici del qui són zelosos. El germà 
gran és zelós, és fervorós, és un treba-
llador seriós, però és víctima d’aquest 
suplici que, en un moment donat, pot 
trencar la unitat familiar.

Dins el nou Catecisme de l’Església 
Catòlica, hi ha tota una refl exió sobre 
l’enveja. La descriu com un vici que 
designa “la tristesa que sentim pel bé 
d’un altre i el desig immoderat d’apropi-
ar-nos-el, encara que sigui per mitjans 
injustos”. Més avall, el catecisme con-

tinua dient que l’enveja 
és “un refús a la caritat 
(...) L’enveja sovint ve 
de l’orgull”.

Entre els escrits de 
sant Francesc, a més 
d’aquesta Admonició, en 
que surt dues vegades, 
l’enveja només és citada 
una vegada en la Rnb 
22,7, que fa referència 
al fragment bíblic de Mc 
7, 21-23 i  Mt  15, 19-20: 
“del cor procedeixen i 
surten els mals pensa-

CAL EVITAR EL PECAT D’ENVEJA
REMEI GARCIA

Espai FranciscàEspai Franciscà
a r t i c l e sa r t i c l e s

Admonició 8a

Diu l’Apòstol: “Ningú no pot dir: «Jesús és el Senyor» sinó en l’Es-
perit Sant (1Co 12,3); i: Ni un no fa el bé, ni un de sol” (Rm 3,12). 

Qualsevol, doncs, qui enveja el seu germà, pel bé que el Senyor diu i 
fa en ell, comet un pecat de blasfèmia, ja que enveja l’Altíssim mateix 
que és el qui ho diu i fa tot bé.
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ments, els adulteris, les fornicacions, 
els homicidis, els furts, les avarícies, 
les maldats, la impudícia, l’enveja, els 
falsos testimonis, les blasfèmies, la 
insensatesa”.

Kajetan Esser manifesta que per 
entendre aquesta Admonició s’ha 
d’aclarir la diferència entre pobresa 
interior i exterior. Sabem que la pobre-
sa exterior consisteix en la renúncia a 
les coses terrenes, a allò superfl u. Però 
el més important és la pobresa interior 
de l’home, que és el nucli vital de la 
pobresa exterior. La pobresa viscuda 
com a dependència absoluta de Déu 
i com a disponibilitat en l’home és la 
primera qualitat que el Senyor exigeix. 
El pobre d’esperit és aquell que no 

enveja res. L’envejós no pot ser 
pobre, perquè s’estima massa a 
si mateix, s’alimenta de l’orgull, 
i per això, no admet rivals (el fi ll 
gran de la paràbola no admet les 
atencions del seu pare al germà 
petit).

Un moment o altre, tots hem 
sentit l’agulla de l’enveja. Ara bé, 
una cosa és tenir sentiments i 
una altra actuar segons aquests 
sentiments; és a dir, una cosa 
és sentir enveja i una altra és 
posar-la en pràctica.

Francesc, que fou un mestre 
espiritual, un pedagog de la vida 
de l’esperit, advertia d’aquella 
enveja que procedeix de l’apro-
piació dels béns espirituals. Si 

tot bé ve de Déu, envejar el bé seria 
pecar contra Déu: “ja que enveja l’Altís-
sim mateix que és el qui ho diu i fa tot 
bé” (v. 3).  Per contrarestar l’enveja ens 
cal una actitud humil.

Francesc insisteix que tot bé proce-
deix de Déu; per això quan un germà fa 
el bé, és Déu mateix que actua en ell. 
El creixement espiritual és, en defi ni-
tiva, obra de Déu i no del nostre propi 
esforç. L’home, acostumava a dir Fran-
cesc, és allò que és davant Déu i res 
més.

La felicitat de l’home és en tant que 
es fi a de Déu. El cristià no és aquell 
que només compleix normes, sinó que 
es descobreix una força a dintre, que 
és l’Esperit Sant. I cal saber discernir 
quan parla l’Esperit i quan no. El creient 
és aquell que se sotmet a l’Esperit, que 
sap agrair, perquè sap que tot és do.

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 questa meditació voldria oferir 
una aproximació molt elemental 
a l’esperit de la Mare de Déu, 

cenyida a les dades bíbliques. Natural-
ment es parteix d’una acceptació cor-
dial del dogmes marians de l’Església 
Catòlica: la concepció immaculada, el 
naixement virginal, la maternitat divina, 
l’assumpció al cel. Però no es vol (ni 
es podria) oferir cap especulació teo-
lògica original ni tampoc no es tracta 
de mostrar la incidència de la doctrina 
mariològica en la cristologia, l’antro-
pologia teològica o l’eclesiologia. La 
perspectiva adoptada va d’acord amb 
la invocació “Speculum iustitiae” de la 
lletania, busca senzillament fer veure 
com Maria reflecteix amb esplèndida 
bellesa alguns trets fonamentals de la 
vida cristiana, perquè no fou tan sols 
la Mare del Messies, sinó sobretot cre-
ient i deixebla exemplar, vinculada amb 
Jesús per la fe.

De fet, la meditació que segueix, 
gairebé es limita a comentar les parau-

MARIA: POBRESA, ACOLLIMENT, SERVEI
JOSEP TORNÉ I CUBELLS

A manera de preàmbul val la pena recordar que en proposar-me 
com a tema del recés la Mare de Déu, la persona encarregada 

de fer-ho va afegir-hi que unes noies més joves havien demanat que 
fos una Maria “sense sucre”. Vaig somriure i em penso que s’entén 
prou què volien dir, sens dubte es referien al desig d’una presentació 
alliberada del tou sentimentalisme marià, que a base d’idealitzacions 
hiperbòliques acaba perdent de vista la veritable realitat de la perso-
na venerada. I no es pot dir pas que els catòlics no hàgim caigut mai 
en aquest defecte, sobretot des de l’Edat Mitjana fi ns al Concili Vati-
cà II. (Justament l’exhortació apostòlica Marialis cultus del papa Pau 
VI fou una reeixida proposta de tornar a situar correctament el culte i 
la pietat marians.)
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les del papa PAU VI a la Marialis cultus, 
53:

La santedat exemplar de la Verge 
mou els fi dels a alçar els ulls vers 
Maria, que brilla com a model de 
virtut per a tota la comunitat dels 
elegits. I són virtuts sòlides, evan-
gèliques: la fe i la dòcil acceptació 
de la Paraula de Déu; l’obedièn-
cia generosa, la humilitat sincera; la 
caritat sol·lícita; la saviesa refl exiva; 
l’autèntica pietat, que la mou a com-
plir el seu deure religiós, a expres-
sar la seva acció de gràcies pels 
béns rebuts, a fer ofrenes al Temple 
i a prendre part en la pregària de la 
comunitat apostòlica; la fortalesa en 
l’exili i en el dolor; la pobresa por-
tada amb dignitat i confi ança en el 
Senyor; l’atenta cura del seu Fill des 
de la humilitat del bressol fi ns a la 
ignomínia de la Creu; la delicadesa 
en el servei; la puresa virginal i el 
fort i cast amor esponsal.

D’aquestes virtuts de la Mare 
se n’enriqueixen els fi lls, que amb 
tenacitat contemplen els seus 
exemples per imitar-los en la pròpia 
vida.

Pobresa, humilitat, petitesa

No costa gaire trobar als evangelis indi-
cis de la baixa condició econòmica i 
social de Josep i Maria: a Betlem no 
hi havia lloc per a ells a l’hostal i van 
haver d’aixoplugar-se en un estable; 
quan presentaren el seu primogènit al 
temple només podien oferir dues tór-
tores, l’ofrena dels més pobres; l’ofi ci 
del pare era el de fuster en un poblet. 
Malgrat les riques corones i els sump-
tuosos mantells amb què representem 
Maria, tot ens duu a pensar en una 
dona de modestíssima posició, que 
malgrat el llinatge davídic de Josep per-
tanyia a la nombrosa classe treballado-
ra i rural en un món dominat pels pode-
rosos rics de les ciutats. Els estudis 
socioeconòmics de la tercera recerca 
històrica sobre Jesús ho han posat en 
evidència amb escreix.

Llegint, però, amb més profunditat 
més endins de la seva pertinença a 
la classe baixa podem reconèixer que 
Josep i Maria formaven part de “la resta 
d’Israel”, comptaven entre “els pobres 
que Déu estima” (A. Gelin), és a dir 
eren membres d’aquell poble humil a 
qui s’adreçaven les millors promeses 
messiàniques de l’Antic Testament: Així 
parla l’Excels i Sublim, que habita per 
sempre i sant és el seu nom: Jo habito 
altura i santedat i sóc amb l’abatut i 

humil d’esperit, per revifar l’esperit 
dels humils, per revifar el cor dels aba-
tuts (Is 57: 15). Són aquells per qui Déu 
sent predilecció des de sempre (Ex 
22: 20-26; Lv 19: 9-10; Dt 24: 10-22), 
els mateixos que s’expressen en els 
salms. Diversos noms els caracteritzen 
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en hebreu: ‘anawim o pobres i humils, 
‘aniyyim o oprimits, dal·lîm o febles i 
petits, ´ebyônîm o indigents. En aparen-
ça són gent insignifi cant i amb tot con-
serven l’essència de la fe d’Israel, volen 
complir la voluntat de Déu i esperen el 
Messies promès, que també serà ell 
mateix pobre i humil. A ells s’adreçava 
Sofonies: 

Busqueu el Senyor vosaltres tots 

els humils de la terra, que com-
pliu els seus preceptes, busqueu 
la justícia, busqueu la humilitat ... 
Deixaré enmig teu un poble humil 

i senzill, que confi arà en el nom del 
Senyor. La resta d’Israel no farà 
iniquitats, no dirà mentides ni es 

trobarà engany a la seva boca, pas-
turaran i reposaran sense que ningú 
els espanti (Sof 2: 3; 3: 11-13).

L’Evangeli de la Infància segons 
sant Lluc, que conté 12 dels 19 
esments directes del nom de Maria que 
es troben en tot el Nou Testament, en 
els seus dos capítols assenyala ine-
quívocament l’adhesió de Maria a l’es-
piritualitat dels pobres de Iahveh. En 
l’episodi de la Visitació a santa Elisabet 
posa el càntic del Magnifi cat en boca 
de la Mare de Déu. És un text dià-
fan: “Ha mirat la petitesa de la seva 
serventa... dispersa els homes de cor 
altiu, derroca els poderosos del soli 
i exalça els humils; omple de béns 
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els pobres i els rics se’n tornen sense 
res.” (Lc 1: 48.51-53). Ella, doncs, 
s’identifi ca amb aquells petits, pobres 
i humils en qui el braç poderós de Déu 
ha d’obrar meravelles. Notem aquí 
que tant l’esterilitat d’Anna, la mare de 
Samuel, que és la inspiradora llunyana 
del càntic (1 Sam 2: 1-10), com la de 
la seva cosina Elisabet, aclareixen el 
sentit genuïnament bíblic de la virgini-
tat, que no és d’antuvi puresa enveja-
ble sinó carència humil, una “pobresa” 
que és la millor predisposició per a la 
receptivitat. Així per exemple parlar 
de la “glòria de la virginitat”, com fan 
tants textos marians, seria ben lluny de 
la mentalitat de la fi lla del jutge Jeftè, 
que es planyia d’haver de morir essent 
encara verge, perquè ho sentia com un 
dèfi cit per a la seva plena realització 
(Jt 11: 37-38).

