
«...Oh admirable humilitat, 
oh meravellosa pobresa!

El Rei dels àngels, 
el Senyor de cel i terra, 

ajagut en una menjadora...»

(Sant Clara)
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E stem submergits en una crisi que 
no és sols econòmica però que 
es manifesta, sobretot, en l’empo-

briment general de la classe mitja i en 
situacions de misèria alarmant en força 
persones. Qui no té un familiar o un amic 
que està en atur o que se li ha acabat el 
subsidi? Qui no té referència de casos de 
desnonament? Però aquestes pobreses 
i difi cultats estan fent sorgir una allau de 
generositat i de solidaritat en la nostra 
gent. A banda d’anècdotes molt boniques 
de persones que, com la vídua pobra, 
donen del que necessiten, la campanya 
del gran recapte del Banc d’Aliments ha 
estat un èxit sense precedents, Càritas 
s’ha venut part del patrimoni per poder 
arribar a les seves demandes que s’han 
triplicat, el bisbe de Lleida ha posat a 
disposició part del Seminari per cons-
truir vivendes socials, la Plataforma 
Antidesnonaments està pal·liant força 
injustícies... Uns testimonis que mos-
tren com l’Església junt amb sectors de 
la societat civil 
s’estan avançant 
als qui corres-
pondria la reso-
lució d’aquests 
problemes.

En el nostre 
número fem una 
r e f e r è n c i a  a l 
bisbe Joan Car-
re ra ,  de  fe l i ç 

memòria, home que visqué molts anys 
dedicat a parròquies de barris obrers. Ho 
fem donant a conèixer escrits seus que 
han passat molt desapercebuts sobre 
l’autocrítica necessària del temps del 
postconcili. Hem entrevistat a Josep 
Maria Carbonell, home del món de la 
comunicació, que presideix la Fundació 
Joan Maragall i és degà de la Facultat de 
Ciències de la Informació Blanquerna. 
També presentem un article de la Teresa 
Forcades on expressa la seva experièn-
cia cristiana a través d’una visió original 
i suggerent dels dogmes marians. Totes 
tres, persones que a partir de la seva fe, 
incideixen i es preocupen pels problemes 
de la nostra societat.

La secció artística va ben nodrida en 
aquest número. Començant pels mosaics 
amb què Marco Rupnik ha embellit la 
nova església del Col·legi Internacional 
dels Caputxins de Roma, continuant amb 
una presentació de La Infància de Jesús 
de Berliotz, i acabant amb la presentació 

d ’ u n  p i n t o r 
expressionista 
cristià poc cone-
gut, anomenat 
Emi le  No lde .

Que aquest 
any que comença 
ens faci a tots 
més persones, 
més profunds i 
més solidaris.

SOLIDARITAT
FRA JOSEP MANUEL

E D I T O R I A L
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Ens pots explicar una mica les teves 

infl uències cristianes?

Mira, les meves infl uències cristia-
nes comencen sense dubte a casa, la 
família, els pares. Després, els Escola-
pis de Balmes on vaig estudiar des de 
pàrvuls fi ns a Batxillerat, amb l’escol-
tisme de la mateixa escola.  Aquell 
entorn familiar i escolar em va facilitar 
una educació religiosa i el descobriment 
de la dimensió de la fe. Amb tot, jo crec 
que els moments forts vénen de la meva 
vinculació amb el Moviment d’Universi-
taris i Estudiants Cristians de Catalunya 
i de les Illes, el MUEC. Vaig entrar 
durant el primer any de carrera en el pri-
mer grup de revisió de vida i crec que 
aquell àmbit va ser molt important en el 
meu procés d’experiència de fe i del 
futur camí que faria després. 

L’any 1975 vaig començar la carrera 
de fi losofi a pura a la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Eren temps convul-
sos, just després de la mort del dictador. 

