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CATALUNYA FRANCISCANA 1

«...P er  què  busqueu  en t re 

els morts aquell qui viu 

(el Vivent)...?» (Lc 24,5). 

Aquesta pregunta dels àngels a les 

dones que pugen al sepulcre de Jesús a 

ungir un mort, se’ns podria fer perfecta-

ment avui a nosaltres. Per què busquem 

entre els morts aquell qui viu? Llocs, 

ritus, activitats, reunions..., no semblen 

a vegades la vetlla d’un difunt?

Per què no 

cercar el Ressus-

citat, el Vivent, 

Aquell que està 

ple de vida i 

la regala amb 

abundància, allà 

on realment es 

troba? «Aneu a 

Galilea, allà em 

veureu», «allà 

m’experimenta-

reu» (Mt 28,10). I 

Galilea és el lloc 

de la vida quoti-

diana, del treball, 

les relacions... Ja 

no calen temples 

ni llocs sagrats, al 

Ressuscitat se’l 

pot trobar a tot 

arreu, si tenim la 

mirada adequada.

Molts cristians, de facto, no creuen 

en el Ressuscitat, valoren un Jesús 

humà, profeta admirable, segueixen 

un Jesús mestre de moral... Que trist! 

Compromís i esforç per ser bons, 

coherents, virtuosos... I la mort, i la 

malaltia i el sentit de la vida...? Si 

Crist no ha ressuscitat som els qui fem 

més llàstima de tots els homes (1Co 

15,19).

A l  c r i s t ia -

nisme de casa 

nostra, en gene-

r a l ,  l i  s o b r a 

moralisme (de 

dretes o d’es-

que r res )  i  l i 

manca experi-

ència teologal, 

experiència del 

R e s s u s c i t a t , 

fruïció, enamo-

rament, fasci-

nació,  jo ia. . . , 

s e n t i t  d e  l a 

Bona Notícia.

«...Els deixe-

bles s’alegraren 

d’experimentar 

el  Senyor.. . !» 

(Jn 20,20). Que 

el Vivent ens 

vivifi qui!

BUSCAR ENTRE ELS MORTS
FRA JOSEP MANUEL

E D I T O R I A L
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E l dia 8 de gener d’enguany, acabat 

d’estrenar l’any 2012, rebia un gran 

regal. Molt més gran que qualsevol 

regal que hom podria esperar per Reis, 

millor que si a un li toqués la loteria: em 

van ordenar prevere (o “sacerdot” com 

li vulgueu dir, si així ho enteneu millor).

La data era molt bonica. Era la 

festa del Baptisme del Senyor que 

marca la fi  de les festes nadalenques, 

tan especials per als qui creiem en 

Jesús. Fou a l’església del convent 

de la Visitació d’Arenys de Mar, en un 

clima familiar (no sols per la presència 

de familiars, sinó per la presència de 

tants amics i amigues que són el meu 

“paisatge vital”, rostres coneguts, vides 

compartides...).

Com sigui, ara em demanen que 

comparteixi amb vosaltres què signifi ca 

per a mi això d’haver estat ordenat de 

prevere amb l’afegit que jo sóc frare 

caputxí (que, per si algú encara no ho 

sap, és un branca dels franciscans apa-

reguda durant el segle XVI, segle de 

reformes i trasbalsos).

Per mirar d’explicar-ho prenc dos 

textos que voldria compartir amb vosal-

tres. El primer, naturalment, és de Sant 

Francesc; l’altre, un text més “jurídic”, 

del VII Consell Plenari de l’Orde (en 

endavant: VII CPO) que tracta, genèri-

cament, del tema de la “minoritat”.

Comencem pel text de Sant Fran-

cesc. Tot i que el més famós text seu 

sobre l’Eucaristia és l’Admonició 1, 

14-22; jo voldria fer referència a un ver-

set que apareix en totes dues redac-

cions de la Carta als clergues, 3: De 

fet, en aquest segle no tenim ni veiem 

res corporalment del mateix Altíssim 

sinó el seu cos i la sang, els noms i les 

paraules per les quals hem estat fets i 

redimits de mort a vida (1 Jn 3, 14).

El fet que aquest text es trobi idèn-

tic en totes dues redaccions de la Carta 

als clergues vol dir que per Sant Fran-

cesc era important. És un advertiment 

als seus germans clergues entrats a 

l’Orde de com comportar-se davant 

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

SER UN SACERDOT «MENOR»
FRA JESÚS ROMERO
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els abusos que es donaven en l’època 

sobre el tema de l’Eucaristia, davant 

moviments religiosos que ja qüestiona-

ven la presència real de Jesús en ella.

Pel que fa al tema que ens ocupa, 

el de ser un prevere “menor”, és un 

text que em recorda LA PRESÈNCIA. 

La Presència de Déu que, d’una forma 

real, sacramental, que no acabem 

d’entendre ni de saber expressar, ve 

a trobar-nos, ens interpel·la i es dóna. 

He escollit aquest text de Sant Fran-

cesc perquè em recorda que jo haig 

de ser SERVIDOR d’aquest sagrament 

i no AMO. És el seu cos i la sang, els 

noms i les paraules (una referència 

de Sant Francesc a les paraules de 

la consagració que, juntament amb la 

invocació de l’Esperit Sant, fan present 

el Crist enmig de l’assemblea reunida) 

per les quals hem estat fets i redimits 

de mort a vida; no és, doncs, quelcom 

que jo em pugui inventar i, a la vegada, 

JO SÓC EL PRIMER NECESSITAT 

d’aquesta Presència, d’aquest aliment. 

És un text que em parla de la humilitat 

en el meu servei com a prevere i no 

sols en l’administració d’aquest sagra-

ment, sinó en la de tots els sagraments. 

Quan em revesteixo dins la sagristia 

i em poso l’alba, l’estola i la casulla 

deixo, en certa manera, de “ser jo” per 

a esdevenir transparència d’UN ALTRE 

que és molt més gran que jo.

Passo al text legislatiu que és el 

número 35, VII CPO: Considerant que 

el poble de Déu ha rebut molts dons 

per edificar l’Església (cfr 1 Cor 14, 

26; Ef 4, 7.11-12), els preveres estan 

cridats a desenvolupar en l’Església 

el ministeri de la unitat sense exercir 

domini sobre la fe de les persones, 

com a servidors de la seva felicitat 
(cfr 2 Cor 1, 24; 1 Pe 5, 3).

Si voleu, és una altra manera de 

tocar el tema de la humilitat, però 

aquest cop no des d’un vessant con-

templatiu/passiu (com seria el fet 

d’esdevenir transparència de Déu i no 

obstacle), sinó des d’un vessant actiu.

Perquè aquí es parla d’exercir un 

ministeri concret, el de la UNITAT. Un 

ministeri gens senzill dins d’una socie-

tat on sembla haver crescut sense pro-

blemes tot tipus de malfi ança i sospita 

en les institucions i les persones. Més 

encara quan l’objecte d’aquesta mal-

fi ança i sospita és l’Església i els qui 

dins d’ella mirem de ser coherents en 

el seguiment del Crist. És, certament, 
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el ministeri que cerca ser pont i ser 

xarxa entre tots els estaments de la 

nostra societat, del nostre país i entre 

tot tipus de persones, sense cap distin-

ció (com Déu mateix no en fa de distin-

cions entre les persones, estimant-les 

totes desinteressadament).

Però el text que tractem matisa 

aquest MINISTERI DE LA UNITAT, 

afegint-hi: SENSE EXERCIR DOMINI 

SOBRE LA FE DE LES PERSONES. I 

això em sembla clau pel que fa al tema 

de ser un prevere “menor”. No es pot 

jugar amb la fe de les persones. Sí es 

pot acompanyar la fe de les persones.

Crec que hi ha moltes maneres de 

jugar amb la fe de les persones, per 

exemple, quan deixem que aquesta 

fe no creixi, no aprofundeixi les grans 

veritats d’Evangeli (la fe, l’esperan-

ça, la caritat, l’amor fi ns i tot als ene-

mics...), perquè així tenim els parro-

quians “fets a mida” o dependents de 

mi. La meva responsabilitat ha de ser 

la de proposar una fe adulta, madura i 

profunda. Cosa gens senzilla, perquè 

haig de començar a fer-ho amb mi 

mateix. I el meu ministeri no pot estar 

emmascarant un “domini de l’altre” 

sota el maquillatge d’un acompanya-

ment espiritual. La meravella del que 

és ser cristians i la llibertat que Déu 

ens ha guanyat a través de Crist per a 

ser fi lls seus ho exigeix.

L’altra vessant d’aquest ministeri 

és la de ser SERVIDORS DE LA FELI-

CITAT, no la meva, sinó la del proïs-

me, la de l’home i la dona, l’ancià o el 

jove, que vénen a l’església, que són 

Església. Tant si són persones amb 

una fe madura, com si són persones 

amb una fe feble. Sóc servidor de la 

seva felicitat. I això, en primer lloc, 

em demana si jo mateix entenc la 

meva fe com una fe que em fa feliç, 

que m’omple de sentit en totes les cir-

cumstàncies per a poder ser servidor 

i dispensador d’aquesta fe que fa feliç 

(gràcies a Déu no sense el Seu ajut!!). 

I també em demana un exercici de 

paciència i d’autodomini: haig de ser 

el rostre de l’Església per a tot aquell 

que Déu posa en el meu camí... el ros-

tre d’una Mare que estima, que acull; 

no un rostre de “pomes agres”, que 

espanta i allunya. TANT DE BO QUE 

AL FINAL DEL CAMÍ HO HAGI ACON-

SEGUIT!
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E l dissabte 14 de gener de 2012 

vaig ser convidat a la Troba-

da Fraterna dels Caputxins de 

Catalunya i Balears al voltant del tema 

Comunió i Diversitat. Dins el conjunt 

d’actes, el matí va estar destinat a una 

taula rodona on diverses per-

sones presentàvem la reali-

tat eclesial des dels nostres 

grups i moviments, i on com-

partíem la visió pròpia de l’es-

glésia i la societat, així com 

preníem el pols a la situació 

de la comunió eclesial. La 

trobada va ser organitzada i 

animada pel Consell de Laics 

dels Caputxins.

El primer punt a ressaltar 

és el reconeixement que hi ha 

diversitat a l’església. Malgrat que sem-

bla una obvietat el fet que hi hagi diver-

ses sensibilitats, contínuament es vol 

presentar la vida de la fe com una con-

seqüència directa de l’Evangeli, sense 

acceptar que també hi formen part 

opcions personals, ideològi-

ques i concepcions diferents 

de la realitat. Quan l’esglé-

sia ofi cial s’entesta  a dema-

nar la uniformitat en nom de 

Jesús, tracta de presentar 

les seves propostes i posi-

cionaments com els únics 

vàlids. Nega l’evidència de la 

varietat de maneres de viure 

i sentir la fe. Realitzar una 

trobada dedicada a la diver-

sitat és posar de manifest les 

Ala Trobada Fraterna d’enguany a Pompeia, convidàrem a cinc repre-

sentants de grups d’Església diversos per dialogar, compartir i viure la 

comunió des de la diversitat. Un dels ponents, en Joan Oñate, d’Església Plu-

ral, ens ofereix una refl exió sobre l’esdeveniment. La crònica la trobareu aquí:

http://www.caputxins.cat/fraternitats/pompeia/any2012/tfraterna/cronica.html

DIVERSITAT A L’ESGLÉSIA
JOAN OÑATE
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múltiples formes que hi ha de ser cristià 

i ens ajuda a responsabilitzar-nos de 

les nostres pròpies opcions personals i 

comunitàries.