L’evangelista Lluc sempre remar-
ca amb força com l’acció de Jesús 
proclama la predilecció de Déu pels 
pobres i marginats. Ell presenta el 
discret i miseriós naixement del Mes-
sies com un esdeveniment, que va 
passar del tot ignorat pels qui comp-
taven socialment i religiosament, i 
en canvi va situar al seu entorn tota 
una sèrie de fi gures representatives 
d’aquella petita “resta d’Israel” que 
estava oberta al Misteri. Així veiem 
passar Elisabet, la parenta estèril, els 
pastors que dormien al ras, els anci-
ans Simeó i Anna,... (concretament de 
Simeó es diu que “era just i piadós i 
esperava la consolació d’Israel” Lc 2: 
25). Tot de fi gures insignifi cants en la 
gran Història, que són, no obstant, els 
grans protagonistes de la Història de 
Salvació. Naturalment Josep i Maria 
fi guren al cap d’aquest petit grup dels 
pobres de Iahveh, que van acollir el 
Redemptor, desconegut per al món 
(Jo 1: 10-11).

Acolliment, escolta, disponibilitat

Si insignificança, pobresa, humilitat... 
són la millor disposició per a l’atenció i 
la receptivitat, això ho refl ecteix magis-
tralment el relat evangèlic de l’Anun-
ciació (Lc 1: 26-38). El tercer evange-
lista en transmetre l’íntim diàleg entre 
Maria i Gabriel ens fa notar delicada-
ment l’ànim d’ella: torbació, reflexió, 
interrogació, obediència. Òbviament la 
Mare de Déu escolta (i respon) amb 
implicació total, ben lluny de la negli-
gència, del prejudici, de l’enduriment, 
de la frivolitat.

De fet en la religió bíblica el “primer 
servei” és escoltar (Dietrich Bonhoefer). 
La revelació a Moisès a l’Horeb (Ex 
3) va començar en el fet de veure i 
ell es va atansar a mirar la fl ama de 
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l’esbarzer que cremava sense 
consumir-se, però de segui-
da i principalment intervingué 
la Paraula (“Moisès! Moisès!”) 
que el cridava i demanava ser 
escoltada. No és estrany, doncs, 
que al Deuteronomi hi tingui un 
paper cabdal escoltar (“No vau 

veure cap fi gura el dia que el 
Senyor us va parlar a l’Horeb” 
4: 15). Especialment important 
és l’imperatiu “Escolta!” (Dt 4: 1; 
5: 1; 6: 4; 12: 28; 27: 9. cf. Mc 
12: 29); i s’ha de notar també 
que la benedicció o la maledic-
ció depenen allí de “Si escol-
tes... si no escoltes...” (Dt 28-30). Però 
és en els profetes i especialment en 
Jeremies (158 vegades), on l’audició 
de la Paraula arriba a considerar-se el 
nucli autèntic de la religió d’Israel. Això 
vaig manar: Escolteu la meva veu i jo 
seré el vostre Déu i vosaltres sereu el 
meu poble; seguireu els camins que 
jo us manaré i us aniran bé les coses. 
Però ells no van escoltar ni van parar 

l’orella... (Jer 7: 23-24). Pareu l’orella i 

escolteu, no sigueu altius, que ha par-
lat el Senyor (13: 15).

Per tant, segons el paradigma 
conegut pels relats profètics de vocació 
la noia verge acull la visita de l’àngel 
conscient de la seva transcendència 
(teofania), escolta la seva salutació, 
i ho fa amb reverència i deliberació 
interior, davant la missió encomanada 
(concebràs ... donaràs a llum). 

Ella pregunta no tant per desconfi -
ança com per orientar-se, rep la garan-

tia de l’assistència divina (l’Esperit Sant 
davallarà ... el poder de l’Altíssim et 
cobrirà) i li és donat un senyal (Elisa-
bet ha concebut un fi ll en la seva velle-
sa), fi nalment, respon lliurant-se a la 
Paraula, que li ha estat adreçada, amb 
total disponibilitat, acceptant sense 

cap reserva aquell trasbals imprevist 
i imprevisible en la seva vida, sacrifi -
cant de grat els seus propis projectes i 
expectatives.

Són les actituds de la perfecta oient 
de la Paraula (atenció, respecte, refl e-
xió, disponibilitat), que marcaran per 
sempre el diàleg de Maria amb Déu, 
un col·loqui en què el Fill-Paraula hi 
té un paper axial, tal com es va mos-
trant durant la creixença de l’Infant, que 
és per a ella escola de contemplació 
i d’escolta: El que és Maria, retenia 
totes aquestes coses i les considerava 
en el seu cor ... El seu pare i la seva 
mare estaven meravellats pel que es 
deia d’ell ... I la seva mare retenia totes 
aquestes coses en el seu cor (Lc 1:29; 
2:19.33.51). Aquesta disposició de la 
Mare de Déu a fer atenció, a escoltar, a 
meditar... és la condició de possibilitat 
de la seva fe, una fe intrèpida, profunda 
i joiosa, però no exempta de foscors 
(torbació Lc 1:29; difi cultat 1:34; astora-
ment 2:33; incomprensió 2:50) i d’incer-
teses (decisió fi nal de Josep descartant 
el repudi Mt 1: 24).

Marc i Mateu amb prou feines s’in-
teressen per ella, però Lluc, el més 
sensible a l’element femení, és el més 
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atent a Maria. Amb tot, els tres sinòp-
tics reporten una rèplica de Jesucrist 
en què la seva Mare és exalçada com 
a creient, tot i que per a una lectura 
superfi cial semblaria que hi és rebai-
xada. Segons el tercer evangeli Jesús 
digué: La meva mare i els meus ger-
mans són els qui escolten la paraula 

de Déu i la posen en obra (Lc 8: 19-21 
= Mt 12: 46-50 = Mc 3: 31-35). I en un 
passatge anàleg: Benaurats més aviat 
els qui escolten la paraula de Déu i la 
guarden (Lc 11: 27-28). Lluc recorda, 
com els altres, Jesús posant límits a la 
vanitat del parentiu biològic (per això en 
el cristianisme no hi ha res anàleg a un 
califat) i ell sol transmet el macarisme 
que conté una benaurança primordial. 
Lluc és l’únic que posa èmfasi en la 
màxima transcendència de l’escolta de 
la Paraula de Déu.

Servei, seguiment, assistència

Després de la seva felicitació (maca-
risme) als qui escolten la Paraula de 
Déu, Jesús afegia: i la posen en obra 
... i la guarden. Aquests afegits són 
un advertiment contra la temptació de 
recloure Maria en un quietisme des-
compromès. La seva fou una recep-
tivitat no gens passiva sinó decidida-
ment diligent i activa, tant que el seu 
diàleg amb Déu no va quedar incon-
cret sinó que va llevar fruit. (Notem de 
passada que és del tot estranya a la 
mentalitat bíblica una experiència de 
Déu purament intimista, de manera 
que en la Sagrada Escriptura no es 
dóna mai una vocació, que no com-
porti una missió, una tasca). Per tant 
la Mare de Déu no es va limitar a dei-
xar fer a Déu, com si fos un instru-
ment inert en mans de la divina volun-
tat, ans al contrari la trobem actuant 
amb discreció però amb veritable 
compromís personal.

El principal servei i mai prou exal-
çat de Maria fou el seu assentiment: 
Aquí tens l’esclava del Senyor, que 
es faci en mi segons la teva parau-
la. (Lc 1: 38). Amb aquesta resposta 
es lliurava tota ella al misteriós pla de 
Déu per a la salvació dels homes. No 
oferia un temps, unes qualitats o uns 
recursos determinats, sinó que donava 
tota la vida amb perfecte oblit dels pro-
pis projectes i expectatives. La donava 
de primer a Déu, però alhora ens la 
donava també a nosaltres, els seus 
germans, a fi  que es pogués realitzar 
el nostre bé màxim, la divinització de la 
humanitat caiguda: Concebent el Crist, 
infantant-lo, nodrint-lo, oferint-lo al Pare 
en el Temple, condolent-se amb el Fill 
morent en creu, ha contribuït de mane-
ra única a l’obra de restaurar la vida 
sobrenatural en les ànimes (Lumen 
gentium, 61).
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Tot just li acabava de ser anun-
ciada la seva maternitat divina que 
l’episodi de la Visitació constitueix un 
eloqüent preludi de la seva constant 
acció en favor dels germans. No es va 
quedar arraulida en un racó després 
de l’anunci de l’àngel, com si només 
li calgués viure concentrada en el seu 
privilegi, sinó que per aquells dies 
Maria es posà en camí i se n’anà dili-
gentment a la muntanya (Lc 1: 39). Hi 
anava senzillament per fer un servei 
humil a la seva parenta, perquè un 
embaràs d’una dona gran requereix 
molta ajuda. No li van caure els anells 
i va ser capaç d’oblidar-se d’ella matei-
xa i de respondre amb eficàcia a la 
necessitat d’una altra persona. Aquest 
no desentendre’s dels problemes i 
vicissituds dels altres caracteritzaria 
tothora la manera de fer de Maria, tot 
i que cal comptar amb la penombra en 
què havien de moure’s, sempre en un 
segon terme, la majoria de les dones 
del seu temps.

A l’Evangeli segons sant Joan 
Maria mai no és esmentada pel seu 
nom sinó com a Dona i Mare, amb 
intens simbolisme. I la trobem pre-
sent al principi i al final del ministeri 
de Jesús: A les bodes de Canà (Jo 2: 
1-11) la súplica davant la falta de vi 
torna a presentar-nos-la preocupada 
per un problema ben humà. I la pie-
tat cristiana de tots els temps ha vist 
en el signe realitzat pel seu Fill una 
raó per confi ar plenament en la seva 
intercessió. Després, en el dolor de la 
passió, al peu de la creu (Jo 19: 25-27), 
el Crist proclama solemnement la seva 
maternitat espiritual sobre el deixeble 
estimat. Maria apareix allí vora el Fill, 
patint per i amb ell, i vinculada per sem-
pre al deixeble i per extensió a tots els 
deixebles, que trobaran sempre en ella 
la Mare.