En aquell temps vaig prendre dues deci-
sions que van marcar, i encara marquen 
la meva vida. Una va ser tenir la sort 
immensa de trobar el MUEC i en segon 
lloc va ser vincular-me a uns grupets mig 

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

ENTREVISTA A JOSEP MARIA CARBONELL

J 
osep Maria Carbonell és actualment el president de la Fundació Maragall i el 
degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna. En el seu blog de Catalunya 
religió.cat, es defi neix així: Em considero un catòlic socialdemòcrata i cata-

lanista. Durant més de trenta anys m’he dedicat professionalment al servei públic, 
treballant tant a l’administració com en la política. He estat diputat del PSC en el 
Parlament de Catalunya (1995-2004) i conseller i president del Consell Audiovisual 
de Catalunya (2004-2009). Actualment sóc el Degà de la Facultat de Comunica-
ció Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. En el món eclesial he estat format 
en el MUEC i en la tradició de Pax Romana (Moviment Internacional d’Estudiants 
i Intel·lectuals Catòlics). Actualment sóc el president del patronat de la Fundació 
Joan Maragall. Copresideixo juntament amb Carles Duarte el Consell Editorial de 
CatalunyaReligió.cat.
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clandestins que, en aquell moment es 
deien Convergència Socialista de Cata-
lunya, i que després crearien el PSC.

L’experiència del MUEC i de la revisió 
de vida va ser molt important per a mi 
perquè vaig viure en comunitats universi-
tàries, que estaven acompanyades per 
consiliaris que s’hi dedicaven molt, fou un 
procés de discerniment de la fe enmig de 
la tempesta que vivíem.  Jo crec que si 
avui encara sóc creient és gràcies a que, 
durant aquells anys, de grans tensions 
ideològiques, vaig trobar una comunitat 
que em va ajudar a descobrir una fe vin-
culada a la vida, un Déu que era amor, 
una fe que implicava no només un com-
promís de servei a la societat sinó també 
donar testimoni de la Bona Nova de 
l’Evangeli.

Vaig viure l’experiència d’una fe molt 
vinculada a l’acció, que t’exigia un com-
promís, una implicació amb la història i 
amb la vida.  Això em va marcar molt fi ns 
al punt que cinc anys després, amb 22 
anys, me’n vaig anar a dirigir el Movi-
ment Internacional d’Estudiants Catòlics, 
el MIEC. Vaig ser durant més de quatre 
anys  el secretari general d’aquest movi-
ment, això em va permetre conèixer les 
experiències eclesials especialment 
d’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica. En aquell 
moment el MIEC agrupava unes xarxes 

d’estudiants de quasi mig milió d’estudi-
ants arreu del món. Va ser una experi-
ència fascinant descobrir el món globa-
litzat, l’Església Universal. Em passava 
mesos sencers amb grups d’estudiants 
d’arreu del món i vaig aprendre molt de 
tots aquells grups. Va ser un testimoni-
atge de vida extraordinari. Jo sempre dic 
que el meu Màster el vaig fer durant 
aquells anys anant una mica arreu del 
món .

La meva experiència de fe es situa 
en aquestes coordenades, unes coorde-
nades de moviments d’Acció Catòlica, en 
grups de revisió de vida.  Una fe que 
implicava transformar la societat i alhora 
testimoniar la Bona Nova de l’Evangeli, 
una fe viscuda en comunitat i en comu-
nió. Aquesta és la meva història.

Després he tingut etapes diferents, 
recordo, als 80, el qüestionament d’una 
fe tan vinculada a l’acció o que només es 
vivia en l’acció. Va ser important en 
aquells moments descobrir el descentra-
ment d’un mateix per obrir-te a la gràcia 
de Déu i així viure una dimensió més 
mística i espiritual que m’ha anat acom-
panyant i que ha estat essencial en el 
meu creixement de la fe.

Per tant, jo vinc d’una experiència de 
fe molt viscuda en l’acció, he vist els 
límits d’aquesta acció, m’he obert més 
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al misteri de la gràcia i he descobert la 
importància de la dimensió mística en el 
creixement personal de l’experiència 
creient.

I en aquest procés hi ha hagut algun 

sant, alguna persona que t’hagi acom-

panyat?

He tingut sacerdots importants que 
m’han acompanyat, penso en l’Antoni 
Matabosch, en Salvador Pie, Mossèn 
Bonaventura Pelegrí amb qui vaig viure 
quatre anys a París i em va marcar pro-
fundament.  Tinc un itinerari espiritual, 
com tots, particular. 