La diversitat ha estat present a l’es-

glésia des dels primers dies del cristia-

nisme. Pere tenia una visió d’església 

més restringida, on la pertinença a la 

comunitat jueva era un signe rellevant 

d’identitat. Pau, en canvi, creia que el 

nou cristianisme era extensible a grecs 

i a pagans. Les diferències eren con-

siderables i no va ser gens fàcil trobar 

una solució de compromís que evités 

el cisma. Des d’aquell temps, la història 

de l’església ha estat sotmesa a una 

profunda evolució on han estat pre-

sents factors polítics i econòmics a més 

dels pròpiament derivats de l’evangeli. 

Des d’aquesta perspectiva, voler pre-

sentar l’església com directament ema-

nada de la voluntat de Jesús, és negar 

el paper que el poder i la història han 

tingut en la confi guració del model ecle-

sial. Tenim percepcions diverses per-

què la nostra realitat és diversa, i l’es-

glésia no s’escapa d’allò que s’escau a 

qualsevol societat de persones. 

Ja hem dit que reconèixer aques-

ta diversitat és un acte de valentia i 

honestedat. I  no és casualitat que sigui 

un orde religiós qui faciliti i promogui la 

refl exió davant aquest fet. Els Caput-

xins, com molts altres ordes i con-

gregacions, ens ajuden a percebre la 

multiplicitat dels rostres d’església. En 

primer lloc, ressalten els carismes vari-

ats dins l’església. Es pot seguir Jesús 

accentuant o prioritzant diversos trets. 

El carisma dels fundadors, que esdevé 

carisma de l’orde i de les persones que 

el senten viu, manifesta la diversitat 

d’opcions de viure una mateixa fe en 

comunió. Però també els ordes religio-

sos avui en dia mostren que hi ha altres 

maneres d’organització. Ensenyen que 

els càrrecs tenen una dimensió tem-

poral, lluny de l’estructura jeràrquica 

eclesial. Posen la comunitat al centre 

de la seva vida i de la seva acció, afa-

vorint el control dels personalismes. El 

conjunt de religioses i religiosos supera 

amb escreix al de l’estructura diocesa-

na. Cal que hi continuïn donant passes 

per a mostrar i ensenyar la diversitat de 

maneres de seguir l’evangeli i ser fi del 

al carisma.

Els ordes religiosos també estan 

sent un referent en el replantejament 

del paper dels laics. Davant  l’estructu-

ra jeràrquica que privilegia el ministeri 

dels ordenats, deixant en un darrer pla 

al laïcat (i no diguem res del paper de 

la dona!), molts ordes han iniciat un 

camí de refl exió i replantejament de les 

opcions de vida. Els laics participen de 

la vivència del carisma, ja que el relle-

vant de ser caputxí (o marista o jesuïta 

o de qualsevol altra congregació) no és 

la forma de vida –vida religiosa, casat o 

solter- sinó la identifi cació amb els trets 

fonamentals propis. Aquesta concep-
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ció facilita un diàleg innovador amb els 

laics des de posicions d’igualtat. Ens 

ajudem a descobrir la pròpia vocació 

des d’una concepció d’església circular. 

Acceptant la diversitat, tenim la 

tasca urgent de bastir nous ponts amb 

la societat que ens acull. La taula rodo-

na va posar de manifest la difícil con-

creció del mandat de ser sal a la terra i 

llum al món. Unes intervencions traspu-

aven un fort pessimisme per  la situació 

social i per l’entorn. Els cristians tenim 

el risc de creure’ns els únics diposita-

ris de determinats valors alhora que 

tenyim de negativisme tots els avenços 

que no controlem. Déu es fa present 

arreu –no tan sols a les esglésies i 

comunitats cristianes- i hem de saber 

trobar-lo a les realitats que ens envol-

ten. Cal una mirada renovada sobre 

la nostra societat. Hem de fugir de la 

tendència a continuar creient que l’es-

glésia és el model de societat perfecta. 

Primerament, perquè la realitat actu-

al i històrica ho desmenteix, i també 

perquè és negar que molts dels aven-

ços significatius de la societat s’han 

fet amb l’oposició inicial de l’església. 

No cal negar els riscs que té la nostra 

societat, però s’han de llegir els rep-

tes amb confiança i una involucració 

constant, colze amb colze, amb la resta 

de moviments i ideologies que clamen 

per un nou estil de relació social. No 

podem continuar llegint la realitat des 

d’una visió reduccionista catòlica, euro-

pea i benestant. 

Però la trobada no parlava tan 

sols de diversitat. Al títol i a l’esperit 

de la jornada estava present el fet de 

viure i reconèixer la diversitat des de la 

comunió. Aquell dia es va fer palès que 

és possible viure-la al si de les peti-

tes comunitats. Ens cal ara estendre 

la comunió al si de la nostra església. 

No és tasca fàcil. Durant massa temps 

s’ha volgut imposar la comunió i fer-la 

servir de coartada per a negar la diver-

sitat i el manteniment dels privilegis. 

La religió està mancada de credibilitat, 

entre altres factors, per no reconèixer 

allò que la societat ja té assumit: som 

diferents, som diversos i la pluralitat és 

natural a qualsevol associació humana.   

Experiències com la trobada caputxina 

ajuden a creure que hi ha un camí de 

renovació i que els cristians podem ser 

portaveus de la bona notícia. 
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Com i quan va descobrir que la 
figura de Jesús li fascinava?

No hay un momento concreto, yo 

suelo hablar de tres factores. Por una 

parte, en el descubrimiento del atrac-

tivo por Jesús y sobretodo por la vida 

evangélica, mi madre tuvo un papel 

fundamental. Por otra parte está la fi gu-

ra de Juan XXIII y el Vaticano II (todos 

mis estudios de Roma coincidieron con 

la experiencia del Concilio y eso me 

marcó). Por último, mis estudios en 

Jerusalén. Allí tuve la oportunidad de 

profundizar en los profetas. Justo en 

una época en la que en España se 

estaba dando el franquismo y venía la 

transición, me parecieron muy impor-

tantes los profetas sociales. Sin embar-

go fue en Galilea donde Jesús cobró 

fuerza. 

También tendría que señalar los 

años en que fui catedrático de Cristo-

logía en la Facultad de Vitoria. A mí 

siempre me dejaba frío la Cristología, 

por eso necesitaba  encontrarme con la 

fi gura de Jesús. 

En resumen, no hay un momento 

concreto en mi descubrimiento y fas-

cinación por Jesús, hay, más bien, un 

camino.

Amb quina experiència de Jesús 
es quedaria?

La compasión, sin dudar. Jesús 

es el profeta de la compasión y el pri-

mer mandato de Jesús es ciertamente: 

José Antonio Pagola  (Añorga, Guipús-

coa, 1937) va cursar els seus estudis de 

Teologia i Ciències Bíbliques en la Pontifícia 

Universitat Gregoriana, el Pontifici Institut 

Bíblic de Roma, i en l’École Biblique et 

Archéologique Française de Jerusalem. Ha 

estat professor de Cristologia a la Facultat 

Teològica del Nord d’Espanya (Vitòria). En 

l’actualitat és director de l’Institut de Teolo-

gia i Pastoral de Sant Sebastià. Des de fa 

set anys es dedica exclusivament a investi-

gar i donar a conèixer la persona de Jesús.

Autor de diverses obres de teologia i pastoral, el seu llibre més conegut és 

JESÚS Aproximación histórica (PPC Editorial,2007). Publicat en català (Edito-

rial Claret, 2009).

Fa uns mesos va fer una conferència a Arenys de Mar. Aprofi tant aquesta 

estada ens va concedir amablement aquesta entrevista.

CONVERSANT AMB JOSÉ ANTONIO PAGOLA
FRA JESÚS ROMERO i MONTSE ANDREU
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“Sed compasivos como vuestro Padre 

del cielo es compasivo”. Yo creo que 

fue lo que más me impactó de Jesús.

Amb quin relat de l’Evangeli?
Si es de Jesús, la parábola del 

Padre bueno. Si es un relato evangéli-

co, me inclino por el capítulo 24 de 

Lucas: los discípulos de Emaús. Pienso 

que es un relato de mucha actualidad, 

aquellos discípulos que caminan sin 

esperanza, desalentados, pero no olvi-

dan a Jesús, siguen hablando de Él 

aunque no lo reconocen. Esa experien-

cia de sentir a Cristo acompañándonos 

es hoy muy vigente.

Moltes vegades ha dit que 
Jesús és un poeta. La mística i 
la poesia tenen alguna cosa en 
comú? A la llum de la investiga-
ció actual, considera que Jesús 
és un místic?

Rotundamente sí y no sólo por ser 

poeta. Jesús no encuentra un lenguaje 

para expresar su experiencia de Dios, 

el lenguaje litúrgico solemne de los 

sacerdotes del templo, de los letrados 

de la ley, de los moralistas de la época 

no le sirve. Jesús es un hombre que 

está en contacto con la vida, sorpren-

de de Él el contacto directo que tiene 

con la naturaleza, con la vida palpitan-

te (este aspecto tan franciscano…). 

Jesús, a excepción de Juan el Bautista, 

no cita a nadie, no necesita referirse 

a ningún maestro o rabino anterior. Él 

habla desde un libro y ese libro es la 

vida y lo hace con un lenguaje poético 

que es el que abre horizontes siempre. 

Hoy se está valorando mucho la dimen-

sión poética de Jesús.

A l’Evangeli llegim: “Jesús va 
plorar”..., però no trobem la 
frase “Jesús va riure”, oi?

No aparece como tal pero Jesús 

tiene un sentido del humor tremendo y  

hay muchas escenas donde está ale-

gre y relatos en los que queda patente 

su  “fi na ironía”. Te voy a decir uno: en 

Marcos, cuando entra en la sinagoga y 

ve a un hombre con la mano paraliza-

da, probablemente es un hombre que 

no puede trabajar. Están preparando 

la liturgia, Jesús entra y como siem-

pre, relacionando a Dios con la vida no 

con un sistema religioso, ve un hombre  

en la asamblea y se olvida de la litur-

gia. Pone al hombre en medio de la 

liturgia, del sábado y de la religión  y 

entonces les dice: ¿Qué hacemos, le 

curamos o cumplimos la ley? Hay un 

silencio general, Jesús los mira y se 

indigna. Entonces “sin trabajar”, “sin 

hacer nada”,  solamente le dice: “Extien-

de la mano”.

La risa no aparece como tal pero 

está por debajo. Lo que sí me parece 

muy importante es el hecho de que 

Jesús “llore”. El poeta de la compasión 



10  CATALUNYA FRANCISCANA

llora, los poderosos no lloran. El religio-

samente poderoso no llora.

Com creu que es pot explicar 
als joves la figura de Jesús?

Recetas no hay…, yo de todas 

maneras insistiría en confi ar en ellos y  

ponerles en contacto directo e inmediato 

con el relato de Jesús en los Evange-

lios. Me parece que en cuanto quere-

mos presentarlo nosotros interferimos, 

filtramos mal. Normalmente la Iglesia 

es muy doctrinal, empezamos a intro-

ducir doctrina e impedimos que el joven  

capte directamente a Jesús. El arte está 

en dejar hablar a Jesús, que yo desapa-

rezca para que se sienta, se experimen-

te cómo era Jesús, qué era lo que con-

tagiaba. Es decir, ponerles en contacto 

directo. Cuando empezamos nosotros 

a explicar estamos interfi riendo con una 

doctrina, una tradición. Sí que voy a 

decir una cosa, yo nunca he encontrado 

en los jóvenes un rechazo, al contrario, 

he visto siempre un atractivo, un inte-

rés. En cuanto presentas con una cierta 

frescura la persona de Jesús, el joven 

reacciona y se siente atraído… Jesús 

es el que va a salvar a la Iglesia, Jesús 

es el que tiene atractivo. Una Iglesia sin 

Jesús no es nada, nada.