La freqüent presència de Maria 
vora el seu Fill no era tan sols un 
efecte natural de l ’amor matern. 
Sense que mai no es digui expressa-
ment, hi ha indicis que duen a pen-
sar que aquella mare era al mateix 
temps deixebla. Les sòbries referèn-
cies dels evangelis sobre la presència 
de la mare i dels parents (germans) 
de Jesús en alguns moments de la 
seva vida pública permeten endevinar 
interès, desig de proximitat i, en certa 
manera, seguiment per part d’ella. (Jo 
2: 12; Mt 12: 46-50 = Mc 3: 31-35 = Lc 
8: 19-21). I tot això es deixa entendre 
encara millor per un sol verset dels 
Actes dels Apòstols (1: 14), que situa 
Maria entre les dones que participen 
en la pregària de la primitiva comuni-
tat cristiana, mentre s’esperava el do 
de l’Esperit Sant promès. La Mare de 
Jesucrist no va abandonar els apòs-
tols després de la mort del Fill i esde-
vingué Mare de l’Església, tal com 
ho va proclamar Pau VI en el Concili 
Vaticà II.
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P arece como que Dios se inter-
pone en tu vida para no dejar-
te obrar como quisieras. Él sabe 

hacer las cosas de manera muy dife-
rente a la que nosotros pensamos... 
Cierto día, como uno más, pasaba yo 
el tiempo en el bar haciendo la partida 
de dados y jugando a las cartas ... De 
pronto sentí en mi interior como jamás 
había sentido. Dejé el juego con una 
excusa y me fui a orar unos momentos 
a la iglesia de Viella. Volví para termi-
nar la partida, y ya no jugué más, perdí 
algunas pesetillas, pero lo principal era 
lo que yo sentía en mi interior. Pasó 
algún tiempo y, como Jonás, no le di 
mucha importancia a todo eso.

La cosa no quedó aquí. Al cabo de 
un tiempo me trasladé a Esterri d’Àneu 
con un compañero porque nos paga-
ban mejor, dejé pasar un tiempo y volví 
a sentir la misma voz interior, incluso 
haciendo pasta para los albañiles. No 
tuve fuerzas para seguir en ese estado. 
Cuando terminé la jornada, me limpié 
como de costumbre y fui a la casa del 
mossén, que ya me conocía, a expo-
nerle mi caso. Me acogió amablemente 
y estuvimos hablando de varias cosas, 

pero principalmente de lo espiritual. 
Me dijo que pronto vendría un fraile de 
Barcelona. Cuando llegó me avisó y 
fui a hablar con él a la Guingueta. Le 
expuse mi caso mientras paseábamos 
por aquellos paisajes encantadores. 
Las cosas de Dios, si se hablan de 
corazón, siempre te escuchan y te ayu-
dan. Y en mi caso parece que el Señor 
escuchó mi oración. Me fi guro que el 
cura del pueblo y el fraile escribirían 

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

DÉU CRIDA DES DE DINS 
FRA MANUEL ROMERO

Fra Manuel Romero és un frare que ara té 65 anys, de complexió rude, 
treballador, resador... Havia treballat de peó a la construcció i en la seva 

jovenesa havia estat legionari. Ja frare, es va cuidar de l’horta d’Arenys i de 
Sarrià i ara té cura de la sagristia i el menjador. En aquestes lletres ens narra 
amb una gran simplicitat i profunditat com va sentir la seva crida.
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alguna carta de recomendación al Pro-
vincial, el padre Mateu.

Un día tuve un pequeño accidente 
en el ojo y tuve que bajar urgente al 
Dr. Barraquer. Era un trozo de pizarra, 
lo sufi ciente para perder el ojo izquier-
do. Aproveché para conocer personal-
mente al padre Provincial. Tengo un 
gran recuerdo de él. Yo no conocía ni 
Pompeia, ni la Diagonal, ni a ningún 
fraile, y tuve una pequeña discusión 
con el portero de Pompeia, porque le 
dije que “dónde estaba el jefe, que que-
ría hablar con él”, y él me contestó que 
“no había ningún jefe”. Pobre de mí, 
venía de un mundo muy diferente. ¡Qué 
sabía yo lo que era Provincial o tercia-
rios o clarisas…! En este tema era un 
ignorante. ¡Lo que tendría que apren-
der todavía..! Por fi n convencí al por-
tero para que llamara al Provincial, me 
puse al teléfono y me dijo que en unos 
momentos me atendería. Efectivamen-
te, no tardó mucho en venir, me aco-
gió afectuosamente y estuvimos en un  
recibidor hablando de lo que realmente 
sentía y de otros temas. Me llevó a la 
casa de unos amigos donde tenía mis 
cosas y nos fuimos a Arenys de Mar 
pasando por Sant Celoni. El paisaje 
estaba todavía verdoso al comenzar 
el otoño, por esa parte nunca había 
estado. Gracias a Dios llegamos sanos 
y salvos.

Al principio la vida en el convento 
cuesta. Dejé a mis amigos, mi traba-
jo, incluso mi propia libertad. Di a mi 
vida una vuelta de 180 grados. En esos 
momentos ¡cuántas cosas se te cruzan 
por la mente! Incluso pasé una crisis 
muy fuerte entre la profesión temporal 
y la profesión solemne, pero duró poco. 
Durante la crisis me puse a guardar 
vacas. Tenía tiempo de sobras para 
reflexionar sobre mi vida y para ele-
gir. Elegí lo que sentía mi corazón, y 

seguí al Señor. Además, había empe-
zado a copiar la Biblia y me daba pena 
dejarla sin terminar. Con los animales 
y la soledad, en plena naturaleza, se 
tiene tiempo para hablar con Dios, para 
ver en tu vida el camino a escoger. 
Después de dos meses volví a Arenys. 
Me acuerdo de una palabra del padre 
Castells que me dijo: “Manolo, tú vol-
verás”. Siempre me acordaré de estas 
palabras, parece que fue una profecía. 
El Buen Señor siempre te ayuda si las 
cosas se las pides con humildad y de 
corazón. Que el Señor nos enseñe su 
camino para servirle mejor con verda-
dera fi delidad y amor.

Sarrià, 7 de Juliol de 2011
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L’arrel drš (d + r + xeix) pròpia del 
semític occidental és present en els 
textos bíblics de l’AT o Primer Testa-
ment, en l’hebreu, doncs, però també 
en les llengües germanes, arameu, 
ugarític, etiópic i àrab. 

A nosaltres ens interessa començar 
sobretot pel seu sentit en els textos 
bíblics. Allí el seu significat  pertany 
especialment a l’esfera del coneixe-
ment, «informar-se sobre alguna cosa, 
preguntar...». Això no ens ha de fer 
oblidar, però el matís emocional que 
adquireix sovint ja que força vegades 
es tracta de la cerca del dret i la justí-
cia, del bé o del mal moral (Is 1,17; Am 
5,14), buscar la desgràcia de l’altre (Sl 
38,13)  o el seu bé (Dt 23,7; Jr 29,7) .

El camp semàntic de «la recerca o 
informació sobre alguna cosa, el pre-
guntar per quelcom, investigar», és el 
que especialment ens interessa. En 
efecte, en aquest camp trobem l’abs-
tracte verbal, midraix. que significa 
«interpretació». És lògic que la mateixa 
Escriptura, donat l’amor que té i que 
ensenya per la paraula de Déu, diver-

ses  vegades exhorti a recercar-la o 
investigar-la. Així en el Sl 119,45.155 
(cf 1Cr 28,8)  es demana de recercar, 
investigar els manaments, preceptes 
de Déu. Fer això és com cercar Déu 
mateix (2Cr 34,21.26; 1Cr 10,14) .

Espai BíblicEspai Bíblic

SENTITS I SENTIT DEL MIDRAIX
EN LA LITERATURA JUEVA 
(PRIMERA PART: ANTIC TESTAMENT)

FRA ENRIC CORTÈS 

El present article el trobareu més desenvolupat en les Actes del 
“International Medieval Meeting, Sacred Voices Jewish Texts”. 

Universitat de Lleida (03.07.11).
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En l’època del postexili sobretot 
s’avançarà un pas més: s’ha de cercar 
Déu en el text bíblic escrit. Déu s’ha «en-
textat» i per tant es fa ineludible de cer-
car-lo allí. D’aquí que es lloï Esdres, el 
sofer1, (Esd 7,10) per ser un cercador de 
la Torà, la Llei escrita: «Esdres es dedi-
cava de tot cor a  investigar la Llei del 
Senyor, a  posar-la en pràctica, i a ense-
nyar a Israel els decrets i les prescripci-
ons d’aquesta llei», La BCI (Bíblia Cata-
lana Interconfessional) tradueix: «...a 

estudiar (lidroix) la Llei del Senyor...». 
Així també i amb raó tradueix la Vulga-
ta: «ut investigaret...». Traduir com fa 
la BCI per  «estudiar» és reduir-ne una 
mica el sentit: és cert que en semita 
se’n diu estudiar de la repetició i de l’in-
tent de memorització del text bíblic, però 
aquest procés no basta per acollir tota la 
la riquesa de signifi cació del verb lidroix 
i que trobem en Esd 7,10.2

Quan e ls  pro fe tes  reprenen 
expressions i a vegades frases sence-
res de les profecies anteriors per apli-
car-les, canviant-les adequadament, 
al propi temps no fan res més que 
un midraix del text bíblic anterior. No 
s’han limitat a llegir-lo, n’han fet un 
estudi/investigació. L’exegesi contem-
porània pensa amb raó que això pot 
haver passat també amb la fraseologia 
oral dels profetes tan normal abans de 
l’exili. És el cas de Is 2,2 i Mi 4,1-4. 
La millor manera d’explicar les sem-
blances i diferències (que s’evidencien 
fi ns en qualsevol traducció de l’original 
hebreu) és imaginar-lo com oracle sal-
vífi cocultual que es transmet oralment 
en l’època preexílica o exílica i que 

1. Mot que, provinent de l’arrel que significa 
«llibre» s’ha vingut a traduir per «escriba». 
Cf. R. Le Déaut, Introduction à la littérature 
targumique. Rome: PIB 1966, p. 10-11. 

2. També potser en Is 34, 16 que és un text 
postexílic.

posteriorment creix en aquestes dues 
diferents formulacions literàries d’Isa-
ïes i de Miquees. Ambdues són fruit 
d’un estudi/investigació midraixica que 
fa adaptar l’oracle  a les necessitats 
dels dies de Mi 4 i d’Is 2,2. 

Un altre exemple de midraix en el 
llibre dels Profetes de signifi cat i d’ori-
gen ben diferents: 

Isaiah 29:22 «Per això axí diu el 
Senyor a la casa de Jacob que va 
rescatar Abraham: Jacob no s’hau-
rà d’avergonyir més i la seva faç no 
empal·lidirà més». Traducció literal.3

Bible de Jerusalem: «C’est pour-
quoi, ainsi parle Yahvé, Dieu de la mai-
son de Jacob, lui qui a racheté Abra-
ham: Désormais Jacob ne sera plus 
déçu, désormais son visage ne blêmira 
plus».

Sacra Bibbia Nuova Riveduta: «Per-
ciò così dice il SIGNORE alla casa di 
Giacobbe, il SIGNORE che riscattò 
Abraamo: “Giacobbe non avrà più da 
vergognarsi e la sua faccia non impalli-
dirà più”».

De fet en Ne 9,7 tenim: 

«Tu ets el Senyor Déu que vas 
escollir Abram. El vas fer sortir 
d’Ur de Caldea i li posares el nom 
d’Abraham».4

La traducció de la Vulgata a Ne 9,7 
és ben signifi cativa i també a l’estil del 
text d’Isaïes: «tu ipse Domine Deus 
qui elegisti Abram et eduxisti eum de 
igne Chaldeorum et posuisti nomen 

3. Laken ko ’amar yhwh ’el bet  ya‘aqob ’aixer 
padah ’et ’abraham: lo’ ‘attah yeboix 
ya‘aqob we-lo’ ‘attah panaw yehewaru.