En aquests darrers vint anys m’han 
marcat per una part l’espiritualitat ignasi-
ana i després les meves estades a 
Poblet. Són dues tradicions espirituals 
diferents. Per un costat ha estat molt 
important l’espiritualitat ignasiana perquè 
és sobretot una espiritualitat del discer-
niment i jo crec que per a les persones 
com jo que estem molt fi cades en la vida 
cultural, política, cívica, fer els Exercicis 
de Sant Ignasi esdevé un exercici indis-
pensable en el discerniment quotidià de 
la vida.  Per altra banda, formo part de la 
Germandat de Poblet i m’hi sento molt 
vinculat. A Poblet he trobat el caliu espi-
ritual, l’acollida espiritual que m’ha infl u-
enciat molt.

En la teva vida quotidiana com a laic, 

com estructures la relació amb Jesús, 

la pregària?

Mira, et diré “com puc”. T’ho dic molt 
francament. Tinc una vida professional 
molt intensa. Honestament crec que una 
de les meves febleses és el fet de no 
tenir una vida regular de pregària. Tot i 
així, intento aplicar en la vida quotidiana 
els Exercicis de Sant Ignasi, hi ha 
moments del dia que m’aturo una estona 
i intento  pregar pensant si allò que estic 
fent, fent servir el llenguatge de Sant 

Ignasi, ho faig a major glòria de Déu. 
Aquesta és la meva pregària essencial, 
intentar que el que faig sigui quelcom 
que s’orienti camí del Regne. El que sí 
que faig és anar periòdicament  a Poblet, 
especialment participo en trobades de 
refl exió i algun recés.

De Jesús de Natzaret, quins aspectes 

et fascinen?

Fa uns anys amb els fi lls i un grup 
de famílies vàrem fer un recorregut a 
Terra Santa. Va ser una experiència 
inoblidable. Contemplant el paisatge on 
Jesús va predicar em va ratificar la 
grandesa extraordinària de les Benau-
rances que, a mi em sembla la pedra de 
toc del missatge radicalment diferent 
que representa l’encarnació de Déu a 
través de Jesús a la història. Déu no 
només ens revela que ens estima sinó 
que a més ens diu quin és el camí 
d’amor en les Benaurances. Cada cop 
que les llegeixo trobo quelcom de nou i 
em sorprenen.

Per a mi Jesús, que és la Paraula 
encarnada en la història, és Déu que es 
revela a la humanitat per oferir-nos un 
camí de sentit que en aquest moment 
continua tenint la seva validesa. Aquest 
missatge té uns moments clau, d’una 
banda les Benaurances i d’altra tot el 
relat de la Passió, mort i resurrecció 

Com es pot comunicar aquest mis-

satge tan engrescador?

L’Església estava acostumada a 
comunicar en els àmbits interpersonals, 
en grups petits, en el temple, en la relació, 
insisteixo, amb les persones. Això 
comença a canviar amb l’esclat dels mit-
jans de comunicació dels segles XVIII i 
XIX. 

El canvi més important es produeix 
quan esclata la comunicació de masses 
i, alhora, comença el desmantellament 
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de les institucions que històricament 
havien estat la base de la formació i la 
transmissió dels valors. El declivi de les 
institucions com la família, l’escola, l’Es-
glésia, el partits o el sindicats, a partir de 
la segona meitat del segle XX, és molt 
gran. A partir dels 50 i dels 60, amb la 
comunicació de masses, la industrialitza-
ció de les societats i l’esquerdament  dels 
vincles familiars, aquesta situació canvia 
radicalment. D’altra banda, els vincles 
comunitaris comencen a esmicolar-se i 
l’individualisme, que avui és hegemònic, 
apareix amb molta força a les societats 
europees occidentals a partir dels 60, 70.