Per a vostè, què és l’evangelit-
zació?

Comunicar la experiencia primera, 

algo de lo que se vivió con Jesús. Evan-

gelización viene de una palabra que es 

“buena noticia”, Jesús tenía la capaci-

dad de presentar a Dios, la experiencia 

de Dios, como algo nuevo y algo bueno. 

Nosotros no somos capaces de presen-

tar esa experiencia como algo bueno. 

Esto resume el arte de la evangeliza-

ción actual. Hemos tenido una pastoral 

del miedo, presentando un Dios que 

daba miedo. Cuando la gente ha perdi-

do el miedo a Dios y se ha marchado o 

ha dejado de creer, no somos capaces 

de presentar un Jesús seductor. El que 

no tiene experiencia de contacto con 

Jesús, el que no ha sintonizado con su 

proyecto del Reino de Dios, ese hablará 

de Jesús pero no estará comunicando 

la experiencia, estará haciendo un ser-

món, una moral. Creo que es necesario 

poner directamente a las personas en 

contacto vital con la persona de Jesús. 

El éxito de mi libro está precisamen-

te en esto, he recibido miles de corre-

os, me hablan del libro pero enseguida 

hablan de Jesús.  Yo puedo decir que 

Jesús hoy está activo, está vivo y hay 

que dejarle hablar.

Jesús històric? Jesús ressusci-
tat?

Vamos a ver, Jesús es el nombre. 

Si digo Cristo ya es otra cosa porque 

estoy diciendo que es el Mesías. Para 
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encontrarnos con Jesucristo, con el 

Jesús de la vida terrena y la experien-

cia del Jesús Resucitado, yo diría que 

de alguna manera hay que hacer el 

mismo recorrido que hicieron los prime-

ros discípulos. Lo primero es encontrar-

te con Jesús, humano, tratar de enten-

derlo, tratar de vivirle y para mí, antes 

de la Resurrección está otra cosa: 

Jesús y Dios, o dicho de otro modo, la 

Humanidad y la Divinidad. Planteado 

así yo diría (ya lo dijo Leonardo Boff), 

que Jesús es tan humano, tan huma-

no, tan humano, que tan humano solo 

puede ser Dios. No está contrapuesto, 

si yo capto lo humano que es Jesús, 

me doy cuenta de que no es como 

nosotros. En este hombre hay algo, 

hay un plus, hay algo tan humano, tan 

generoso, tan grande, tan atractivo…, 

que termina siendo un interrogante.

He recibido hace poco un correo de 

una persona que me dice que es ateo 

pero nunca ha encontrado a nadie que 

le ayude a ser humano como Jesús. 

Cuando uno se da cuenta que no va a 

encontrar a nadie que le pueda hacer 

tanto bien como el que le pueda hacer 

Jesús, éste ya empieza a dar pequeños 

pasos hacia un misterio mayor y enton-

ces los datos de la experiencia pascual 

le empiezan a encajar, le empiezan a 

decir algo. Pero empezar con un per-

sonaje resucitado sin saber a quién ha 

resucitado Dios no parece el camino 

más adecuado. Dios no ha resucitado 

a cualquiera, no ha resucitado a Caifás, 

no ha resucitado a Pilatos, ha resucita-

do a Jesús. ¿Por qué? 

Resumiendo, cuando uno capta 

hasta el fondo todo lo humano que es 

Jesús empieza a preguntarse ¿Qué 

hay en esta humanidad? Santa Teresa 

dice: “La sacratísima humanidad de 

Jesús es el camino para encontrarse 

con el Hijo de Dios hecho carne”.

Yo siempre hablo de la condición 

divina de Jesús,  pero no una divinidad 

en el aire sino de un Dios hecho huma-

no, humano, humano.

Quina és la seva posició davant 
la mort?

De fe, de esperanza. Pero a mí 

me gustaría morir como Jesús, per-

donando. Yo quiero despedirme de 
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este mundo reconciliado, pidiendo per-

dón y perdonando. Tampoco me sor-

prendería mucho terminar como Jesús, 

quejándome. Los gritos de Jesús 

son impresionantes, primero: “Padre 

perdónalos porque no saben lo que 

hacen” es el último gesto de compa-

sión suprema de Jesús, con este grito 

disculpa y libera de la culpa a los que 

le están crucifi cando. Además, Jesús, 

identificado con todas las víctimas, 

muere diciendo: “¿Por qué me has 

abandonado?”

También me impresiona el último 

grito de confianza de Jesús: “Padre 

en tus manos dejo mi aliento, dejo mi 

vida”. Para mi la muerte es el último 

acto de confi anza en el misterio que yo 

espero sea bueno.

A dia d’avui, què afegiria o trau-
ria del seu llibre?

Quitar no quitaría nada, no he 

pensado en ello. Lo que sí he pensa-

do es que añadiría algo, por ejemplo 

el llanto de Jesús, la experiencia de 

Jesús llorando. Jesús es un profeta 

que llora y en el libro no está expli-

citado. Jesús llora cuando sube a la 

capital y mientras sus discípulos (de 

pueblo) están admirando los edifi cios 

y los templos, entonces miran a Jesús 

y ven que está llorando, llora por una 

religión y dice: “Jerusalén, no que-

dará piedra sobre piedra porque no 

conoces los caminos que conducen a 

la paz”.

Luego retocaría y subrayaría 

mucho más el tema de los niños. No 

le he dado la sufi ciente fuerza al gesto 

profético de Jesús cuando coloca a un 

niño en medio de los apóstoles, de la 

Iglesia apostólica. El niño es la perso-

na frágil, insignificante, vulnerable y 

Jesús lo acoge, lo estrecha, se identi-

fi ca con él y les dice: “Si acogéis a un 

niño me estáis acogiendo a mí, quien 

me acoge a mi está acogiendo al 

Padre”. Le hemos dado mucha impor-

tancia a la escena cuando Jesús va 

desde Betsaida hacia Cesarea de Feli-

pe, y Jesús le dice a Pedro (en Mateo): 

“Tu eres Pedro y sobre esta piedra 

edifi caré mi Iglesia”. Sin embargo, no 

le hemos dado importancia al gesto 

profético de Jesús cuando coloca en el 

centro de la Iglesia apostólica al frágil, 

al insignifi cante. Eso tendría que tener 

fuerza. Yo pienso que en la Iglesia los 

últimos no son los primeros, tendría 

que ser mucho más visible esta reali-

dad de que los  últimos tienen que ser 

los primeros y en la Iglesia los últimos 

siguen siendo los últimos en buena 

parte… 

El tema del niño lo toqué hablando 

de la mujer pero ahora me doy cuenta 

que hay algunos aspectos que hubiera 

destacado más.

Bé, potser podem esperar un 
segon volum…
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Amb la base de 

la ci tació de 

l ’ evange l i s ta 

Mateu, dins el dis-

curs del Sermó de 

la Muntanya, Fran-

cesc reflexiona una 

vegada més sobre la 

caritat, però amb un 

matís molt concret: 

l’amor als enemics. 

De tot el missatge 

de Jesús, l’amor als 

enemics representa 

la part més laborio-

sa d’acomplir i, per a 

molts, resulta incom-

prensible. 

L ’amor que es 

demana ací és més 

aviat una acció con-

creta, comunió viva 

a través de gestos 

concrets. L’amor no 

té res d’extraordinari 

quan s’estima aquells 

que t’estimen. Res-

pecte a això Francesc 

diu en la Rnb 22,1-4: 

Prestem atenció, tots 

els frares, a allò que 

diu el Senyor: Esti-

meu els vostres ene-

mics i feu el bé als 

qui us odien (Lc 6,27; 

Mt 5,44)  car també 

nostre Senyor Jesu-

crist, les petjades del 

qual hem de seguir, anomenà amic el 

seu traïdor i a gratcient va oferir-se als 

qui el crucifi caven. El mèrit es troba a 

saber estimar aquells que són conside-

rats com a “enemics”.

Però no ens hem d’enganyar, 

aquesta caritat envers els enemics 

és molt difícil d’aconseguir. El mateix 

Francesc era conscient d’això quan diu 

en la 2CtaF 27: I si algú no vol o no 

pot estimar-lo com a si mateix, que 

almenys no li ocasioni mals, ans li faci 

bé. No per això l’hem de rebutjar i fer-li 

mal.

El problema de fons d’aquesta situa-

ció, com d’altres, és que ens estimem 

massa a nosaltres mateixos i no som 

capaços de fer el primer pas respecte a 

la reconciliació i, en comptes d’apropar-

nos de nou, deixem refredar el nostre 

desig de fer les paus. De fet, com ens 

ha dit el benamat Francesc, es tracta 

d’oblidar l’afront, superar i vèncer la 

pròpia limitació i el propi egoisme per 

LA CARITAT
REMEI GARCIA

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

Admonició 9a

Diu el Senyor en l’Evangeli: 

Est imeu els vostres ene-

mics; féu bé als qui us avorrei-

xen i pregueu pels qui us per-

segueixen i calumnien (Mt 5, 

44). De fet, estima verament el 

seu enemic qui no es dol de la 

injustícia que li fa, ans s’abru-

sa pel pecat de la seva ànima 

a causa de l’amor de Déu. Que 

l i  demostr i  est imació per les 

obres.
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seguir l’exemple de Jesús. De desen-

volupar la capacitat de perdonar i esti-

mar el proïsme, malgrat que sigui un 

rostre indigne.

Qui arriba a estimar els enemics ha 

comprès el misteri de la reconciliació 

realitzada per Jesús, ha comprès que 

l’amor de Déu és la realitat més gran i 

divina.

Un altre signe d’amor als enemics 

és la pregària per ells. Amb aquesta 

pregària no simplement es demana per 

ells perquè Déu els obri els ulls i vegin 

el seu engany, sinó sobretot perquè 

Déu sigui, cada vegada més, signe 

d’amor en les seves vides.

De tot això Francesc vol treure’n 

conseqüències pràctiques per a la vida 

de fraternitat i, lògicament, per a la 

vida cristiana en general. Es tracta de 

desapropiar-nos del propi jo. No cal 

parlar del que signifi ca, ja sabem prou 

bé que se’ns demana allò que hi ha de 

més radical en nosaltres: la mort a si 

mateix i el renunciament. Per 

arribar a estimar és necessari 

construir les nostres relacions a 

base de petites morts i renun-

ciaments.

Sant Pau ens diu: Vèncer 

el mal amb la força del bé. 

És un camí que es va fent 

a poc a poc, vencent el nos-

tre orgull i amb una gran dosi 

d’humilitat. Tenir present que 

Déu sap tal com som, ajuda a 

acceptar la humiliació. I aques-

ta acceptació ens allibera. 

Hem de mostrar-nos tal com 

som, no podem fer trampa, 

hem de ser sincers en tot.

Amb confi ança, amb l’aju-

da de Déu, tot això en anirà 

fent créixer en una fe adulta 

i responsable, i posar tota la 

nostra vida en les mans de 

Déu.   