4. ’attah hw’ YHWH ha-’elohim ’aixer  
baharta  be-’abram we-hose’to  me-’ur  
kaixdim.
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eius Abraham». Quan s’escrivia el lli-
bre de Nehemies, segurament que feia 
temps que era coneguda l’agadá de la 
condemna d’Abraham a morir enmig 
del foc de Ur de Caldea per haver des-
truït els ídols que venia el seu pare a Ur 
de Caldea: per això el topònim Ur s’ha 
llegit midraixicament com si volgués dir 
«foc»,5 una tradició jueva molt antiga 
que indirectament es fa també present 
en Is 29,22. 

El midraix doncs és un mètode 
d’interpretació que els mateixos autors 
bíblics han utilitzat. Això fa molt temps 
que es coneix. A casa nostra se’n feia 
ressò G.M. Camps en un estudi sobre 
el midraix de les plagues d’Egipte pre-
sent en el llibre de la Saviesa.6 Ell en 

5. Accepció corrent del terme en arameu.
6. G.M . CAMPS, Midraix sobre la història de 

les plagues, en Miscellanea Bíblica B. 
Ubach. Montserrat 1953. I cf. A.G. Wright en 
Bib 48(1967) 165-184 i en CBQ  29(1967) 

parla com si es tractés d’un gènere. 
En realitat més que un gènere és un 
mètode exegètic, usat des dels temps 
bíblics fins als nostres dies en tota 
mena de literatura jueva, gosaria dir. 
No se’l pot tractar com un gènere lite-
rari..., més aviat hem de dir que es 
troba en tota mena de gèneres litera-
ris, el narratiu, el profètic, l’homilètic 
etc. És especialment present en les 
obres de literatura agàdica i halàkhi-
ca (=legislativa), la literatura usada 
pels rabins tannaïtes i amoraïtes, en la 
Mixnà i en els Talmuds i fi ns als nos-
tres dies. 

El mètode midraixic, doncs, —a més 
de la seva presència en els exemples 
mencionats de la Torà i dels profetes 
que, per cert, es podrien multiplicar fàcil-

524-538.; M. TARADACH, El midrash. Barce-
lona: Facultat de Teologia de Catalunya 
1989  p. 31-38.
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ment— és fa també present 
en la literatura sapiencial, 
com dèiem: s’ha assenyalat 
abundantment l’ús midraixic 
que fa el llibre de la Savie-
sa de les plagues d’Egipte.7 

Recordem de passada que 
també  els Salms,8 per la 
seva banda, ja abans havi-
en actuat seguint el mateix 
mètode interpretatiu a pro-
pòsit d’aquests relats men-
cionats en els llibres de 
l’Èxode i Nombres.

Assenyalem només 
les notes més distintives 
del midraix en el llibre de 
la Saviesa respecte al relat 
de les guatlles: Si el text 
de Nm 11 diu simplement 
que el Senyor va fer venir el 
vent que transportà guatlles 
des del mar i les va llen-
çar sobre el campament, la 
Saviesa comenta que «preparares per 
a ells un menjar de sabor especial, fi ns 
i tot guatlles com a estimulant de llur 
gana»9, Sa 16,2. En 19,12 s’hi afegeix 
potser una altra meditació midraixica: 
«per a consol, doncs, des del mar els 
vingueren guatlles».

Si en els relats de les guatlles de 
Nm i Ex es tracta simplement de fets 
meravellosos o miraculosos, en la Savi-
esa l’autor veu que «tota la creació fou 
remodelada de nou en la seva pròpia 
natura», Sa 19,6. De tal manera que 
s’explicita pocs versets després  que les 

7. «El llibre de la Saviesa des del capítol deu 
fi ns a la fi  és un midraix típic», G.M. CAMPS, 
ibíd. p. 97.

8. En el Sl 78 cf. v. 19ss; v. 44ss ; són els vv. 
que parlen midraixicament de les plagues 
d’Egipte. En la mateixa línia cf. Sl 105, 28ss.

9. La BCI tradueix: «procurant-li guatlles, un 
plat exquisit, per a satisfer el seu desig».

guatlles eren uns ocells fi ns aleshores 
desconeguts: «al fi nal vegeren també un 
llinatge nou d’ocells», Sa 19,11.

Assenyalem un últim tipus de 
midraix en Sa respecte Nm 11,33-34: 
s’omet en el llibre de la Saviesa la men-
ció del càstig que en Nm acompanya el 
relat de les guatlles.

El midraix ha transitat doncs un 
camí llarg i variat per tot el Primer 
Testament. Haguéssim pogut donar 
molts més exemples, v.gr. els nombro-
sos canvis de tipus midraixic operats 
pels llibres de les Cròniques respec-
te dels relats que conegué aquesta 
obra en els llibres dels Reis o en altres 
documents històrics, per tal de poder 
demostrar la seva teologia sobre la 
maldat de les monarquies del nord, etc. 

En la segona part veurem com el 
midraix actua en el Nou Testament i en 
la literatura rabínica.



F ou el 15 de desembre del 2010 
que el papa Benet XVI, durant 
l ’audiència general,  anuncià 

l’obertura de l’any dedicat a Santa 
Verònica Giuliani. Pocs dies després, 
el dia 9 de gener de 2011, en vaig fer 
ressò des del setmanari Catalunya 
Cristiana (vegeu el núm. 1633) amb 
un article commemoratiu sobre l’expe-
riència religiosa i mística de la famosa 
caputxina dels estigmes. Uns mesos 
després, en ocasió de la solemnitat de 
Pentecosta, el ministre general dels 
caputxins publicà una carta circular 
sobre Santa Verònica, que la presentà 
a l’Orde com a “una santa donada pel 
Senyor amb vista als moments de crisi 
de la fe, per tal d‘animar les obres de la 
fe i de l’amor a Crist”. La nostra revista 
Catalunya Franciscana no podia deixar 
passar aquest esdeveniment que s’en-
trellaça amb el jubileu pels VIII segles 
de la fundació de l’Orde de Santa Clara 
que, com el dels framenors “té com a 
propi l’esperit de penitència, fet d’una 
vida austera, elegint el camí estret 
seguint l’exemple de Crist i Francesc” 
(Const., 101,5).

En efecte, les clarisses-caputxines 
d’arreu del món, junt amb l’any jubilar 
pels vuit-cents anys de vida clariana, 
han començat també a celebrar l’any 
dedicat a Santa Verònica. Fou el prop-
passat 27 de desembre de 2010 que 
s’acompliren els 350 anys de la naixen-

ça de Sor Verònica Giuliani, esdevingut 
l’any 1660 a la població de Mercatello. 
Filla de Francesco Giuliani i de Bene-
detta Mancini fou batejada amb el nom 
d’Úrsula, i era la setena de les filles 
d’aquest exemplar matrimoni cristià 
que, cada tarda, s’aplegava en família 
per tal d’escoltar plegats la lectura d’un 
capítol de la vida d’algun sant. 

El 1677, a l ’edat de 17 anys 
i seguint l’exemple d’altres tres ger-
manes seves, Úrsula Giuliani demanà 
d’entrar en el convent d’estricta clau-
sura de monges caputxines de Città di 
Castello, on rebé el nom de Sor Verò-
nica, un nom que la incentivà a iden-
tificar-se amb el Crist sofrent. Entre 
les caputxines,Verònica Giuliani visqué 
una vida d’oració i penitència marcat 
per intenses vivències espirituals i mís-
tiques vinculades a la Passió de Crist 
que culminaren amb la transverberació 
del cor i la impressió de les nafres, 
el dia 5 d’abril de 1697, coincidint amb el 
Divendres Sant; una forta experiència 
sobrenatural que li causà grans incom-
prensions, essent privada pel Sant Ofi ci 
de la veu activa i passiva en els capí-
tols electius de la seva comunitat.

Un cop revocada la sentència inqui-
sitorial el dia 7 de març de 1716, poc 
temps després, el dia 5 d’abril, quan 
tenia 56 anys, fou elegida abadessa 
del monestir, regint-lo exemplarment 
fi ns el dia de la seva mort, ocorreguda 

Espai HistòricEspai Històric

ANY JUBILAR DE
SANTA VERÒNICA GIULIANI (1660-1727)

LA FORÇA DE L’AMOR
FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA
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el dia 9 de juliol de 1727 a l’edat de 
67 anys, després d’una llarga i dolo-
rosa agonia que durà 33 dies i que, 
fi nalment, santa Verònica coronà amb 
aquestes paraules: M’he trobat amb 
l’Amor. Justament, abans de les sanci-
ons inquisitorials (que recorden molt les 
incomprensions i sancions que també 
hagué de sofrir sant Pius de Prietrel-
cina, el caputxí estigmatitzat del Gar-
gano), essent mestra de novícies, Sor 
Verònica ensenyà a les joves caputxi-
nes a trobar-se i a lliurar-se a l’Amor a 
través de la mortifi cació i de la penitèn-
cia; una exigent dinàmica espiritual que 
fou compartida per la seva millor dei-
xebla, la beata Florida Cevoli qui, l’any 
1703, féu el noviciat sota el guiatge de 
sor Verònica Giuliani i, després de la 
mort de la santa, regí com abadessa el 
monestir de Città de Castello.

El papa Pius VII beatificà a Sor 
Verònica Giuliani el 17 de juny de 
1804 i el papa Gregori XVI la procla-
mà santa el 26 de maig de 1839. Ran 
d’aquesta canonització començà a ser 
coneguda a tota l’Església, principal-
ment a partir de l’any 1895, quan el 
jesuïta de Bolonya P. Pere Pizzicaria 
presentà a l’Església els escrits auto-
biogràfi cs de la santa talment com un 
“tresor amagat”.

Fou amb aquest suggeridor títol, Un 
tesoro nascosto, que foren estampats 
els textos del diari espiritual de Santa 
Verònica Giuliani (de més de 22.000 
pàgines manuscrites!); una autobiogra-
fi a que, posteriorment, fou magnífi ca-
ment traduïda al castellà per l’escriptor 
Artur Masriera (presentada en 8 volums 
per l’editorial Subirana de Barcelona, 
que foren editats entre els anys 1905 i 
1909) per impuls del cardenal caputxí 
Vives i Tutó, gran entusiasta de la vida i 
espiritualitat de l’estigmatitzada de Città 
di Castello. 

L’edició italiana de l’autobiografia 
espiritual de Santa Verònica, preparada 
pel pare Pizzicaria, comptà amb unes 
lletres laudatòries del papa Sant Pius 
X, el qual amb data 9 d’agost de 1904, 
qualificà els volums editats “d’obra 
excel·lent i de gran utilitat per tal de 
reeixir en la perfecció cristiana”.