A part de l’àmbit interpersonal hi ha 
l’àmbit de les comunicacions de masses, 
un àmbit on l’Església no ha trobat els 
mitjans per fer-s’hi present. En l’àmbit 
dels mitjans de comunicació de masses 

el llenguatge audiovisual és 
l’hegemònic. És un llen-
guatge que s’adreça més 
als sentiments i a l’emotivitat 
de la gent. Per això triomfen 
els tele predicadors ameri-
cans i alguns moviments 
evangèlics que saben adre-
çar-se a la gent amb un llen-
guatge més emotiu i espec-
tacular. Nosaltres, la tradició 
catòlica, no tenim aquests 
mecanismes de comunica-
ció. Ara, a més, ens trobem 
amb una comunicació de 
xarxes, amb uns nous mit-
jans com són Internet i les 
xarxes de comunicació 
social que representen un 
altre desafi ament.

En el món de la comuni-
cació i de les xarxes no val 
només l’àmbit interpersonal. 
En canviar els mecanismes 
de transmissió de valors, 
canvien també en profundi-

tat els mecanismes de comunicació de 
l’Evangeli. L’Església ha de tenir, sens 
dubte, primer, una presència en l’àmbit 
interpersonal. En segon lloc, a les insti-
tucions de transmissió de valors, com 
ara les escoles (a Catalunya tenim un 
50% de les escoles que són de titularitat 
religiosa on d’una manera serena e 
intel·ligent hauríem de tenir una capaci-
tat més signifi cativa de transmissió de la 
fe). I, a més, l’Església hauria de tenir 
també presència en els mitjans de 
comunicació i a les xarxes socials. 

Com es podria fer perquè no es bana-

litzi? La nostra fe és densa, profunda 

i en un minut a la televisió es pot 

expressar el missatge?

Potser caldria dir més amb menys. 
De vegades volem dir tantes coses! 



82  CATALUNYA FRANCISCANA

Hauríem de centrar més els nostres mis-
satges dient més amb menys. Hauríem 
de prioritzar, què volem posar de relleu? 
La fi gura de Jesús, el seu seguiment? 
Ens caldria pensar en tots aquells 
aspectes que podrien ser nuclears per 
centrar-nos en profunditat. Avui en dia 
hem de simplifi car els missatges, en el 
ben entès que simplificar no vol dir 
banalitzar ni tampoc fer espectacle. 
L’Església ha de tenir capacitat de pre-
sència en l’esfera pública a traves dels 
mitjans de comunicació. Malaurada-
ment, moltes vegades, apareix només 
l’Església que castiga, que condemna, 
que és trista, que sembla que només li 
preocupa la moral sexual de les perso-
nes. 

Crec que hem d’intentar revifar les 
grans intuïcions del Concili, hem d’em-
pènyer l’orientació marcada pel Concili 
d’una Església que no vol castigar sinó 
que es vol oferir al món com a sagrament 
de salvació, que no vol condemnar sinó 
acompanyar la gent. 

L’altra cosa que penso que hem de 
fer és desoccidentalitzar-nos una mica, 
perquè crec que hi ha experiències ecle-
sials molt importants a Àsia, Àfrica i a 
Amèrica Llatina que estan cridades a 
renovar el conjunt de l’Església. Això aju-
daria a Europa a remirar el futur de la 
nostra Església.

De tota manera en aquests continents 

quan en els països la societat es 

desenvolupa i es torna més rica, tenen 

també els problemes de secularitat 

que tenim aquí, no?

Existeix, probablement, una relació 
entre benestar material i descreença. 
Aquest és un procés complex, amb una 
situació diferent a Europa i als Estats 
Units. Allà mantenen uns estàndards de 
benestar material notables però els pro-
cessos de descreença no són tan forts 

com a Europa. Penso que a Europa ens 
pesen les guerres de religió del XVIII, les 
confrontacions socials i culturals del XVIII 
i XIX, la Revolució Francesa, la revolta 
del 68 i el canvi cultural que va operar. 
També pesa el fet que Europa hagi estat 
el continent on s’hagin forjat les ideolo-
gies més importants dels segles XIX i  
XX com ara el positivisme, el marxisme i 
el nihilisme. Totes aquestes teories ide-
ològiques donaven per fet que Déu havia 
mort o que Déu no existia o que era l’opi 
del poble. Avui en dia a Europa pràctica-
ment ningú no parla del marxisme o del 
nihilisme, però totes aquestes ideologies 
han modelat un imaginari. Han deixat un 
pòsit que, junt amb el benestar material, 
fan que Europa, en paraules de Benet 
XVI, “ha donat l’esquena a Déu”.