“ON HI HA CARITAT I AMOR 

ALLÍ HI HA DÉU”
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Una bona part de les històries de 

la Bíblia es podrien agrupar sota 

el títol d’Històries de germans o 

Històries de gelosia. Caín i Abel (Gn 4), 

Esaú i Jacob (Gn 25,22), la història de 

Josep i els seus germans (Gn 37), Sara 

i l’esclava (Gn 21), David i Saül (1Sa 

18)... I a l’Evangeli, els obrers d’última 

hora (Mt 20), Marta i Maria (Lc 10), o 

el Fill Pròdig i el seu germà (Lc 15). 

L’abundància de textos denota que la 

gelosia i els problemes en les relacions 

fraternes són una de les constants de 

la vida humana. 

Caín i Abel (Gn 4).

Ja des dels inicis la Bíblia ens presenta 

l’animadversió entre germans com un 

dels temes principals.

Acabades les collites, Caín va pre-

sentar al Senyor una ofrena dels fruits 

de la terra. Abel va oferir també les pri-

meres cries del ramat amb el greix de 

les víctimes.

El Senyor va acollir favorablement 

Abel i la seva ofrena, però no acollí 

Caín i la seva. Caín es va irritar molt 

i anava amb el cap baix. El Senyor li 

digué:

—Per què estàs irritat i no aixeques 

el cap? Si obres bé seràs acceptat; 

però, si no obres bé, el pecat aguaita 

a la porta: ell et desitja, però tu l’has de 

dominar...

Caín no escolta, submergit en els 

seus pensaments ferits i, de seguida, 

se’n va a matar el seu germà. S’irrita 

perquè interpreta com a injusta l’actitud 

de Déu, hi ha gelosia, però també mala 

interpretació. Déu intenta fer-lo refl exio-

nar: “Per què t’irrites?” Gran pregunta 

adreçada també a tots nosaltres per 

objectivar i desmuntar els motius de 

les nostres emprenyades... I segueix 

la reflexió de Déu amb un gran sen-

tit comú: “Si obres bé seràs acceptat; 

però si no obres bé...” El problema és 

que Caín no escolta, només s’escol-

ta a si mateix i als seus pensaments 

negres que alimenten el ressentiment. 

La gelosia i el ressentiment molts cops 

recolzen sobre idees falses, deforma-

cions de la realitat que alimenten els 

sentiments victimistes, i deriven en vio-

lència.

Esaú i Jacob ja topaven entre 

ells dins les entranyes de la mare (Gn 

25,22) i en néixer Esaú, tot seguit va 

sortir el seu germà, agafant amb la 

mà el taló d’Esaú... I després de ven-

dre-li la primogenitura per un plat de 

llenties i obtenir la benedicció del pare 

DEL FRATRICIDI A LA FRATERNITAT
FRA JOSEP MANUEL VALLEJO
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amb engany, Jacob ha de fugir perquè 

el seu germà Esaú el vol matar (Gn 

27,43).

Encara és més clara la gelosia dels 

germans de Josep, per ser el petit, el 

preferit del seu pare i per atrevir-se a 

explicar els seus somnis (Gn 37). Els 

germans decideixen de matar-lo i grà-

cies a la intervenció del germà gran, 

Rubèn, es conformen amb llençar-lo 

dins un pou.

Altres històries de gelosia les tro-

bem amb Sara i la seva esclava (Gn 

21,9), Saül i David (1 Sa 19), Raquel i 

Lia (Gn 30), Anna i Peninnà (1 Sa 1). 

La gelosia és una malaltia de l’afectivi-

tat que suposa que la persona vol tota 

l’atenció de l’ésser estimat per a ella 

mateixa i no tolera de “compartir-la” 

amb una altra. En tots els casos la per-

sona s’imagina amb dret a ser l’única 

estimada, o la més estimada i el centre 

d’atenció: exclusivitat i apropiació.

A l’Evangeli.

Jesús, que coneix prou l’ànima huma-

na, recomana el secret quan fem obres 

bones per vacunar-nos del desig de ser 

lloats o valorats (Mt 6) i també expli-

ca la paràbola del servent sense cap 

mèrit per convèncer-nos que no ens és 

degut l’agraïment (Lc 17,10). Tot el que 

fem és retorn del molt que hem rebut. 

I davant el desig immoderat d’ésser 

els primers (Jaume i Joan, Mc 10, 35) 

recomana el darrer lloc i ésser servents 

de tothom. “El qui s’humilia serà enal-

tit”. I ell mateix en rentar-los els peus 

els diu: “feliços de vosaltres si us ho feu 

mútuament” (Jn 13,15).

A la paràbola dels obrers d’última 

hora (Mt 20) la gelosia dels que han 

treballat tot el dia i no toleren que els 

que han treballat una hora cobrin igual 

que ells, és desemmascarada per la 

frase de Jesús: “tens enveja perquè sóc 

generós?” L’exclusivitat, el fet de consi-

derar-se els únics amb dret de rebre les 

atencions de l’amo, així com apropiar-

se l’amor de Déu que creiem “comprar” 

amb els nostres mèrits, constitueixen 

els registres de la gelosia. L’afectivitat 

sana, la de Jesús, és inclusiva, gene-

rosa, magnànima, sobreabundant, gra-

tuïta.

Com a teràpia contra aquest exclu-

sivisme malaltís, Jesús explica la pre-

ciosa paràbola del Fill Pròdig (Lc 15), 

on les difi cultats entre els germans no 

són simple gelosia, sinó que és més 

complex. El germà gran s’indigna per-

què considera una injustícia que el pare 



    CATALUNYA FRANCISCANA  17

segueixi considerant com a fi ll al petit. 

I el fi ll petit igual: “...ja no mereixo que 

em diguin fi ll teu...”. Tant l’un com l’altre 

consideren que es guanyen la digni-

tat de fill amb el seu comportament. 

Igual que els fariseus i els mestres de 

la llei als quals s’adreça la paràbola 

(Lc 15,1), creuen que ells són dignes 

perquè compleixen, i no toleren que 

Jesús sigui amic dels pecadors que “no 

s’ho mereixen”. No toleren la gratuïtat, 

la magnanimitat, les entranyes de pare.

El moralisme és, moltes vegades, el 

gran obstacle per al nostre cristianisme, 

sigui de dretes o d’esquerres, és igual. 

Com el fi ll gran necessitem sentir mol-

tes vegades a l’orella del cor: “...Fill, tu 

sempre ets amb mi i tot el que és meu 

és teu...” Som fi lls i estem a casa. Gra-

tis! No pels nostres mèrits.

La Fraternitat.

Jesús, per guarir-nos de les nostres 

malalties afectives, va inventar la fra-

ternitat: “N’escollí dotze, perquè vis-

quessin amb ell...” (Mc 3,14). I els 

escollí ben diferents i fi ns i tot enfron-

tats entre ells per ideologia o opci-

ons religioses,  perquè es barallessin 

i es reconciliessin. Viure AMB Jesús 

serà l’escola de la fraternitat per als 

deixebles. Veure’l posar un infant -el 

que no pot, el que no sap, el qui no 

té cap mèrit perquè no pot complir 

la Llei- com a model de deixeble del 

Regne de Déu, sentir com recoma-

na perdonar 70 vegades 7, copsar la 

seva no violència i l’amor als enemics 

com a nucli de la convivència... (Mt 

5,48). Sopar junt amb els pecadors, 

veure com reintegra a la comunitat els 

malalts i exclosos, i com els fa sentir-

se fi lls i, per tant, radicalment iguals i 

germans... I saber-se feliços pel fet de 

ser pobres, humils, compassius, nets 

de cor... (Mt 5)
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Viure amb Jesús 

i entre nosaltres és 

la gran teràpia con-

tra l ’exclusivisme i 

l’afectivitat malaltissa 

que deriva en enve-

ja i gelosia. Però hi 

ha una altre aspecte 

important: l’afectivi-

tat narcisista ve d’un 

buit, d’una necessitat 

no saciada. Sols el cor 

ple de l’Esperit Sant, 

ple de la solidesa de 

la presència de Déu, el cor que ha 

sentit en l’íntim del seu interior la Veu 

que no cessa de repetir-li: “Tu ets el 

meu fi ll l’ESTIMAT, en tu m’he com-

plagut”, pot prescindir de la necessitat 

d’ésser valorat, d’ésser lloat, d’ésser 

el centre. I és que saber-nos mirats, 

saber-nos estimats incondicionalment 

sacia, i ens fa passar de viure des de 

la queixa i el reclam a viure des de 

l’agraïment: “Com podria retornar al 

Senyor tot el bé que m’ha fet?” (Sal 

116). Estar unit, empeltat a Jesús 

(Jn 15) és la garantia de llibertat i de 

maduresa afectiva: “Quien a Dios tiene 

nada le falta”.

La nostra necessitat d’amor és infi -

nita i sols un amor infinit pot saciar-

nos plenament... Els altres amors són 

“relatius” i no poden omplir-nos. Quan 

els absolutitzem fi ns a convertir-los en 

“déus”, deceben i frustren. La causa del 

nostre mal, de la nostra irritació és que 

demanem als altres allò que no poden 

donar.

Per sortir-nos de tots aquets embo-

lics és fonamental l’honestedat amb 

nosaltres mateixos... Caminar en la 

veritat, no enganyar-nos, aprendre a 

escoltar el que la realitat ens diu, no 

el que nosaltres li fem dir. Aprendre a 

posar nom als nostres dimonis, sense 

falsejar el diagnòstic 

de la nostra malaltia 

buscant la causa del 

nostre mal a fora, en 

els altres, quan en rea-

litat el mal el portem a 

dins. Si féssim això ens 

adonaríem que, moltes 

vegades, la causa del 

nostre malestar porta el 

nom inconfessable de 

gelosia o d’enveja.

Sant Francesc

Sant Francesc deia als seus frares: 

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 ho fa tot 

bé (Adm 8). El Poverel·lo tenia una 

gran consciència que tot el que tenim 

de bo és un do de Déu, per tant, si 

envegem els dons del germà envegem 

al mateix Déu.

I si tot el que tenim és un do de Déu, 

de què podem gloriar-nos? Conseqüent-

ment, la vanaglòria és un acte d’apropia-

ció indegut dels dons de Déu, és presu-

mir dels béns que el Senyor diu i obra 

en ell (Adm 2). I Francesc, que coneixia 

molt bé el cor de l’home, ens dóna diver-

sos antídots: l’home és el que és davant 

de Déu i no més. I recomana contra la 

vanaglòria i l’enveja desitjar de tenir l’es-

perit del Senyor i la seva santa operació, 

pregar sempre a ell amb cor pur i tenir 

humilitat, paciència en la persecució 

i la malaltia, i estimar aquells que ens 

persegueixen, reprenen i acusen (2R 

10,9-10). L’amor als enemics és criteri 

de la possessió de l’Esperit Sant i teràpia 

contra l’enveja i la vanaglòria. I Francesc 

ens dóna un criteri infal·lible per conèixer 

la seva autenticitat: estima veritablement 

el seu enemic el qui no es dol de la 

injustícia que li fa (Adm 9,2).
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Una mica d’història

El fet d’acollir persones en el convent 

d’Arenys no era un partir de zero. Tots 

els convents caputxins fan acollida als 

pobres de maneres diverses. Des de 

sempre s’han donat aliments, ajudes 

de diverses menes, com pagar algun 

desplaçament, rebuts de llum, d’aigua...