Recentment, el papa Benet XVI 
en l’audiència general del dia 15 de 
desembre a la qual ja ens hem refe-
rit més amunt, tractà, expressament, i 
amb gran pregonesa, sobre l’itinerari 
espiritual i místic de Santa Verònica 
tot fent referència a la joia amb què la 
població de Città di Castello, la diòcesi 
d’Urbino i les clarisses-caputxines com-
memoren el record dels 350 anys de 
la naixença de Santa Verònica. Durant 
l’esmentada audiència, el Sant Pare 
es referí a la dimensió intercessora i a 
l’oferiment que Verònica Giuliani féu 
de si mateixa, qui tothora maldà per 
reeixir en dilatar el seu cor contemplatiu 
i obrir-lo a l’Amor. El papa Benet XVI 
acabà la seva catequesi sobre Santa 
Verònica tot assenyalant que l’exem-
ple d’aquesta caputxina ens convida a 
viure la nostra vida cristiana ben units a 
Jesús tot participant de l’Amor crucifi cat 
i vivint ben disposats a la reparació i 
a l’expiació a través de la pregària i la 
penitència.

Santa Verònica, a semblança de 
Sant Francesc d’Assís i de Sant Pius 
de Pietrelcina, s’identifi cà amb el Crist-
sofrent a través dels estigmes que afl i-
giren el seu cos fent-li experimentar 
que l’Amor passa per la creu, i que el 
dolor ofert com expiació dels pecats 
es converteix en un preciós joiell, tal 
com en el ja llunyà 1766 ho remarcà 
un dels primers biògrafs de Sor Verò-
nica, fra Benet de Bocairent qui, tot 
referint-se a l’amor oblatiu que animà 
tota la vida penitencial de la mística 
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caputxina, escriví 
que: “Semejantes 
penitencias, avi-
vadas con el amor 
para con Dios y 
el prójimo, subli-
maron a nuestra 
Sor Verónica a un 
grado eminente 
de austeridad, que 
pudo llegar a lla-
mar las penas con 
el nombre amable 
de joyas y conten-
tos”.

F r a  M a u r o 
J ö h r i ,  m i n i s -
tre general dels 
c a p u t x i n s ,  h a 
escrit en la seva 
circular sobre la 
mística estigma-
titzada de Città di 
Castelo que “La 
convers ió  de ls 
pecadors i l’evan-
g e l i t z a c i ó  q u e 
Santa Verònica 
pretenia a través 
del seu camí aus-
ter, és la urgència 
de la nova evangelització que esde-
vé fecunda solament si cadascú de 
nosaltres, si cada cristià es renova i es 
deixa renovar en l’esperit i en l’estil de 
vida”.

Acompanyem aquesta nota histò-
rica amb una de les iconografi es més 
emblemàtiques de Sor Verònica Giuli-
ani, dibuixada per Vicente López i gra-
vada per Francisco Jordán a València 
l’any 1806, poc després de la beati-
fi cació que havia tingut lloc a Roma 
l’any 1802, i que representa la santa 
sostinguda per un àngel en el moment 
de rebre els estigmes de la Passió. 

La beatifi cació de Sor Verònica tingué 
un gran ressò i fou molt celebrada en 
els convents de caputxins i de caput-
xines, essent especialment remarca-
bles les cerimònies que l’any 1802 
es desenvoluparen al monestir de les 
caputxines de Palma de Mallorca, on 
hi hagué un solemne Te Deum presidit 
pel cardenal mallorquí Antoni Des-
puig i Dameto, que s’anuncià amb un 
repic de campanes que durà una hora 
sencera, tal com ho registra el Llibre 
de les coses dignes, conservat en 
el magnífic arxiu conventual de les 
caputxines de Ciutat de Mallorca.
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A l ’església dels Caputxins de 
Palma de Mallorca, en el retau-
le de l’altar major, destaca una 

pintura de Joan Muntaner i Cladera 
(1744-1802) que representa la imatge 
de la devoció lul·liana dels caputxins 
mallorquins. Al centre, la Immacula-
da Concepció, vinculada de sempre al 
franciscanisme i també a l’orde caputxí, 
als seus peus i a la banda esquerra 
sant Francesc amb els estigmes i, al 
costat dret, una mica més baix un bar-
bat Ramon Llull amb l’hàbit franciscà i 
agenollat amb la mirada enlairada cap 
a la Verge. Aquesta iconografi a que es 
va repetir amb algunes variants a dife-
rents gravats, presenta tot un programa 
d’intencions que mostren la preeminèn-
cia del culte marià i l’adhesió a l’ideari 
del sant fundador i a un dels seus dei-
xebles més assenyalats, Ramon Llull, 
que va ser considerat per la tradició 
com a terciari franciscà.

La infrangible fermesa dels caput-
xins mallorquins en la defensa del lul-
lisme com a mètode d’ensenyament 
es demostra en els estudis que s’im-
partien al convent mallorquí. Tal i com 
escriu fra Andreu de Palma,1 l’any 1799 
era Lector de Filosofia fra Miquel de 
Petra, arquitecte del convent i església 
de Palma, que hi ensenyava tot seguint 
la doctrina del Beat. Però no es trobà 
sol, ja que va comptar amb el recolza-
ment del general de l’orde, fra Serafí 
de Capricolle, que també es mostrà 
favorable a la Causa Pia Lul·liana en 

1. La antigua biblioteca de los Capuchinos de 
Mallorca. Fr. Andrés de Palma de Mallorca. 
Barcelona 1921, Estudios Franciscanos.

moments de gran difi cultat a causa de 
la ferrenya oposició dels dominics. En 
una carta adreçada als protectors de 
la Causa Pia, fa un elogi de la doctrina 
de Llull, comparant-lo a Salomó per la 
seva saviesa i afi rmant que els caput-
xins lul·listes obtindran els dons més 
preuats d’aquesta ensenyança. 

La prova del lul·lisme caputxí es 
troba en els comentaris i escrits que 
alguns frares dedicaren a Llull i que, 
dispersos en diferents biblioteques, 
formen un corpus prou important com 
per parlar d’una tendència ben defi nida 
en el temps i en la història. A banda 
dels més famosos, citats per Andreu 
de Palma en el seu article i que val la 
pena recordar, n’hi ha d’altres que avui 
es conserven a la Biblioteca Pública de 
Can Salas. També ens hem servit de la 
base de dades Ramon Llull, disponible 
en xarxa, de la Universitat de Barcelo-
na. Tot seguit farem un repàs d’aquests 
autors i obres que, majoritàriament 
durant el segle XVIII, mantingueren viu 
el caliu del lul·lisme, quan ja hi havien 
renunciat les altres ordes i convents de 
Mallorca.

Per la importància de la seva obra i 
pels càrrecs que va exercir cal destacar 
fra Lluís de Flandes (1ª meitat segle 
XVIII) inquisidor de València, Múrcia 
i Mallorca, provincial de la província 
caputxina de València. Entre les seves 
obres dedicades a Llull cal destacar:

—Oración parenética y panegyrica 
(Mallorca: Vídua Guasp, 1738). Sermó 
pronunciat al convent de Sant Francesc 
de Palma, “a honra del martyrio de 
su invicto héroe el beato Raymundo 

ELS CAPUTXINS LUL·LISTES
ROSA PLANAS
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Lulio” el dia 30 de juny de 1737, davant 
del bisbe Benet Panyelles i Escardó. 
Dedica un apartat a la “medicina del 
beato Ramón”.

L’edició duu una dedicatòria “Al 
nobilíssimo y muy illustre corregidor 
y ayuntamiento de la ciudad de 
Mallorca”, signada per Bernadí de 

Mallorca, guardià del convent de 
caputxins de la ciutat. Amb censures 
d’Agustí Antic de Llorac, canonge de la 
seu (Palma, 8 de desembre de 1737), i 
del jesuïta Tomàs Yuste (ibídem, 15 de 
febrer de 1738).

—Tratado teológico del sistema luliano, 
con la explicacion de las figuras y 
elementos de que se compone para 
entender perfectamente las obras del 
B. Raymundo Lulio (Mallorca: Pere 
Antoni Capó, 1740). Es tracta d’un 
comentari explicatiu de l’Art lul·liana.

—Tratado y Resumen del Caos Luliano 
(Mallorca: Pere Antoni Capó, 1740). 
Comentari del Liber de chaos (II.B.9a). 
Dedicat a Andrés de Zubi l laga, 
secretari reial i del capità general de 
Mallorca (convent dels caputxins de 
Palma, 3 d’octubre de 1740): “[...] 
Quisieron algunos concordar las dos 
philosophías de Platón y Aristóteles, 
como Pico Mirandulano, pero no 
han salido con su intento; sólo el 
sapient. Ramón Lull los concuerda y 
haze un cuerpo de las fi guras, letras, 
números, ideas, principios universales 
y proverbios platónicos, con la materia 
y forma [...] de los aristotélicos, 
adelantándose a la demonstración 
de equiparancia por un camino más 
breve y más claro en el Arte inventivo 
de la verdad” (p. (12)-(13)). Hi ha la 
crítica al doctor Aubri lul·lista (Jean 
d’Aubri). Com veiem per la cita, fra 
Lluís tenia molt present l’intent de Pico 

della Mirandola d’oferir una síntesi 
que incorporés la fi losofi a pagana, la 
cristiana, i la càbala jueva.

L’edició té textos proemials de 
fra Maties de Mallorca, O.M.Cap., i 
Bonaventura de Ferrera, O.M.Cap.

Aprovació de la traducció al castellà de 
l’obra:

—Libro muy devoto compuesto en 
lengua lemosina por el Illuminado 
Doctor y Martir invictissimo el B. 
Raymundo Lulio intitulado Benedicta 
tu in mulieribus y traducido en lengua 
española (Mallorca: Pere Capó, 1739). 
Es refereix a l’obra apòcrifa escrita a la 
primera meitat del segle XIV i que va 
ser atribuïda a Ramon Llull.

1. Gravat extret de la portada

dels Proverbia Raymundi

estampat l’any 1516.
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—Abstractum Artis brevis lullianae qua 
ut memoriter facilius teneatur dislocato 
ordine magistr i  in compendium 
redigebat. Biblioteca Pública de Palma, 
manuscrit 999.

Traduccions:

—Libro Felix o Maravillas del mundo, 
compuesto en lengua lemosina por el 
Iluminado Doctor, Maestro y Martyr el 
Beato Raymundo Lulio mallorquin (...), 
traducció de Lluís de Flandes, 2 vols. 
(Mallorca: Vídua Frau, 1750).

El dia 26 de juliol de l’any 1763, en una 
carta datada a Perpinyà, el caputxí fra 
Francesc de Santa Margarita, que signa 
com “misionario Capuchino”, s’adreça 
a Bartomeu Forners o al sr. Lledó, i es 
declara defensor de l’Art general de 
Llull, i que, gràcies a aquesta devoció, 
ha trobat amistats onsevulla, i gent que 
desitjaria aprendre aquesta “Ciencia”, 
però que per la manca de mestres i de 
llibres es queden sense poder satisfer 
aquest desig. A la carta, que comentem 
més avall, demana dos exemplars del 
“Comentario o repuesta” del R. P. Luis 
de Flandes.