En aquest context, com creus que 

podem transmetre la fe als joves?

 El problema és que per les genera-
cions més joves, Déu ja no forma part del 
seu imaginari. L’entorn ambiental actual 
no és agressiu contra la fe però és indi-
ferent i, a més, ha creat un entorn on Déu 
no és una qüestió. Aquest fet dificulta 
l’educació en la fe dels nois per part dels 
pares o les escoles. Penso que  hi ha 
quelcom que hem de fer, i és una feina 
en el camp cultural. Hem d’intentar acon-
seguir que Déu torni com a possibilitat en 
l’imaginari del nostre entorn.

Com veus la Pastoral Universitària?

Crec que hi ha dos grans elements 
que la forgen. Per un costat el necessari 
debat intel·lectual i cultural del món 
docent. Hi ha encara molt professor 
catòlic a la universitat pública  i privada 
que viu sense espais de referència. La 
pastoral universitària hauria de ser en 
primer lloc un espai de trobada d’aquest 
món docent de la universitat pública i 
privada. En segon lloc hi hauria pròpia-
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ment la pastoral d’acollida i acompanya-
ment dels estudiants. En aquest sentit 
jo seria del parer de fer a Barcelona una 
gran parròquia universitària, un gran 
centre cultural de pastoral universitària. 
Que fos modern, dinàmic, amb capacitat 
de fer activitats projectades a les univer-
sitat i amb visibilitat pública.

I la teva experiència amb la Fundació 

Joan Maragall?

La fundació Maragall, la vam crear fa 
quasi 24 anys amb l’Antoni Matabosch, 
Mn. Rovira Belloso, Pere Lluís Font i Mn. 
Via Taltavull. Des d’aleshores he estat 
vinculat al patronat de la fundació i ha 
estat un  espai privilegiat. Hem volgut 
aprendre de la societat i també ser un 
testimoniatge humil d’un catolicisme dia-
logant que aferma la seva convicció en 
els valors genuïns de l’Evangeli però que 
també està disposat a compartir-los i a 
dialogar.

Quina és la teva visió de la crisi que 

estem vivint?

Aquesta és una crisi de dimensions 
grans tot i que no hem d’oblidar que ja 
n’hem tinguts d’altres. Aquesta però, és 
la primera que es produeix en el marc de 
la globalització i en un moment on apa-
reixen nous actors econòmics impor-
tants, com són l’Índia, Xina, Indonèsia, 
Brasil i emergeix un món multipolar, que 
ja no està estructurat entre els Estats 
Units i la Unió Europea. 

Sóc crític amb aquells que diuen que 
no hi ha marge, és a dir, amb els que 
diuen que la Unió Europea només pot fer 
una política de retallades i restricció 
monetària. Penso que hi ha marge per 
fer una altra política més keynesiana o 
socialdemòcrata.

També penso que el projecte euro-
peu té un problema. O aturem el projecte 
europeu o si el fem, ho hem de fer amb 
tota la seva força. Jo sóc partidari d’un 
projecte europeu fort, partidari d’una 
Europa federal, potser menys rica però 
més igualitària i cohesionada. 

Moltes gràcies!
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E l pecat en el sentit bíblic és vist com 
un allunyament, com a separació, 
ruptura, infi delitat a Déu. “Si no hi 

ha Déu tot és lícit”, manifestava Fiòdor 
Dostoievski en la seva gran novel·la Els 
germans Karamàzov; és a dir, si un viu 
al marge de Déu, tot li és permès, la seva 
ètica es converteix en la pròpia compla-
ença. El fa esclau dels propis desigs.