Al convent d’Arenys, fa uns 25 anys, 

es van començar a donar alguns casos 

greus de persones que estaven en situa-

ció crítica i se’ls acollí a l’hostatgeria de 

dins el convent. Eren situacions comple-

xes, això portà a que poc a poc s’arran-

gés un espai propi, diferent de l’hostat-

geria, que es pintà, es dotà de lavabo, 

dutxa... És l’espai que ara anomenem 

“Hostatgeria nova” o “Ca la Maria”.

Amb l’onada de la immigració es 

van acollir moltes persones indocumen-

tades que no tenien on viure, sense 

deixar d’atendre persones amb altres 

problemes com la drogoaddicció... Es 

van haver d’ampliar espais. També 

vam acollir alguna parella i fi ns alguna 

família sencera.

Hem acollit molts marroquins, molts 

de l’Est (com ara ucraïnesos), d’Amèri-

ca (de l’Equador, Colòmbia...), de Tuní-

sia, fi ns i tot un japonès... Ha passat pel 

convent molta gent i de procedències 

molt variades.

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

ACOLLIR: LA LLUM QUE NEIX DEL CAOS 
CONVERSA AMB FRA JACINT DURAN

ANNA GONZÁLEZ i MONTSE ANDREU

Fa anys que al convent dels caputxins d’Arenys de Mar es fa acollida 

de persones amb difi cultats i d’immigrants. Ho hem volgut conèixer 

de prop de la mà de fra Jacint Duran. El que d’entrada volia ser una 

entrevista es convertí en una agradable i interessantíssima conversa, 

tant pel que s’hi relata com per les refl exions que ens interpel·len.
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Les persones feien el seu camí. 

Trobaven un treball, es començaven a 

espavilar. Se’ls ensenyava a parlar cas-

tellà i català amb voluntaris que venien 

a ajudar-los; arreglaven els papers però 

llavors sorgia el problema de la viven-

da. Cobraven una mica pel seu treball, 

però els preus dels pisos eren prohi-

bitius. Això feia que l’hostatgeria anés 

augmentant en nombre de persones 

acollides, però no hi havia possobilitat 

de sortida. 

Es parlà amb l’Ajuntament per si ens 

podien ajudar. Per aquests casos l’Ajun-

tament sempre ens ha atès molt bé, hi 

hagués el partit que hi hagués. El que 

nosaltres hem demanat ha estat sempre 

aprovat per unanimitat en els plens. Això 

sí, passava molt de temps abans no es 

feia realitat. I, per què? Doncs perquè és 

una decisió pública i això demana temps, 

no pot ser de ràpida solució. Nosaltres 

sí que podem prendre decisions amb 

més rapidesa, però ells no. En aquell 

moment, l’ajuda consistí en què el men-

jar del migdia de les persones que s’es-

taven a l’hostatgeria el proporcionaria 

l’Ajuntament. Actualment encara ho fa. 

Anem a l’hospital municipal de la gent 

gran a buscar el menú del dia. 

En un segon moment d’aquest pro-

cés d’acollida, es parlà amb un alcal-

dable (que després va ser Alcalde) a 

qui se li exposà que teníem molta gent 

acollida i que no s’hi cabia, amb l’afegit 

dels problemes per trobar pis que hem 

dit abans. S’aconseguí que la gent més 

autònoma pogués ocupar un pis cedit 

per l’Ajuntament i que això fes de tram-

polí per integrar-se a la vida normal. 

Les persones acollides pagaven un 

mínim per la llum i el manteniment de 

la casa i així podien fer una mica d’es-

talvis. Això a nivell organitzatiu sembla 

que està tot lligat, però la realitat era 

més complexa. Hi va haver gent que hi 

va estar molt de temps en aquesta situa-

ció, altres menys. 

Un tercer moment va venir quan, 

passat el temps, aquestes persones, 

malgrat tenir documents i treball i es 

poguessin acabar d’integrar i ser autò-

nomes, es trobaven amb el mateix pro-

blema de molta altra gent de la vila, 

sobretot joves: l’habitatge. Els preus 

eren inaccessibles.

El convent tenia un hort i dialogant 

els frares d’Arenys amb als superiors 

dels frares caputxins de Catalunya 

(el Ministre provincial i el seu consell 

d’aquell moment), va sorgir la idea de 

cedir aquells terrenys per al jovent del 

poble amb difi cultats per trobar viven-

da. Es van iniciar tractes amb l’Admi-

nistració, Ajuntament, Generalitat i una 

constructora. La condició que els fra-

res posaren en aquest lliurament gra-

tuït del terreny és que es construïssin 

habitatges de baix lloguer. Finalment, 

després de molt negociar, i malgrat no 

es complís tot el que en un principi 

s’havia acordat (sobretot pel que fa a la 

qualitat de l’obra i els preus de lloguer 

que foren més alts del que s’esperava), 

s’iniciaren les obres de construcció. 

Dels 68 pisos que es van construir, 

els frares poden designar directament 

els llogaters de quatre. Aquests lloga-

ters han d’haver passat per la cura i el 

seguiment del convent.  
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Més enllà de l’habitatge

Per altra part, continuàvem atenent les 

persones que venien a buscar men-

jar. Totes elles vivien al carrer. Vam 

considerar que calia dignifi car-les una 

mica i és per aquest motiu que es van 

construir unes dutxes. En un principi el 

servei d’higiene era a qualsevol hora; 

en augmentar el nombre d’usuaris hem 

hagut de posar un horari de dilluns 

a dijous. I així com els que vénen a 

buscar menjar diàriament només s’hi 

estan una estona, els que es dutxen 

fan una estada més llarga i això crea 

un ambient: s’han d’esperar, se’ls dóna 

un entrepà, se’ls dóna roba. Fra Vicenç 

vetlla perquè aquestes persones, mal-

grat visquin al carrer, vegin que tenen 

alguna cosa, la seva roba. És per això 

que se’ls renta la roba. El moment de 

les dutxes és un moment per fer caliu. 

Cal dir que hi ha estones de tensió. Cal 

pensar que s’acosten tota classe de 

persones, okupes, drogoaddictes... Fra 

Vicenç, en René (que és novici), junta-

ment amb altres persones de la comu-

nitat caputxina, estan al davant i ajuden 

a fer un ambient de caliu i, si convé, 

contenció. Hi ha l’Esperança, que té ja 

uns quans anys, que fa aquest servei, 

ajuda amb la roba i dóna conversa als 

qui es vénen a dutxar i, precisament 

per l’edat que té (més de 80 anys), és 

respectada i estimada pels qui vénen a 

dutxar-se. 

Pel que fa al servei de menjar diari, 

cal dir que atenem unes trenta o qua-

ranta persones. Les despeses que 

suposen aquests àpats es cobreixen 

amb aportacions (sobretot en espècie) 

que es recullen a l’església o espontà-

niament rebudes d’institucions i, sobre-

tot, de particulars. També en rebem 

d’altres convents caputxins. Amb tot, 

l’economia del convent es veu molt 

afectada, hi ha problemes per arribar 

a fi nal de mes. Hi ha un grup de volun-

taris molt maco. Tot i que no ens agra-

da parlar de “voluntaris”, és un terme 

massa genèric. De fet, aquest “volun-

tariat” és una expressió necessària de 

la vida dels creients. Som germans que 

ajudem a d’altres germans. Així doncs, 

un frare i un grup d’aquests germans 

que dèiem, format per unes 3 o 4 per-

sones (diferent cada dia), cuina i repar-

teix el menjar i la beguda en recipi-

ents de plàstic. Aquest servei es fa a la 

porta del convent, on hi ha el passadís 

llarg, és un lloc discret. Es reparteix 

el menjar cada dia, de dilluns a diven-

dres, a les 12 del migdia. Els caps de 

setmana ho fan les monges Paüles de 

Maricel. Aquests dos dies nosaltres no 

podem fer-ho ja que l’horari coincideix 

amb la catequesi i les misses. He de 

dir que s’han d’elaborar dos tipus de 

menjar ja que servim també a persones 

musulmanes. Cada dia és una sorpre-

sa, no se sap quanta gent trucarà a la 

porta i quina classe de menjar demana-

ran. Se’ls dóna una bossa amb el men-

jar i fruita. És una bossa força comple-

ta. Tot és una mica caòtic, però ens en 

sortim. Nostre Senyor ja sap perquè ho 

fa. De les persones que vénen hi ha qui 

tenen malalties mentals, també hi ha 

força immigrants i molta gent que viu 

al carrer. També hi ha okupes d’aquí 

amb qui no saps ben bé què fer. Majo-
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ritàriament són homes. Alguna vegada 

alguns d’entre ells han causat desper-

fectes i robatoris a l’església. Però nor-

malment, el frare i els col·laboradors 

posen ordre. Hi ha una senyora, abans 

ho feia un frare, que cada vespre va a 

uns forns del poble a buscar el pa que 

ha sobrat. Aquest pa, si se n’ha recollit 

molt, es congelarà i servirà tant per al 

convent com per a repartir. Això ens 

va molt bé, perquè el pa és un aliment 

caríssim i ens permet estalviar. Hem 

de dir que el col·legi de la Presentació, 

que està al costat del convent, també 

ens ajuda amb el menjar que els sobra 

del menjador. També l’Ajuntament hi 

col·labora, així com d’altres entitats i 

particulars.

Si detectem necessitats econò-

miques, que no podem assumir, ens 

posem en contacte amb Càritas amb 

la qual hi ha una estreta i recíproca 

col·laboració. Per exemple, davant una 

persona que no té diners per viatjar, 

el convent ho comunica a Càritas qui 

dóna un tiquet a la persona. Aquesta, 

quan vagi a l’estació, podrà bescanvi-

ar el tiquet per un bitllet. Val a dir que 

la col·laboració del personal de l’es-

tació és molt bona. Igualment, en cas 

que una persona necessiti anar a una 

pensió del poble, també ens posem 

en contacte amb Càritas. I al contrari, 

Càritas ens adreçarà les persones que 

ells no poden atendre cap al convent. 

També hi ha una estreta col·laboració 

amb Benestar Social de l’Ajuntament. 

Contactem sovint amb Serveis Socials 

per molts casos, alguns els portem en 

comú. Aquests serveis funcionen a tra-

vés d’uns protocols que nosaltres res-

pectem i crec que és bo que hi siguin. 

També amb la policia hi ha hagut bons 

tractes. En una ocasió, la policia trobà 

una persona a la platja, la van detenir 

i com que no portava roba, la van por-

tar al convent i aquí la vam vestir. En 

altres moments hem acollit gent que la 

policia ens ha portat perquè dormia al 

carrer. Però no sempre aquestes col-

laboracions han estat bones. Recordo 

un cas en què hi va haver una reunió 

entre els comerciants del poble i mem-

bres del cos de Mossos d’Esquadra per 

tractar d’un tema sobre seguretat ciuta-

dana. Davant la pregunta d’un comer-

ciant si a Arenys hi havia problemes 

de seguretat, un mosso contestà que 

al poble hi havia un punt confl ictiu. Es 

referia al convent dels frares. Aquesta 

resposta alarmà alguns dels allà pre-

sents ja que col·laboraven amb el con-

vent i portaven els seus fills a cate-

quesi. Això arribà a les meves orelles i 

vaig lamentar profundament aquestes 

declaracions. En una reunió amb l’Al-

calde i el Cap dels Mossos aquest es 

disculpà pel que havia declarat, però 

estava preocupat donat que les perso-

nes acollides al convent “li alteraven 

les estadístiques”. Però, normalment, la 

col·laboració amb els mossos ha estat 

bona.
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Valoració personal. 