Maties de Mallorca († 1750)
Lector del convent de Caputxins 
de Mallorca. Autor de: Respuesta 
apologética a los reparos del Pl. José 
Ramonell jesuíta a las obras de la  V.M. 
Sor Ana María del Ssmo. Sacramento 
(s. XVIII) manuscrit de la Biblioteca dels 
Caputxins de Palma.

Josep de Mallorca (1680-1768)
Doctor i Lector de Teologia. Ocupa càr-
recs als convents del seu orde a Osca i 
Palma. 

Probablement és el caputxí homònim 
de qui es conserven apunts de cursos 

de fi losofi a i exegesi bíblica impartits 
entre 1730-1733. L’identifiquem amb 
Josep Maria de Mallorca del qual hi 
ha extractes lul·lians a la Biblioteca 
Pública de Palma, manuscrit 526.

Obres:

—El bien honesto, útil y deleytable de 
la sabiduría de el illuminado doctor 
y mártyr de Christo señor nuestro 
el b. Raymundo Lulio (Mallorca: 
Vídua Guasp, 1734). L’edició porta 
aprovacions de fra José Alberto del 
Río, regent d’estudis, visitador i 
comissari general del convent de 
Nostra Senyora del Carme observant 
de Palma, i d’Agustí Antic de Llorac, 
ambdues de 1734, data en què es 
predicà el sermó i, probablement, 
s’imprimí.

—Principia art is lul l ianae et 10 
quaest iones .  H i  ha una edic ió 
castellana a la Biblioteca Pública de 
Palma, manuscrit 484.

—Demonstrat io mister i i  Sanctae 
Tr in i tat is.  Rúbrica completa del 
ms.: Supposita fide, demonstratio 
misterii Sanctae Trinitatis, desumpta 
ex operibus beati Raymundi Lulli, 
p rec ipue ex  l ib ro  Mi randarum 
demonstrationum et ex libro vocato 
Apostrophe. 

Gaietà de Mallorca (1707-1767)
Antoni Deià i Tortella, nascut a Palma 
i caputxí des de l’any 1725. Teòleg, 
canonista i historiador, va traduir al 
castellà el Desconhort. També és autor 
d’un Diario de varios acontecimientos 
que sucederán en Mallorca, empezado 
desde el año 1750 (1750-1765), 
inèdit, amb dades sobre la causa de 
Ramon Llull. Ms.: 1) Biblioteca Vivot, 
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Misceláneas y noticiarios de Cayetano 
de Mallorca, original; 2) Biblioteca 
balear (monestir de la Real), còpia 
parcial d’Àlvar Campaner, completada 
amb notes procedents de Lluís de 
Vilafranca. 

Bernardí de Mallorca († 1777)
Lector de filosofia i teologia lul·liana 
al convent caputxí de Palma. Va 
escriure el sermó: La voz [...]. Oración 
eucharística en la solemníssima fi esta 
que se celebró en el convento de 
los padres capuchinos de la ciudad 
de Palma día 8 del mes de julio del 
año 1759, en la que [...] se cantó 

solemnemente el Te Deum laudamus en 
acción de gracias a su divina Magestad 
por haver dispuesto [...] se leyesse la 
luliana doctrina en dicho convento.

Segons indica fra Andreu de 
Palma, Fra Bernardí de Mallorca va 
ser el primer Lector de Philosophia i 
Theolologia Lul iana  del convent 
mal lo rquí ,  segons l ’acord  amb 
l’Ajuntament de Palma de l’any 1758.

Miquel de Petra (1741-1803)
Miquel Ribot i Serra, Lector i Guardià 
del convent de caputxins de Mallorca, 
a més de matemàtic i arquitecte. 
Nebot de Juníper Serra i constructor 
del convent i església dels caputxins 
de Palma. Va ser membre de la 
Reial Societat Mallorquina d’Amics 
del País, i el primer que va ensenyar 
seguint el mètode lul·lià. Es conserven 
manuscrits: Cursus philosophiae 
juxta mentem arcangelici magistri b. 
Raymundi Lulli, en col·laboració amb 
Manuel de Mallorca; i Philosophia 
lu l l iana auctor i ta te ,  ra t ione e t 
observationibus comprovata.

Andreu de Mallorca (doc. 1790-1793)
Se sap que va seguir un curs de fi loso-
fi a lul·liana al seu convent de Palma.2

Lluís de Vilafranca (1770-1847)
Joan Mestre i Oliver, Guardià del 
convent de caputxins de Mallorca i 
darrer bibliotecari de la seva important 
biblioteca fi ns a la Desamortització. Als 
13 toms manuscrits de las Misceláneas 
históricas baleáricas aporta nombroses 
notícies i documents històrics sobre 
temes lul·lians.

Autor d’un noticiari mallorquí: Diario 
de las cosas sucedidas en Mallorca 
desde el año 1772 (1772-1808), amb 

2.  Base de Dades Ramon Llull.
Gravat mallorquí

que representa la inspiració lul·liana.
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notícies sobre la causa lul·liana. Mss. 
conservats: 1-3) Biblioteca Vivot, 
Misceláneas y noticiarios de Cayetano 
de Mallorca; ibídem, 7057, originals; 
4-5) Biblioteca balear (monestir de 
la Real), ms. BB-II-107 i 105, còpies 
d’Àlvar Campaner.  

Entre els l l ibres de la seva 
biblioteca que va llegar el 1842 a 
Francesc Truyols, degà de la seu de 
Mallorca, i després de la seva mort al 
caputxí Ignasi de Mallorca, hi havia 
un Lulli. De Inmaculata Conceptione 
imprès.3 

Lluís de Gonzaga de Mallorca 
(doc. 1775) 
Va ser alumne d’un curs de filosofia 
lul·liana, i també era posseïdor d’un 
manuscrit lul·lià,4 que contenia les 
obres de Bartomeu Forners: Introduc-
tio ad lullianam artem; Efficatia princi-
piorum artis lullianae aliqualiter apare-
bit in 30 deductionibus i Brevis trac-
tatus in quo continetur aliquae qua-
estiones ressolutae per principia artis 
generalis.

Aquests són els caputxins lul·listes 
que cita fra Andreu de Palma5 jun-
tament amb el P. Gregori de Beyre 
(anterior a 1915) i P. Pius d’Igualada, 
autor d’una novena commemorativa 
del IV Centenari de la mort del Beat 
(1915).

El mateix Andreu de Palma, Manu-
el de Lete Triay (1889-1963) autor que 
hem seguit a l’hora de donar compte 

3. Ibid.
4. Ibid.
5. El Beato Ramon Lull bajo el ilustre patro-

nato del Excmo. Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca. Sermón histórico predi-
cado el día 3 de julio de 1938, en la 
iglesia de San Francisco de Asís. Palma 
de Mallorca, Editorial La Esperanza, 
1939.

dels caputxins lul·listes, va escriure les 
següents obres:

La política de Dios según Ramón 
Lull (Ideas entresacadas de el 
“Llibre de les Besties” septima 
parte del libro “De les Marave-
lles”). A: Heraldo de Cristo, Palma, 
1911. octubre p. 158-159, novem-
bre p. 73-74.

Ramón Lull juzgado por un 
extranjero. A: Correo de Mallorca, 
Palma, 23 febrer 1912.

Por Ramón Lull. A: Correo de 
Mallorca, Palma, maig 1914.

Ramón Lull: valor universal, por 
Miquel Ferrá. A: Estudios Francis-
canos. Febrer 1918, p.150-151.

Catálogo de la exposición de 
iconografía y bibliografía del B. 
Ramón Lull. A: Estudios Francisca-
nos, 1918 i 1919.

Ramón Lull, Terciario Francisca-
no (Cuestión resuelta). A: El Aposto-
lado Franciscano, Barcelona 1919.

El lulismo en Cataluña (1916-
1919). A: Estudios Franciscanos, 
juliol 1919.

Sistema jurídic i idees jurídi-
ques del Mestre Ramón Lull. A: 
Quaderns d’Estudi, Barcelona, 
gener-març 1921, p. 32-50. 

A l’Apéndice de escritores capuchi-
nos que se han ocupado de Ramon 
Lull, el mateix Andreu de Palma ens 
dóna aquests altres noms:

Josep Maria de Barcelona, autor de 
Compendium admirabilis artis Raymun-
di Lullii, manuscrit del segle XVII.

Antoni Maria de Barcelona, Lector i 
predicador de la província caputxina 
de Catalunya, autor de Libros Cata-
lanes (Vida i Actes del Maestro en 
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Gay Saber Mossen Lorenzo Riber). A: 
Estudios Franciscanos, gener 1917, 
23-25.

Francesc de Barbens, Lector i pre-
dicador de la província caputxina de 
Catalunya, autor de dos comentaris 
sobre El sistema científi co luliano, de 
mossèn Salvador Bové (Barcelona, 
1908; i Estudios Franciscanos, juliol 
1908, 434-435).

El ja esmentat Serafí de Caprico-

lle, ministre general de l’Orde caput-
xí (1754-1761) autor de dues cartes, 
una en defensa de l’ensenyament 
de la doctrina lul·liana (1758), i l’altra 
en defensa de la Causa Pia Lul·liana 
(1758).

Querubí de Carcaixent, provincial de 
la província caputxina de València, 
autor de Parecer en la obra del M.I.S. 
Dr.D. Salvador Bové El sistema científi -
co luliano (Barcelona 1908) i ¿Raymun-
do Lulio alquimista? (Revista Luliana, 
Barcelona, 1901, 114-122).

Jaume de la Cot, que escriví Novas 
lulianas (Revista Luliana, Barcelona, 
1905, 191-192)

Ubald de Chanday, de la província 
caputxina de París, autor de Ramon 
Lull (Les fi ls de saint François) a l’obra 
Saint François d’Assise, París, 1885.

Alfons de Chartres, predicador de la 
província caputxina de París: Editio 
Operum omnium P. Ivonis Parisiensis 
quae notis illustravit, et ad meliorem 
formam pro legentium commodo rede-
git. 3 toms, París 1680.

Miquel d’Esplugues, Provincial de 
la província caputxina de Catalu-

nya, autor de: Edición catalana de 
las obras de Ramón Lull. A: Estudios 
Franciscanos. Novembre 1907, 691-
695. I Una nueva y originalísima “Ars 
Magna”. Estudios Franciscanos, agost 
1908, 449-457.

Humilde de Gayoso, Lector de la pro-
víncia caputxina de Castella: El biena-
venturado Raymundo Lulio y la res-
tauración de su doctrina (El Mensajero 
Seráfi co. Madrid. Novembre de 1908, 
676-687).

Rupert Maria de Manresa, de la pro-
víncia caputxina de Catalunya: Libro 
de la Concepción Virginal atribuído al 
Beato Raimundo Lull. Versió castellana 
d’Alonso de Cepeda. Barcelona, 1906; 
Utilidad y excelencia de las doctrinas 
lulianas y conveniencia y oportunidad 
de publicar una nueva edición de las 
obras del Doctor Iluminado (Memò-
ria presentada al Congrès de Tercia-
ris Franciscans celebrat a Roma l’any 
1900); Carta sobre el Renacimiento 
Luliano (Revista Luliana. Barcelona, 
1901, 5-6).