Menysprear el pecat, però estimar el 
pecador. El pitjor pecat que podem 
cometre és el de la manca d’estima 
envers aquell que peca. El pecador mal-
grat el seu pecat, té necessitat de com-
prensió, d’una paraula d’encoratjament, 
d’un copet a l’espatlla, tot animant-lo a 
remuntar les pròpies debilitats i defec-
tes. Irritar-se o torbar-se perquè l’altre 
peca, i fi ns i tot condemnar-lo, és creu-
re’s que nosaltres som millors que ell. 
D’aquesta manera fem igual que aquells 
mestres de la llei i fariseus que volien 
apedregar aquella dona que havia estat 
sorpresa cometent adulteri (cf. Jn 8, 
3-11).

Exercir la misericòrdia és confortar 
els nostres germans que passen per 
moments difícils; tenir una mà que en 
aquests moments t’acompanya t’ajuda a 
fer més lleu el camí; fa que et redrecis i 
recuperis la confiança en tu mateix. 
Necessitem aquestes persones, que, 
com Jesús, no condemnin ni girin l’es-
quena quan tot és brut i perdut.

Francesc dóna un capgirament total 
al tema que està tractat, per parlar de la 
pobresa interior. El pobre és aquell, 
segons sant Francesc, que no s’irrita ni 
es trastorna per res, viu rectament i 
sense res propi. Aquesta expressió mani-
festa la total desapropiació de les coses. 

El filòsof Louis Lavelle, en la seva 
obra Quatre sants, va refl exionar sobre 
la virtut de la pobresa franciscana. Per a 
ell la pobresa és aquella virtut que ens fa 
conscients que som metafísicament indi-
gents. La vera riquesa consisteix en no 
desitjar allò que no es posseeix i no arra-
par-se a allò que hom posseeix. 

QUE NINGÚ NO S’ALTERI PEL PECAT D’ALTRI
REMEI GARCIA

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

Admonició 11

Res no ha de desplaure al ser-
vent de Déu fora del pecat. Si 

alguna persona pecava de qualse-
vol manera i, per això, el servent de 
Déu es trasbalsava i s’irritava, no 
per caritat, se n’apropia la culpa.

El servent de Déu que no s’irri-
ta ni es trastorna per res, viu recta-
ment i sense res de propi.

I és benaurat aquell a qui no 
queda res per a si mateix, pagant 
al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu 
el que és de Déu (Mt 22, 21).
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La pobresa ens purifi ca i allibera de 
tot allò que posseïm, tot mostrant-nos la 
misèria. Però tot això és viscut per Fran-
cesc des de la perspectiva de la contem-
plació del Crist pobre i crucifi cat: I, com 
a pelegrins i forasters en aquest segle, 
servint al Senyor en pobresa i humilitat, 
vagin a l’almoina confi adament; i no se 
n’han d’avergonyir, puix que el Senyor 
es féu pobre per nosaltres en aquest 
món (cf. Rnb 9,5). 

Aquest empobriment personal passa 
necessàriament per la humilitat, que fa 
possible un ver amor fratern envers tots 
els germans, especialment els pecadors. 
La humilitat és el punt d’unió entre els dos 
primers versets (on es parla d’aquell que 
peca) i els dos següents (que parla del 
sine proprio). L’humil no es valora més 
que el pecador, ni és presumptuós ni gro-
ller, odia el pecat, però no menysprea el 
pecador.

La pobresa interior, no retenir res per 
a si mateix, viure sense propi, i no vana-
gloriar-se per res, doncs tots els dons 
vénen de Déu.

Aquesta és l’autèntica humilitat. La 
humilitat ens preserva de qualsevol 
judici. Ens porta al reconeixement i a 
l’agraïment a Déu, de qui prové tot bé.

Hi ha dos aspectes a tenir en compte 
en la nostra vida religiosa: la santedat i 
el pecat. Francesc, coneixedor de la rea-
litat humana, va fer les Admonicions com 
a ajuda a no enganyar-se.

Servent de Déu, és el que es posa 
completament a disposició de Déu com 
a Senyor, i accepta la seva voluntat i se 
la fa pròpia.

Déu és realment el completament 
divers, que el podem trobar tan sols 
amb un gran respecte i humilitat, com 
prega Francesc: “Qui ets tu, Senyor, i 
qui sóc jo?”
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SANT FRANCESC D’ASSÍS, DOSTOIEVSKI
I EL QUE IMPEDEIX D’ESTIMAR DÉU

Refl exions entorn de la Carta a un ministre1

FRA EDUARD REY

1. He de dir, en honor a la veritat, que el que exposo en aquest article és après en converses 
amb fra Jacint Duran. Aprofi to que ell no ho ha escrit per posar-ho jo a la meva manera, però 
les intuïcions (si és que les he enteses bé) són seves.