Com ho vius tot això? 

Una de les coses més difícils és no 

veure el pobre com un enemic. Es 

tracta de passar de ser jutge a metge. 

Explico una anècdota: era al principi 

de tot i un pobre va venir a demanar. 

El frare, com que va advertir que havia 

begut més del compte, no li va voler 

obrir la porta i el noi, després d’insistir 

vàries vegades sense trobar resposta, 

va marxar però abans es va pixar a la 

porta del convent. L’endemà va tornar 

i va demanar per parlar amb mi. D’en-

trada, va demanar perdó pel fet del 

dia anterior i es va voler confessar. El 

vaig fer passar, esperant que en algun 

moment o altre em demanaria diners. 

Després de confessar-se vam estar 

parlant i al fi nal quan ja s’acabava, el 

noi em va comentar que em volia dir 

una cosa. Vaig pensar: “Ara em dema-

narà diners”. La cosa no va anar així, 

sinó que em va explicar que havia 

conegut una noia, era una prostituta de 

la carretera, i que es volia casar. Em 

va dir que a ell li agradava resar, que 

anava a missa, que combregava, però 

que un capellà li havia dit que anant 

amb una noia d’aquesta mena no podia 

combregar. Vam estar parlant llarga 

estona. Vam arribar a la conclusió que 

calia treballar més (ell vivia de vendre 

paquets de mocadors “Kleenex”, al cos-

tat dels semàfors) i enfortir la relació de 

la parella. Un cop acabada la conversa 

i ja a la porta el noi va treure un paquet 

de mocadors de la butxaca i me l’allar-

gava. Vaig pensar que me’l volia ven-

dre i vaig dir-li que en aquell moment 

no tenia diners per donar-li. El noi con-

testà: “No, padre, gracias, es por el 

tiempo que me ha dedicado”. A hores 

d’ara encara guardo aquest paquet de 

mocadors a la meva habitació.

El pobre té les mateixes ambivalèn-

cies que nosaltres. Els rics ens roben 

i ho trobem normal, ens enfadem més 
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quan ens roba un pobre, segurament 

perquè posen en joc els nostres sen-

timents més bons. Al pobre no se l’ha 

d’ajudar perquè sigui bo, sinó perquè 

és humà.

La dolcesa de Sant Francesc 

en atendre el leprós, la trobes aquí? 

L’experiència de transformar el que és 

amarg en dolç no és el fet d’ajudar, 

sinó el fet de ser ajudat pels pobres. 

Una vegada dos frares vam anar al 

centre que tenen les Missioneres de 

la Caritat (les de la Mare Teresa de 

Calcuta) al carrer Ferran de Barcelona 

(no sé si encara és així). Hi vam anar 

com a pobres, a demanar. Estàvem 

en una taula, la nostra cara no es cor-

responia al lloc on érem. Quan vam 

acabar de menjar, una senyora que 

seia al meu costat em va dir: “Tu no 

eres de aquí, ¿verdad? Pues toma esto 

que te servirá para esta noche, que tu 

no sabrás cómo encontrarlo”. Em va 

donar pa amb trossos de formatges. 

Un altre home que tenia a l’altre cos-

tat i quasi no tenia dents em donà la 

xocolata que li tocava de la seva ració: 

els hi feia pena... El mateix li passà a 

l’altre frare. L’experiència de Francesc 

no és de dalt a baix és d’igual a igual. 

En la mesura que l’experiència es dóna 

d’igual a igual som restaurats per ells. 

En situacions de pobresa es veu la per-

sona humana sense afegitons. La rela-

ció amb els marginats et dóna la doble 

sensació: una aversió que crea alhora 

comunió. Comunió, perquè t’hi veus 

refl ectit. De vegades fan coses que tu 

humanament no faries, però com deia 

aquell: No hi ha res humà que ens sigui 

estrany. 

Una cosa és el pobre i una altra el 

marginat. El primer es troba amb un 

problema bàsicament econòmic, l’altre 

s’ha situat física i, sobretot, anímica-

ment al marge de la societat. Ajudar un 

pobre és gratifi cant, és ell qui tira del 

carro, però una altra cosa és el margi-

nat, que és molt difícil d’ajudar. Quan 

ve un pobre t’hi aboques, amb el margi-

nat fàcilment jutgem i ens neguitegem. 

No responen als paràmetres que nor-

malment fem servir. Per aquí ha passat 

molta gent que se’ls ha ajudat. D’altres, 

veus que per molt que els ajudis, és 

molt difícil que surtin del pou. Normal-

ment no saps què fer, a un jove amb 

drogoaddicció fi ns i tot se’l va acom-

panyar a Can Tunis a buscar droga. I 

aquest, malgrat tots els pronòstics, ha 

pogut reeixir...
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Aquesta és una tasca social. 

Quin plus li dóna el fet que 

aquesta la facin els frares 

i no Benestar Social? 

Jo des de la meva fe he de 

viure pobre i obert als pobres. 

No puc prescindir dels pobres 

en la meva fe. Estant amb ells 

aprenc de mi mateix i de Déu. 

Un home que vol viure l’Evan-

geli de Jesús ha d’estar en 

contacte amb ells.

Per estar amb Jesús és 

imprescindible el contacte 

amb els pobres. No podem 

viure sense una relació amb 

persones amb difi cultats. L’objectiu és 

ser conseqüent amb Jesús, és portar 

Jesús, és dur l’Evangeli. Una de les 

coses més boniques són les grans 

converses que tenim sobre Jesús 

amb els pobres. Aquí constantment 

estem fent diàleg interreligiós. Molts 

pobres acaben resant amb nosal-

tres. En recordo un, musulmà, que 

ens acompanyava a Sant Martí i es 

quedava a missa. Una vegada, en 

el lloc d’acollida del convent, hi va 

haver una picabaralla entre els que 

hi vivien sobre a qui li tocava netejar 

la cuina i aquest noi s’oferia a fer-ho 

tot. Li vaig preguntar per què ho feia 

ell si no li tocava i em respongué: 

“Padre, hoy tu, en la misa, has dicho 

que no hay que devolver mal por mal 

ni ojo por ojo, sino amar a los enemi-

gos”. Va citar un text de l’Evangeli! 

Aquest mateix noi, un cop casat, va 

venir al convent per parlar i em va dir: 

“Mi mujer está embarazada y tengo 

poco dinero. Vosotros los cristianos 

abortáis, ¿verdad?”.  Ell buscava que 

jo l’hi aprovés l’avortament, però em 

va escoltar. El nen va néixer, es diu 

Abdulatif. La relació és de molts anys 

i molt intensa.

És portar Jesús. Portem 

una persona que allibera i 

ens proposa un camí d’alli-

berament. En un món en 

què dels 15 fi ns al 50 anys la 

causa de mort més elevada 

és el suïcidi, vol dir que algu-

na cosa molt seriosa està 

passant. 

Els cristians no sabem 

el tresor que tenim. Hau-

ríem de tenir molta més 

consciència del que tenim 

entre mans. A vegades tinc 

la sensació com si fos un 

venedor de fruita que  té una 

prestatgeria plena de fruita de la més 

escollida i la gent ve i s’interessa per 

la prestatgeria i menysprea la fruita, 

ni se la mira. Moltes vegades les per-

sones vénen a l’església i pregunten 

coses com: “I de quin segle és?, de 

quines pedres està feta?, quan la van 

edifi car?”. Només els interessa la pres-

tatgeria, ningú pregunta per Déu, per 

Jesús, pel seu missatge, què es fa en 

aquell edifi ci tan estrany que és l’es-

glésia?

Amb els pobres es crea un ambi-

ent que facilita el fet de poder parlar 

de Jesús amb molta naturalitat. Pots 

comunicar-ho de moltes i diverses for-

mes. Quan la persona s’obre a la fe 

és la plenitud. Diuen que al pobre que 

acullo no li he de donar només peix 

sinó ensenyar-lo a pescar. D’acord, 

però si només faig això, el faig capita-

lista. Li hem donat menjar i l’hem ense-

nyat a pescar. Així, doncs, s’ha espavi-

lat. Ha posat un petit negoci... Ja està 

tota la feina feta? Una part, certament 

que sí, però n’hi ha prou? N’hi ha prou 

en què se sàpiga moure en la selva 

de lluita de classes i d’interessos? No 

tenim nosaltres un tresor infi nitament 

més gran?
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E n la primera part d’aquest arti-

cle esbossàvem alguns detalls del 

tarannà del midraix al Primer Tes-

tament. Vegem ara el camí pel qual 

ha passat el midraix sota la guia del 

pensament rabínic. És certament molt 

més llarg i variat que el traçat en el 

Primer Testament.., tant que arriba fi ns 

als nostres dies en multitud de revesti-

ments. Aquí volem explicar només els 

passos del midraix que han tingut més 

transcendència a través de la histò-

ria de la literatura rabínica.1 Les dues 

1. Entenem aquí el mot “rabí” no en el sentit 

estricte d’algú ordenat per la imposició de 

mans per esdevenir membre ofi cialment qua-

lifi cat per a la interpretació de la Torà oral i 

escrita. Ens volem referir simplement als 

membres essenis o de la família henòquica o 

qumrànica, saduceus o fariseus, que més o 

menys reconeguts pel poble fi del, impartien 

halacà o explicaven agadà a la sinagoga, en 

el bet ha-midrash o pels carrers de qualsevol 

llogarret o ciutat, gran o petita. Tots aquests 

feien un gran ús del midraix, generalment 

repetint el que se’ls havia ensenyat, però 

sovint innovant a partir del que havien rebut 

de la tradició dels seus mestres.

grans empremtes d’aquests passos les 

estableix el midraix halacà i el midraix 

agadà. El primer cerca en el text bíblic 

aquell detall (de qualsevol mena) que 

permet a partir d’una anàlisi aprofundida 

del mateix treure’n regles de conducta 

Espai BíblicEspai Bíblic

SENTITS I SENTIT DEL MIDRAIX
EN LA LITERATURA JUEVA 

SEGONA PART: NATURA I FINALITATS DEL MIDRAIX-AGADÀ
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).



(halacà).2 El segon no extreu de l’Es-

criptura regles de conducta sinó que 

amplia, corregeix o canvia el relat per 

arribar a una o a diverses fi nalitats de 

qui interpreta el midraix. Podem dir que 

l’agadà té aquestes metes principals:

1. Donar la interpretació tradicional 

del text bíblic. Mostràvem un bon 

exemple d’això en el comentari que 

fèiem a Is 20,22.

2. De per si és més per a la massa del 

públic creient que per als estudio-

sos de la Torà.3

3. Vol explicar les difi cultats i les con-

tradiccions del text bíblic: 

A) Per exemple, a Gn 28,11 sembla 

dir que Jacob a Betel «va pren-

dre de les pedres del lloc» per a 

fer-se’n  un capçal».4 En canvi 

al v. 18 diu que sols n’usà una. 

El Targum Palestinenc (TP) dirà 

que Déu per miracle convertí en 

una les moltes pedres, el que 

és una crida a la unió de cors de 

tota la comunitat d’Israel. 

B) Moltes vegades el Text Hebreu 

(TH), tot i que els subjectes del 

verb són molts, manté aquest 

en singular. Nm 32,25: «i digué 

(lit.) els fi lls de Gad i els fi lls de 

Rubèn». El TP ho arregla:  «És 

que parlaven de comú acord». 