Rupert de Manresa era secretari 
del cardenal Vives i Tutó. En el con-
grés de Terciaris franciscans, celebrat 
a Roma el setembre de 1900, presentà 
una Memòria sobre la utilitat i excel-
lència del sistema i de les doctrines de 
Llull, defensant la conveniència d’una 
nova edició de les obres que, segons 
Salvador Bové, fou rebuda amb grans 
aplaudiments i entusiasme.6

Evangelista de Montagut, Lector i pre-
dicador de la província Caputxina de  

6. Salvador Bové: “Utilitat de L’Ars Magna 
Luliana”, a: Homenatge Doctor arcange-
lic lo gloriós màrtir de crist Beat Ramon 
Llull, 1901, p. 22.
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Catalunya: De literatura catalana (Flors 
lulianes, de Agustín Valls y Vicens) A: 
Estudios Franciscanos, febrer 1919, 
120-122.

Victorio de Palermo, Lector de Teo-
logia de la província Caputxina de 
Palerm. Autor de Declarationem dilu-
cidans in artem Raymundi Lulii, quam 
exposuit in Coventu nostro Panormita-
no. Venècia, 1636.

Hilari de París, de la província caputxi-
na de París. Autor de Liber Tertii Ordi-
nis S. Francisci Assisiensi. Gènova, 
1888.

Pacífic de París o de Provins 

(1588- c.1649), missioner apostòlic 
de la província caputxina de París: 
Relatio historica suae peregrinationis 
seu missionis ad Terram Sanctam, 
Egysptum et Persidem. París, 1648. I 
Liber Apologeticus in defensionem B. 
Raymundi Lulii Martyris. París, 1645. 
Salvador Bové en fa referència quan 
explica que Pacífic es va retractar 
de la mala opinió que tenia de l’Art de 
Ramon Llull quan va poder experi-
mentar que se n’havia fet una falsa 
opinió.7 Extreu la notícia de l’obra de 
Bartomeu Fornés: Llibre apologètic 
de l’Ars Magna.

Ivo de París (1588-1678), polígraf de 
la província caputxina de París. Autor 
de Digestum Sapientiae, in quo habe-
tur Scientiarum omnium rerum divi-
narum et humanarum nexus, et ad 
prima Principia reductio sub combina-
tis terminis artis Lullianae: sub quibus 
omnes quaestiones Morales, Politicae 
et Theologiae. Toms I, II i III. París, 
1658; IV Lió, 1672.

7. Salvador Bové, ob.cit., p. 20.

Serafí de Maó, de la província caput-
xina de Catalunya; Lector de la cate-
dral de Solsona i examinador sino-
dal d’aquest bisbat. Autor de: Oráculo 
Sagrado. Manuscrit de la Biblioteca de 
la Sapiència de Palma de Mallorca.

Rafael de Torreblanca, provincial de 
la província caputxina de València, 
que va col·laborar en l’obra de Mar-

cos Tronchon, també provincial de 
la mateixa província: Apología por la 
persona y doctrina del V. Raymundo 
Lulio.

No és citat pel P. Andreu de Palma, 
Rufí de Barcelona, documentat l’any 
1740, autor de Compendium artis 
magni seu ars brevis piissimi doctoris 
beati Raymundi Lullii ad omnes sci-

El beat Ramon Llull

i la Immaculada Concepció,

estampat a la impremta Guasp

de Mallorca.
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entias facilius et citius addiscendas et 
adquisitas perfecte intelligere.8

Tampoc no cita Pacífi c de Cremo-

na, el qual sembla haver treballat en el 
manuscrit 99 de l’any 1739, conservat 
a la Biblioteca Governativa de Cremo-
na. En aquest manuscrit hi ha diverses 
obres de Llull, pertanyia al convent de 
Sant Augustus de Cremona, al f. 80rv 
llegim: Transumptuum ex relatione iti-
neris de Persia facti per P. Pacifi cum 
Capucinum... 1631.9

Actualment, a la Biblioteca pública 
de Can Salas, de Palma de Mallorca, es 
conserven obres de temàtica lul·liana, 
algunes procedents de l’antiga biblioteca 
caputxina, i que passaren a mans de 
l’estat després de la desamortització:

Maties d’Artà: Cursus philosophicus 
ad mentem et artem B. Raymundi Lulli. 
a. 1769-1773, paper, 238 p. No sabem 
si aquest Maties d’Artà, és el mateix 
Maties de Mallorca, citat abans, autor 
d’un text en defensa de l’obra de la 
dominica mallorquina Sor Anna Maria 
del Santíssim Sagrament.

Lluís de Flandes: Abstractum artis bre-
vis B.R. Lulli. Fa part d’un volum miscel-
lani del segle XVIII, paper, 311 p.

[Varia theologica et lulistica] s. XVIII, 
paper, 92 p. Procedent del convent de 
caputxins de Palma.

Francisco de Santa Margarita, còpia 
de Dialectica seu Logica nova. De 
venatione medii inter subjectum et 
praedicatum. De conversione subjecti 
et praedicati per medium, de Ramon 
Llull. s. XVIII, paper, 19 f. Es tracta 
d’una còpia realitzada per aquest frare 
caputxí, “en preciosa caligrafía”, feta en 

8. Base de dades Ramon Llull.
9. Ibid.

part a Cagliari (Sardenya) l’any 1762. 
Miquel Batllori en dóna notícia en el 
seu estudi sobre el lul·lisme a Itàlia.10 

Pel seu interès reproduïm un fragment 
d’una carta d’aquest caputxí, datada a 
Perpinyà el 26 de juliol de 1763, que 
presenta una pinzellada de la situació 
del lul·lisme en aquesta data:

“Sirva para el Rmo. P. Barth. Fornès 
o para el Sr. Dr. Lledó o por uno o 
por otro.- Señores míos, y reveren-
dos PP. En Cristo- En todas partes 
donde me he hallado he procurado 
siempre a exaltar, enseñar o defen-
der la Arte general de mi Ildo. M. El 
Bto. Raymundo. En todas partes he 
encontrado siempre o discípulos, o 
afectos, o enemigos, y muchas vezes 
de personas que desearían aprender 
esa Ciencia, quienes ya por falta de 
Maestro, y falta de libros, se quedan 
sólo con los deseos: de suerte que 
puedo con verdad decir: Messis qui-
dem multa, operarii autem pauci. Los 
enemigos que he encontrado [no] 
han sido muchos, o a lo menos no 
han sido muy malignos, si no es que 
hayan sido Dominicos o Españoles: 
¡cosa rara! Que deshonren algunos 
Españoles lo que respetan, admiran 
y honran muchas Naciones.

En Cerdeña, disputando un 
día de la Arte de nuestro Ilumina-
do Lulio, encontré que havía dos 
sugetos de bastante distinción, 
el uno eclesiástico y el otro médi-
co, llamado Dr. Pablo Pala, que 
la enseñavan a quantos querían, 
y no eran pocos los discípulos. Al 
instante vinieron a visitarme, lo que 
se continuó algunos meses, con 
muchas conferencias sobre el Arte 

10. M. Batllori, OC, 2, Ramon Llull i el lul·lisme, 
1993, 339-330.
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de Lulio, quedando admirado de la 
perfección con que esos dos suge-
tos poseían el Arte. En Génova 
encontré también que se aplicavan 
a dicho Arte, y por fi nir, en Francia 
hay muchos que omito”.11

Ramon Llull: Liber de virtutibus et 
vitiis. any 1378, paper, 102 f. Procedent 
del convent de Caputxins de Palma.

A la Bibl ioteca de Catalunya 
(ms.1452) dels s. XIV/XV es conser-
va Tractatus novus de astronomia, de 
Ramon Llull, amb nombroses figures 
astronòmiques, i amb diversos textos 
i taules. Segons el catàleg de Rosse-
lló, hi havia a Palma un manuscrit de 
característiques anàlogues provinent 
del Convent dels Caputxins de Palma.

Un dels motius que decantaren els 
caputxins vers la doctrina lul·liana va ser 
la seva adhesió a la Immaculada Con-
cepció de Maria. La defensa d’aquesta 
posició els situà obertament contra les 
tesis dels tomistes, recordem l’esclat de 
la polèmica amb l’inquisidor Caselles 
(1440-1516) que identifi caven la causa 
lul·liana amb la causa concepcionista, i 
que, amb posterioritat als fets, situà els 
caputxins en la línia més tradicional del 
franciscanisme mallorquí. Llull defensà 
la concepció sense màcula de Maria, 
tal i com assenyala Andreu de Palma,12 
això provocà que s’atribuïssin al Beat 
diverses obres apòcrifes que defensa-
ven aquesta tesi, un dels més reeixits 
fou el De Benedicta tu in mulieribus. La 
identificació amb la causa concepcio-
nista quedà plasmada artísticament en 

11. Vegeu J.L.Garau “Carta de un lulista” a: 
BSAL, 6 (1895-96), p. 88-289.

12. P. Andrés de Palma de Mallorca:
 “La Inmaculada en la Escuela Lulista” 
Estudios Franciscanos, 55 (1954), 
p. 171-194.

el frontal de l’església dels caputxins de 
Palma, que ja hem comentat.

Els motius pels quals els caputxins 
s’adheriren al lul·lisme, a banda dels 
ja esmentats, van més enllà. L’ideal de 
pobresa evangèlica, la conversió dels 
infi dels i la reforma dels catòlics amb 
el combat contra les sectes herètiques 
o cismàtiques són tres punts de con-
vergència entre Ramon Llull i l’orde 
caputxí, motiu pel qual podem afi rmar 
que la “missió” caputxina és la “missió” 
de Llull evolucionada en el temps. Ate-
ses aquestes circumstàncies, caldria un 
estudi en profunditat de la infl uència de 
Llull en els grans intel·lectuals de l’or-
de, com Lorenzo de Brindis, tema que 
potser aportaria llum sobre la manera 
com encaixaren aquestes coincidènci-
es. Mentrestant, hem presentat aquesta 
panoràmica de caputxins lul·listes, que 
amb tota certesa pot ser ampliada i 
aprofundida seguint el fi l de la història.

Ramon Llull a la presó de Bujia

disputant teològicament

(gravat del segle XVI  c.a.1510).
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U na de les més belles obres de 
la història de la música religiosa 
occidental són les Vespres de la 

Mare de Déu composta per C. Monte-
verdi (Cremona 1567-Venècia 1643), i 
publicada a Venècia l´any 1610 per a 
la celebració de les festes dedicades 
a Maria –el naixement, l´anunciació, 
l´assumpció…– en l´ofi ci vespertí.

Escrita per a solistes, doble cor, 
orquestra i continu, l´obra es mou des 
de la més pura simplicitat del cant gre-
gorià fi ns a la gran magnifi cència dels 
conjunts vocals fi ns a deu veus a doble 
cor, amb variades instrumentacions 
de corda, vent i orgue, desenvolupant 
arquitectures polifòniques diversament 
elaborades sobre la base del cant ferm 
(cantus fi rmus), que prové del cant gre-
gorià i és una melodia o tema a l´entorn 
del qual es teixeixen els “contrapunts” 
(o contracants), que són línies melò-
diques en estreta relació amb aquest 

cant ferm. Pot estar ubicat en la veu 
aguda, mitjana o greu, i els contrapunts 
poden desenvolupar-se per sobre o per 
sota del cant ferm. Aquest és doncs, 
l´element troncal que dóna cohesió a la 
música polifònica contrapuntística.