(Idem a Gn 31,14: «I digué (lit.) 

Raquel i Lia».

2. R. Aquiva (mitjans S. II dC), segons la tradi-

ció, treia hakakhot fi ns i tot dels ornaments o 

tagin de les consonants hebrees.

3. wayyiqqah  me’abne  ha-maqom.

4. El Targum és la traducció ofi cial del text 

hebreu bíblic a l’arameu com a llengua 

vernacle per a la sinagoga, donat que la 

immensa majoria dels jueus contempora-

nis de Jesús no entenia pas l’hebreu, 

menys encara l’hebreu antic o bíblic. 

4. L’agadà canviarà, si convé, el sentit 

del TH per tal de respectar la imat-

ge moral dels patriarques i de les 

matriarques. Posem només algun 

exemple: a Gn 35,22 es diu que 

Rubèn cometé incest amb Bilhà la 

concubina del seu pare Jacob. El 

TH diu textualment «anà a jeure 

amb Bilhà». El Text Hebreu o Text 

Masorètic (TM) —perquè és cer-

tament obra dels rabins del S.VI i 

següents que escriuen la puntua-

ció altrament dita Masora— conti-

nua amb uns punts suspensius, que 

diríem, indicant que alguna cosa 

ha passat en el text: segurament 

l’han corregit per evitar que Rubèn 

en sortís massa malparat. De fet, en 

lloc d’aquests punts suspensius, 

la LXX explica traduint segurament 

el TH que tenia davant: «i li va saber 

greu (a Jacob)». 

El comportament és similar res-

pecte a les matriarques: Gn 29,17  
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afirma que «els ulls de Lia eren 

dèbils», (rakkot). Encara que la ver-

sió, habitualment bona i literal de 

Nacar-Colunga tradueixi aquí per 

«tierna de ojos», en realitat aques-

ta interpretació de rakkot va con-

tra context. Les versions catalanes 

són aquí millors: la FBC (Funda-

ció Bíblica Catalana) tradueix per 

«esmortida d’ulls» i la BCI (Bíblia 

Catalana Interconfessional) per 

«ulls apagats». Però està clar que 

aquests conceptes són negatius i 

que el targumista5 ha de millorar 

el TH i opta per respectar la bona 

fama estètica de la matriarca Lia: el 

Targum (Tg) Onquelos (TO) llegeix: 

«ulls bonics». El Targum (Tg) Neofi -

ti (TN): «ulls aixecats en pregària». 

5. El midraix agadà vol fer veure amb 

claredat el sentit unitari de la Torà. 

Així veiem com en el Targum d’Ex 

26,28; 36,33 se’ns explica que el 

5. La BCI tradueix molt lliurement: «aviaves 
l’aigua i regaves la terra».

pal travesser central  de la tenda 

del retrobament, al desert, estava  

tret de l’arbre plantat per Abraham a 

Beerxeba.. 

6. El midraix agadà  ( i  també el 

midraix halacà) actua segons el 

principi de l’escola de R. Isma-

el: «en la Torà no hi ha ni primer 

ni darrer». En el Tg a Gn 37,35  

(Neofi ti i Pseudo Jonatan) s’escriu 

que  Jacob va plorar la desapa-

rició de Josep encara que a Gn 

43,14  (Neofi ti i Pseudo Jonatan) 

se’ns diu que l’Esperit Sant li havia 

anunciat (quan?) que el seu fill 

Josep era viu. 

7. L’agadà tendeix a actualitzar l’Es-

criptura i a adaptar-la als nous 

espais geogràfi cs. Així els «Kittim» 

de Nm 24,24 són els «romans» en 

el TgPsJon a Nm 24,24 i també 

en el TN. La LXX , que per alguns 

és una mena de Tg, també actua 

com aquest: a Is 9,11-12 conver-

teix «Aram ... i els fi listeus» en gent 

de «Síria i els grecs». A Dt 11,10  
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se’ns diu que a Egipte «s’havia de 

regar amb el peu».6 El Tg ho adap-

ta a la terra d’Israel: «on havies de 

regar tu», TgPsJon.

8. L’agadà o el midraix agàdic depèn 

de l’halacà (però mai a l’inrevés). 

Els rabins en el Tg i en el midraix 

en general (vull dir en les grans i 

petites col.leccions)  s’aprofi ten a 

vegades de les dades que aporta 

l’agadà per a recordar als oients 

indirectament, o com aquell que no 

diu res,  quines són les seves obli-

gacions morals o rituals. Un dels 

casos curiosos és el relat targú-

mic de Gn 22. El text masorètic 

menciona que Abraham es procurà 

llenya per al sacrifi ci; el TgPsJon 

(v. 3) puntualitza que Abraham la 

va recollir dels arbres que ni es 

corquen ni fan mala olor, en fi  els 

6.  Cf. Testament d’Issacar 1,2ss 

arbres que precisament assenyala 

la Misnà (cf. Tamid 2,3) com els 

únics que es poden aportar per 

a l’holocaust diari en el Temple: 

«(Abraham) tallà llenya de l’olive-

ra, de la figuera i de la palmera 

que són aptes per a l’holocaust». 

Escoltant l’agadà l’oient sinagogal 

s’adona de quines són les seves 

obligacions.

9. Amb encert J. Heinemann ha par-

lat també d’una altra característica 

del midraix: les ganes d’evitar que 

l’oient s’avorreixi. A vegades no hi 

veus altra fi nalitat en l’agadà.  Per 

exemple, en les disquisicions que 

ofereix el fons indubtablement jueu  

de les mandràgores ofertes per Lia 

a Raquel (cf Gn 30, 14ss)  en els 

Testaments dels dotze Patriarques.

És clar que la majoria de les vega-

des –per no dir quasi sempre– la 

fi nalitat és moralitzant.
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J a fa un cert temps que el Pare Lluís 

Sans era visitat per la mort corporal, 

germana nostra. I per començar a 

parlar d’ell robo descaradament unes 

paraules al seu íntim amic Jordi Llimona: 

“Deia Maragall que hi ha persones que 

tenen àngel” (ho digué a la missa exe-

quial de fra Damià). Doncs bé, el P. Lluís 

en tenia. Home de fer molta feina i poc 

soroll. Ja sabem quant de temps arribà 

a donar per trobar famílies per a infants 

orfes o amb greus problemes. Voldria, 

però, explicar una colla de qualitats que 

el feren home singular i entranyable.

Com que vaig parlar molt amb ell, i 

ell em tingué confi ança, puc parlar de 

la seva total disponibilitat per a tothom 

que tenia un neguit. Em digué un dia: 

“Fa trenta anys jo em vaig proposar alli-

berar les persones”. I per això va anar 

estudiar Psicologia a Roma. Òbviament, 

moltes d’aquestes persones que tenien 

neguit s’havien vist afectades per l’es-

parveradora moral preconciliar.

En una altra ocasió em digué: “El 

meu temps no és meu, és dels altres”. 

No cal que fem el pedant recordant que 

això és el pol oposat de la desafortuna-

da frase del personatge sartrià a l’obra 

Huit-Clos: “L’infern és els altres”.

El pare Lluís estudiava les persones 

des del punt de vista psicològic, teo-

lògic i de tot el que convingués sense 

apriorismes ni posicions infl exibles. És 

per això que dels que s’hi confi aven en 

sabia treure el millor.

Amb la confi ança de què ja he fet 

menció, entre altres coses, em va fer 

estimar molt frares que només havia 

conegut de vista, com ara fra Ramon, 

el P. Robert de La Riba, o bé de frares 

que no havia pogut conèixer, com ara 

el P. Pacífi c de Vilanova i el P. Evange-

lista de Montagut, que segons em deia 

l’havia marcat molt. A molts d’altres vaig 

sentir dir coses molt positives de l’es-

mentat frare. Poso per exemple el que 

em digué l’entranyable P. Antoni Bona: 

TOT RECORDANT ELS NOSTRES FRARES, 
PARLEM DEL PARE LLUÍS SANS

JOAN-ANTONI PALOMA

NecrològiquesNecrològiques



“A classe ens deia: Vostès quan siguin 

al confessionari, no inquietin mai cons-

ciències”. El P. Lluís que afi rmava que 

el confessor ha d’ésser un signe de la 

misericòrdia de Déu, deia del P. Evan-

gelista que els aconsellava que quan 

confessessin preguntessin tan poc com 

poguessin i que si preguntaven fos per 

alliberar. I amb això, hem anat a raure a 

un tema clau del P. Lluís: 

El convenciment inequí-

voc de la bondat de Déu 

i de la bondat de la pre-

gària. Havia dit: “fi xeu-vos 

que el Pare a Jesús no li 

concedeix el que li dema-

na a Getsemaní, però li 

concedeix una cosa molt 

millor, l’albada del dia de 

Pasqua”. També deia que 

no es corregués quan 

es resava el Pare Nos-

tre. M’havia dit, “mentre 

diguis Pare Nostre a Déu 

i pensis força en això ja 

has pregat molt”.

Mirava molt d’estar al 

dia del avenços de l’exe-

gesi i li sabia greu que no 

arribés a més persones. 

Amb quina fruïció llegia, 

els últims temps, el llibre 

de José Antonio Pagola 

sobre Jesús! I exclamava 

entusiasmat: “Ara, ara ho 

entenc”. Igual que l’abans 

esmentat Jordi Llimona, 

era molt contrari a l’abso-

lutització de la formulació 

de les veritats cristianes. 

Explicant això ja diem 

que sempre volgué apro-

fundir la fe i així pogué 

dir moltes vegades que el 

nostre Déu és un Déu de 

pau. Tenia autènticament 

la mà trencada a donar pau a persones 

torturades per aquella moral a què ja 

ens hem referit abans.

Una gran vocació seva fou la de 

professor i devia fer molt bé la seva 

feina perquè només estant dos anys 

al col·legi de Les Borgues Blanques 

deixà un record fortíssim que quedà 

palès en el seu enterrament, al qual 

assistiren diverses per-

sones de l’esmentada 

població. De fet, a part 

de les classes, creà  una 

colla sardanista i de bas-

toners.

En pedagogia era 

molt independent, tenia 

criteri i no estava per 

les modes que sortien. 

Per això ho havia de fer 

tan bé, i deia coses que 

haurien fet esquinçar les 

vestidures als teòrics de 

la LOGSE. Òbviament 

això és un elogi amb tots 

els ets i uts.

He dit poca cosa però 

és que no ens podem 

oblidar dels que ens han 

fet bé, i ell me’n féu molt 

en inoblidables passeja-

des per l’horta i, última-

ment, a la infermeria.

El Pare Lluis estimà 

molt l’Església, l’Orde 

i la Província. Només li 

demanem que ara que és 

amb el Senyor, en com-

panyia del P. Sant Fran-

cesc i de tots els sants 

i santes, pregui per tots 

nosaltres i així ens conti-

nuï fent bé ja que aquest 

(fer bé als altres) fou 

essencialment el seu 

tarannà.
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L a mat inada del  dia 7 

d’abri l, Dissabte Sant, 

al convent de Sarrià, als 

90 anys d’edat i 63 de vida 

caputxina, de resultes d’una 

caiguda el dia anterior, Diven-

dres Sant, ens deixava el nos-

tre germà Maurici de Pujarnol 

(Joan Casals i Juanola). Fill 

d’una família camperola molt 

piadosa del Pla de l’Estany, 

ingressà als caputxins l’any 

1948 i féu els vots solemnes 

el 1952. Es dedicà pràctica-

ment tota la seva vida de frare 

al conreu de la terra a les hor-

tes conventuals d’Olot, Arenys 

de Mar i Sarrià.  Els darrers 

anys de la seva vida camina-

va encorbat; “és que la terra 

és molt avall”, deia aixecant el 

cap amb sornegueria. També 

féu el servei de la sagristia 

als convents de l’Ajuda i Man-

resa.

Encarnà l’ideal de pregària 

assídua. Li agradava de pas-

sar llargues estones a l’esglé-

sia i a l’oratori de la inferme-

ria. Assumia amb dignitat el 

perfi l del frare auster, modèlic 

en l’aprofi tament de l’aigua i la 

reutilització de les coses. Un 

home venerable, antic, amb 

hàbits pagesos, enamorat de 

l’ideal de Francesc d’Assís, 

que no deixà de crear  alguna 

que altra perplexitat en la vida 

comunitària.

Que els braços del Res-

suscitat l’acullin en la seva Llar 

immensa!

FRA MAURICI



36  CATALUNYA FRANCISCANA

ELIA CITTERIO
L’intelligenza spirituale delle 
Scritture
EDB, Bologna 2011, 360 p.

L ’autor de l’obra pertany a la 

«Comunità dei Fratelli Contempla-

tivi di Gesù», situada a la diòcesi 

d’Alessandria. Les pàgines d’aquest 

llibre són producte de la predicació 

d’exercicis espirituals dirigits per Cit-

terio en l’anomenada «Casa Incontri 

Cristiani», a Capiago. Són unes refl exi-

ons amb fi nalitat de suplir i de corregir. 

L’autor constata que malgrat la multitud 

de cursos sobre la Bíblia i la vigorosa 

difusió de la lectio divina en tots els 

estrats de la comunitat cristiana, de 

temps ençà hom s’adona de senyals 

de «stanchezze e problematicità», com 

si la lectio no hagués portat aquells 

fruits que s’esperaven. La conclusió de 

Citterio és pessimista: la impressió és 

que enfront d’una innegable creixença 

dels coneixements sobre la Bíblia, 

«la distanza tra la Bibbia e il credente 

si è mantenuta e perfi no complicata» 

(p. 12). Citterio  creu que hi ha quelcom 

que s’ha de defi nir millor pel que fa a 

l’aproximació del text sagrat, a la nostra 

manera de disposar-nos enfront de les 

seves potencialitats en la vida creient 

dels fi dels. És per això  que l’autor sug-

gereix un recorregut en set etapes per 

facilitar l’entrada progressiva en l’inte-

lligenza spirituale delle Scritture. L’iti-

nerari es desplega a través de represes 

successives, amb la fi nalitat pedagògi-

ca expressada amb suggeriments pràc-

tics. Tanmateix, darrere un recorregut 

que, segons sembla, no exigeix al lec-

tor especials competències prèvies ni 

l’ús d’instruments específi cs (p. 13), hi 

ha una notable quantitat de coneixe-

ments acumulats per l’autor al llarg de 

decennis i d’origen plural, que resulta 

una barreja a vegades un xic confusa. 

De fet, es tracta de textos que van des 

de comentaris de biblistes moderns a 

la  literatura patrística, des de la tradició 

hebrea de la lectura de les Escriptures 

a l’experiència de comunitats contem-

porànies com les de Bosè, de Villa-

pizzione i Monteveglio. Però l’itinerari 

mostra l’ús sovintejat i regular dels tex-

tos litúrgics com a clau interpretativa 

LlibresLlibres
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de la Paraula, escoltada precisament 

en un context celebratiu, que és el lloc 

originari de la lectura de les escriptures 

en la Sinagoga i en l’Església.

La primera de les set etapes pro-

postes per Citterio emfasitza tres 

«paraules clau» per procedir a la des-

coberta de la Bíblia, que sintetitzen 

alguns dels criteris fonamentals de la 

recerca.

La primera clau és la potència. 

Porta a reconèixer les Escriptures com 

un cos viu, dotat d’una capacitat trans-

formadora. Al llarg de tota l’obra l’au-

tor insisteix en el fet que la paraula és 

relació, lligam, comunió personal, fi ns 

i tot abans que comunicació d’un mis-

satge: la Paraula de Déu parla al cor i o 

simplement a la ment. Aquesta potèn-

cia és la potència de la resurrecció de 

Jesús: Crist ressuscitat és l’explica-

ció de les Escriptures (pp. 49-51). La 

segona paraula clau és esplendor. És 

desenvolupada d’una manera especial 

en la setena i darrera etapa del recor-

regut. És el testimoni que és entès com 

esplendor en el sentit que la missió no 

és tant portar als altres allò que s’ha 

rebut, sinó que més aviat transparència 

de la potència que ens ha transfi gurat. 

La tercera paraula clau és conversió: la 

conversió va lligada estretament amb 

la intuïció segons la qual la paraula de 

Déu exigeix abans que ser entesa, ser 

practicada. Només portant-la a la pràc-

tica se la pot entendre, com ho havia 

proclamat el poble d’Israel a Siquem: 

«Després Moisès va prendre el docu-

ment de l’aliança i el llegí al poble. Ells 

van respondre: Complirem tot el que ha 

dit el Senyor, l’escoltarem» (Ex 24, 7). 

Però potser s’hauria de dir també que 

la fi nalitat de l’aproximació a l’Escriptu-

ra no pot ser simplement pràctica com 

si aquesta fos simplement ètica. Només 

es tracta simplement d’atansar-se a 

la Paraula amb el propòsit de saber 

«què és el que s’ha de fer». Complir 

els manaments signifi ca participar de 

la vida de Déu. A partir d’aquí es pot 

entendre que el fruit propi de l’escolta 

de la Paraula és el coneixement amo-

rós de Déu, és entrar en  la seva intimi-

tat, on el cor troba repòs.

El lligam entre les tres «paraules 

clau» l’estableix la pregària: és ella que 

dóna accés a l’Escriptura i fa funcionar 

les altres, en la mesura que permet 

reconèixer i fer espai al desig de Déu 

de trobar l’home i comunicar-hi la prò-

pia vida divina. Endemés, la pregària 

és l’actitud per demanar l’Esperit Sant, 

sense el qual no podem comprendre el 

sentit de les Escriptures.

U n a 

s e g o n a 

etapa gira 

a  l ’ e n -

torn de la 

p o l a r i t a t 

P a r a u l a -

Eucaristia: 

la celebra-

ció de la 

Pasqua de 

Jesús és 

el context 

decisiu de 

l a  c o m -

prensió de 

les Escrip-

tures, no 

n o m é s 
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perquè el ressuscitat és el seu defi ni-

tiu exegeta, sinó també perquè és en 

la celebració eucarística que s’entén 

que «la Scrittura non si legge da soli» 

(p. 70).

En la tercera etapa s’hi troben les 

indicacions referents als passatges de 

conversió de la intel·ligència del lector. 

Abans d’entendre el misteri de Déu cal 

l’obertura del cor al misteri mateix. A 

tall de suggeriments pràctics, Citterio 

recorda que l’Escriptura no parla si no 

se li adrecen preguntes pertinents. La 

quarta etapa vol presentar la compren-

sió cristiana de les Escriptures. Aques-

ta intel·ligència del text es basa en el 

principi hermenèutic tradicional de la 

unitat de les Escriptures, com un cos 

únic vivent, en el qual els diferents tex-

tos només poden ser entesos a partir 

del conjunt. En la desfi lada successiva 

dels diferents mètodes exegètics i dels 

confl ictes que n’han sorgit, l’aproxima-

ció actual de la Bíblia sembla haver 

experimentat aquest antic criteri que 

reconeix Crist com a clau interpretativa 

de les Escriptures. La cinquena etapa 

del recorregut pretén desvelar el sentit 

de la Paraula presentant alguns proce-

diments o actituds: «escoltar», «fer», 

«veure». La sisena etapa, fi nalment, 

desenvolupa la tensió permanent i mai 

acabada d’aquella fórmula individua-

da per Gregori Magne: textus lectura 

crescit (pp. 211-213), és a dir, «el text 

creix amb la lectura».

L’objectiu del llibre de Citterio vol 

oferir diferents claus per aprofundir 

el text bíblic. Són claus de lectura i 

intel·ligència de la Bíblia que sovint 

són oblidades o simplement ignora-

des, malgrat que moltes són ben pre-

sents en la tradició eclesial. El lec-

tor d’aquesta obra té la impressió que 

l’estil expositiu es presta a moltes 

repeticions. Potser hagués estat també 

prou indicada una exposició detallada 

de la lectio divina com a lectura creient 

de la Bíblia. El principi teològic general 

del Vaticà II no és simplement que la 

Bíblia és l’ànima de la teologia, sinó 

que «l’estudi de l’Escriptura ha de ser 

l’ànima de la teologia» (Dei Verbum 

24). També s’hauria de deixar clar que 

la intel·ligència espiritual de l’Escrip-

tura exigeix no només el coneixement 

de la història de la redacció del text 

i la seva anàlisi literària, sinó també 

l’atenció a l’aspecte de la seva recep-

ció. Hom troba a mancar una defi ni-

ció descriptiva més precisa de «sentit 

espiritual».

      

  Frederic RAURELL
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CHIARA d’ASSÍS
Francesc Gamissans
Pagès editors 2011

Chiara d’Assís és la primera biografi a 

escrita en català sobre santa Clara. 

Posteriorment l’obra fou traduïda al 

castellà. Amb motiu del VIII Centenari 

de la fundació del les clarisses (1211-

2011) s’ha publicat una nova versió de 

l’obra, retocada en alguns paràgrafs i 

ampliada amb dos nous capítols.

Francesc Gamissans, francicà, 

escriptor i periodista, prou conegut com 

a divulgador al nostre país de la primi-

tiva literatura franciscana, ofereix unes 

pàgines originals que ens apropen 

suaument al cor i als sentiments més 

pregons de la germana Clara, la millor 

intèrpret dels ideals de sant Francesc.

És un llibre escrit amb estil trans-

parent, apassionat i convincent. L’autor 

abasta tot el missatge evangèlic, tota la 

llum i la claror de sorella Chiara.

DÉU MEU, PER QUÈ?
Petites meditacions sobre 
la fe cristiana i el sentit de la vida
Abbé Pierre
Helios Viena Edicions 2012

DÉU MEU, PER QUÈ? Va ser escrit 

l’any 2005, quan l’Abbé Pierre acabava 

de fer 93 anys, a partir de les converses 

que havia mantingut en l’última etapa 

de la seva vida amb Frédéric Lenoir. La 

primera edició catalana d’aquest llibre 

es va publicar el març del 2006, un any 

després l’Abbé Pierre moria.

Amb motiu del centenari del seu 

naixement s’edita la segona edició que 

recull, en un to de confi dència i, alhora, 

amb una absoluta llibertat de pensa-

ment, les conviccions de l’Abbé Pierre, 

així com el seus interrogants sobre la fe 

cristiana i l’Església catòlica.

Vista amb la perspectiva que li ator-

ga el pas del temps, aquesta petita obra 

s’ha convertit en un autèntic llegat espi-

ritual de l’home que va fer de la seva 

pregària una interrogació constant.



«Qui em pot impedir
de gaudir

per tants motius de joia?»

(Santa Clara)
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Acollida d’immigrants a Arenys
El martiri de Fra Luigi Padovese 

Del fratricidi a la fraternitat
Conversa amb J. A. Pagola