Fem un breu recorregut per les dife-
rents parts de l´obra: 

Responsori: 

“Déu, vine a salvar-me”
“Senyor, vine de pressa a aju-

dar-me” Sl 70(69),2. Glòria al Pare…
Al.leluia.

Salm 110 (109): 

El Messies, Rei i Sacerdot Etern.

És un cant a aquell a qui els pro-
fetes anunciaren com a futur rei salva-
dor. Era resat per la comunitat jueva 
que esperava el Messies que havia 
de venir. El Senyor dóna a aquest Rei 
vida que pren d´Ell mateix, és a dir, 
són Pare i Fill, i ambdós viuen i actuen 
units davant els reis de la terra (Sl 2,2). 
Aquest Messies que salva a la humani-
tat és l´encarnació en aquest món del 
Déu viu i el seu Regne és el Regne 
de Déu. (Vegeu Mc 14,61-62/Ac 2,34-
36/1Co 15,25-26/Ef 1,20).

Monteverdi va interpretant aquest 
salm amb una música diferent per a 
cada verset, utilitzant sis parts vocals i 
sis instrumentals més el continu, i amb 
aquests mitjans alterna recitats salmò-
dics polifònics amb contrapunts imitatius 
i diàlegs, passatges corals i veu solista. 
Entre els episodis vocals intercala torna-
des instrumentals amb timbres diversi-

LES VESPRES DE LA MARE DE DÉU,
DE CLAUDIO MONTEVERDI

MONTSERRAT MATHEU 
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fi cats. Destaquem també els ritmes de 
dansa que sovintegen creant un ambi-
ent de celebració.

Concerto: Nigra sum

És un motet a una sola veu de tenor 
i continu, sobre fragments dels capítols 
1 i 2 del Càntic dels Càntics, que tant 
en el judaisme com en el cristianisme 
s´han interpretat al.legòricament. En 
aquest cas, l´esposa representa Maria i 
el Rei, l´Esperit de Déu.

Salm 113 (112) Lloeu-lo, servents del 

Senyor

Aquest salm expressa la grandesa i 
excelsitud del Senyor, el Transcendent, 
l´Absolut, i com al mateix temps la seva 
acció s´orienta cap a l´exaltació del 
desvalgut, el petit, l´humiliat, l´indigent, 
per reanimar-lo i donar-li confi ança. És 
el mateix que es diu en el “Magnifi cat” 
a Llc 1,46-55. Déu, lliurement i per la 
seva gràcia, s´ha inclinat cap a Israel, 
poble feble i insignifi cant. La seva acció 
salvadora assoleix la seva plenitud en 
Jesucrist, doncs en ell, Déu s´abaixà i 
es féu home, i arribat al punt més baix 
de la seva humiliació, com es diu a Fl 
2,6-9, “Déu l´ha exaltat i li ha concedit 
aquell nom que està per damunt de tot 
altre nom”.

Observem com en la música 
d´aquest salm, interpretada per un 
doble cor a vuit veus que alterna amb 
els solistes en l´estil concertat, hi ha 
una riquesa de canvis i  contrastos en 
les dinàmiques, compassos i movi-
ments, mentre tot el conjunt és acom-
panyat i sostingut pel continu, l´orgue, 
com l´alè diví que en tot moment manté 
l´harmonia.

Concerto: Pulchra es

És un motet per a dues veus de sopra-
no i continu, amb el text del Ct 6,4-5.

Salm 122 (121) Quina alegria quan 

em van dir: Anem a la casa del 

Senyor

Cant de pelegrinatge que entonaven 
els israelites en arribar a les portes de 
Jerusalem per a celebrar les festes de 
la Pasqua, la Pentecosta i els Taberna-
cles. Per ells, la casa del Senyor, el Déu 
de l´Aliança, era el Temple. Amb aquest 
cant lloaven el seu nom, demanant la 
pau i la salvació. Jesús, ja des de petit 
(Llc 2,41-42) era un dels pelegrins que 
pujaven a Jerusalem, i aquest salm, 
una de les seves oracions. La vegada 
que va entrar a la ciutat aclamat per la 
multitud com a Rei amb crits de Hosan-
na!, “arrencà a plorar per Jerusalem”-Llc 
19,41-42- i, amb la seva passió, mort 
i resurrecció, la funció salvadora del 
temple va ser assumida per Jesús i pos-
teriorment, també per la seva Església. 
(Vegeu Ef 2,20-22).
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La música la comença el continu, 
marcant el baix el tempo de la marxa, 
i a continuació entra el cant que és 
interpretat per un cor fins a sis veus 
creant un ambient de trobada i de festa, 
que destaca especialment pels ritmes 
alegres i festius que acompanyen les 
paraules: “allà pugen les tribus” i “pels 
meus germans i companys, diré: la pau 
amb tu”.

Concerto Duo Seraphim 

S´inicia amb un duet de tenors que 
canten alternadament les paraules d´Is 
6,2-3: “Sant és el Senyor…”. A la part 
central, el duet es converteix en trio 
que canta la Trinitat: “Tres són els que 
donen  testimoniatge al Cel: El Pare, 
el Verb i l´Esperit Sant. I aquests tres 

són u”. (1Jn 5,7-
8). Aquest “són 
u” el canten els 
tres a l´uníson. 
Després segueix 
novament el trio 
amb les paraules 
“Sant, Sant, Sant 
és el Senyor...”

Salm 127 (126) 

Si el Senyor no 

construe ix  la 

casa, en va tre-

ballen els cons-

tructors.

Aquest primer versicle antigament 
es va referir al Temple. El missatge del 
Salm és que, tant individualment com 
col.lectivament, és Déu qui ens dóna 
la força, les capacitats i els mitjans per 
actuar, per construir, per crear.

Això és precisament el que té 
aquest nou fragment de les Vespres. 
Amb la gran sensació d´espai que crea 
el doble cor a deu veus i recolzat ins-
trumentalment, Monteverdi construeix 
un edifi ci sonor en què la força, el movi-
ment, l´agilitat i la gràcia estan merave-
llosament conjuntats.

Concerto: Audi coelum

Sobre aquest poema litúrgic dedicat 
a la Verge, Monteverdi escriu un motet 
que comença amb un solo de tenor i 
continu, i després és a sis veus i con-
tinu. Al fi nal de cada fragment, hi ha 
efectes d’eco. 

Salm 147: Glorifi ca el Senyor, Jeru-

salem

Lloança cantada –per un doble cor 
a vuit veus- al Senyor de l´Univers que, 
d´Israel i de Jesús, el Crist –encarnació 
de la Paraula creadora de tot el que 
existeix, revelador del Pare i en qui cul-



mina l´acció salvadora de Déu sobre el 
món- s´escampa a tot arreu.

Sonata sopra “Sancta Maria”

Una orquestra formada per vuit ins-
truments i el continu, realitza una preci-
osa simfonia mentre les sopranos van 
cantant repetidament a l´uníson la invo-
cació  “Sancta Maria, ora pro nobis”. El 
moviment instrumental avança sobre 
diversos canvis rítmics. Tot el conjunt 
transmet una gran força invocadora.

Ave, Maris stella: Salve, Estrella del 

mar

Himne marià medieval, d´autor des-
conegut. A 1Re 18,41-45 es descriu 
com mentre el profeta Elies pregava al 
cim del Carmel, un núvol petit pujava 
del mar anunciant que enmig de la greu 
sequera, arribava finalment la pluja. 
Aquesta imatge se li dóna també a 

Maria, doncs ella anuncia la vinguda de 
Jesús, la font que posa fi  a la sequera 
de l´home i sacia la set de Déu (vegeu 
Jn 7,37-38). La forma musical és de set 
estrofes fi ns a vuit veus a doble cor i 
continu, amb tornades instrumentals.

Magnificat: Text de Llc 1,46-55, es 
resa cada dia a les Vespres. És un dels 
primers textos evangèlics que es van 
cantar a les assemblees cristianes.

Monteverdi el va musicar per a set 
veus i sis instruments més continu. Al 
llarg de l´obra, sempre hi ha una veu de 
referència que fa el cant ferm amb un 
ritme tranquil, serè, amb notes llargues 
i sostingudes que posa en relleu el text, 
mentre les altres veus es mouen, dan-
sen, s´imiten, fan ecos, diàlegs… És 
fascinant, com les brases i les fl ames 
d´un foc espiritual, on conviuen amoro-
sament la saviesa de la Paraula amb la 
bellesa exuberant de les diverses melo-
dies, que es generen.

Com a conclusió d´aquest comen-
tari a les Vespres, direm que el com-
positor, en els Salms, combina el cant 
gregorià amb l´estil dels madrigals de 
la seva època; en els Concerti, a través 
de la monòdia (cant solista amb acom-
panyament instrumental) i del recitatiu, 
intensifi ca les emocions; i en el “Magni-
fi cat” seguit de la doxologia fi nal: “Glò-
ria al Pare…” acaba de fusionar el goig 
que a través dels sentits ens arriba al 
cor amb el profund significat del seu 
contingut espiritual. 
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FRANCISCANISME I CULTURA ACTUAL. 

XX Jornades d’Estudis Franciscans, 

Família Franciscana de Catalunya – 

Facultat de Teologia de Catalunya 2011

Aquest volum conté les ponències de 
les Jornades del 2010 que van ser 

una ocasió de trobament i diàleg entre 
el pensament teològic que brolla de la 
tradició franciscana – amb la seva pri-
macia del bé sobre l’ésser i de l’amor 
sobre la veritat, amb la seva concep-
ció de l’ésser com a do gratuït, amb 
la seva afi rmació de la llibertat com a 
bona notícia i la reconciliació com a fi  
últim–, i els pensadors que més han 
marcat la nostra cultura actual.

Trobareu les ponències de Fra 
Orlando Todisco, Jaime Rey, Agustí 
Boadas, Rosa Planas, Valentí Serra i 
Maria Cambray.

Es pot adquirir a la Facultat de Teo-
logia o al correu: 

conselldelaics@caputxins.cat

ELS CAPUTXINS I LES HERBES 

REMEIERES

Fra Valentí Serra de Manresa

Editorial Mediterrània 2011

En els anys de la represa de la vida 
religiosa alguns frares maldaren 

esforçadament per tal de revitalitzar i 
divulgar antigues tradicions terapèuti-
ques, pròpies dels caputxins, a través 
de l’edició de receptaris.

Fra Valentí Serra de Manresa ha 
fet una tria d’aquestes receptes prò-
pies de la tradició franciscano-capu-
txina i ens lesp presenta juntament 
amb un recull de les herbes remeie-
res més sovintment emprades en la 
praxi quotidiana dels antics infermers 
caputxins.

LlibresLlibres



«Viviu sempre contents
en el Senyor!
Ho repeteixo:

viviu contents!»

(Fl 4,4)
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