2. CATALUNYA FRANCISCANA, 240, p. 53-55.

E n un primer article2, presentàvem 
l’admonició tercera de sant Francesc 
i la seva visió de la perfecta obe-

diència. Avui voldríem canviar de pers-
pectiva, i presentar una carta que el Sant 
d’Assís adreça a un cert ministre (és a dir, 
provincial o similar), de qui no s’ha con-
servat el nom. Aquesta carta, juntament 
amb el text conegut com La veritable ale-
gria, són potser les expressions més 
madures de l’espiritualitat franciscana 
entorn de la fraternitat com a lloc especi-
alíssim de despullament d’un mateix i 
encontre amb Déu. Com vam fer en l’arti-
cle anterior, oferirem el text de la carta, 
concretament els dos primers paràgrafs, i 
hi afegiré algunes refl exions, en connexió 
també aquesta vegada amb un dels textos 
possiblement centrals de la novel·la de 
Dostoievski Els germans Karamàzov.

Cal, però, abans, introduir-nos una 
mica en l’experiència de vida fraterna de 
sant Francesc, que no va ser de fl ors i 
violes precisament. Ell comença el seu 
camí sol, sense més companyia que els 
leprosos a qui serveix, i passa així un 
temps fi ns que, com diu en el seu Testa-
ment, el Senyor li dóna germans. L’arri-
bada dels germans donarà la seva forma 
defi nitiva a la vida de l’evangeli tal com 
l’anirà entenent sant Francesc. Ara bé, el 
creixement exponencial de la nova 
comunitat representarà una dura prova: 
Francesc es trobarà al front d’un gran 
nombre de germans, i se sentirà sovint 
més venerat que no pas comprès, i a vol-
tes decididament arraconat. La Llegenda 
de Perusa ens transmet flaixos de la 
prova interior que tot això representa, 
fi ns que arriba a comprendre que no es 
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pot atribuir a si mateix el que ha comen-
çat, sinó a Déu, i que a les seves mans 
ha d’abandonar tota la preocupació pel 
futur de l’orde.

Aquest sant Francesc, depurat per la 
prova de la incomprensió i el govern 
d’una fraternitat en plena ebullició, res-
pon, segons dóna a entendre a una carta 
anterior d’un cert ministre i li diu: Tal com 
puc, et dic sobre l’afer de la teva ànima, 
que totes aquelles coses que t’impedei-
xen d’estimar el Senyor Déu, i qualsevol 
que et faci nosa, tant frares com d’altres, 
ni que t’assotin, ho has de tenir tot com 
una gràcia. I vulgues-ho així i no pas 
d’altra manera. I que això et sigui com a 
obediència veritable del Senyor Déu i a 
mi, perquè sé de debò que tal és l’obe-
diència veritable. I estima els qui et fan 
aquestes coses. I res no vulguis d’ells 
sinó allò que el Senyor et doni. I esti-
ma’ls en això i no pretenguis que siguin 
més bons cristians. I que això et valgui 
més que un eremitori.

Del contingut d’aquest paràgraf, en 
podem deduir que aquest cert ministre 
es troba en un estat d’ànim decaigut, i ha 
demanat a sant Francesc de poder-se 
retirar en un eremitori. Possiblement és 
una temptació daurada que es presenta 
fàcilment a qualsevol que, amb bona 
voluntat, assumeix la responsabilitat 
sobre altres en nom del Senyor. Si en 
tota vida la presència dels altres és sen-
tida sovint més com una limitació que 
com una riquesa, més encara pot aparèi-
xer aquest sentiment en qui té responsa-
bilitat i es troba tan sovint bloquejat per 

qüestions que tantes vegades tenen més 
a veure amb temperaments i dèries de 
les persones que amb raons objectives. 
Sí, els altres poden fer nosa, com diu la 
traducció catalana d’aquest text. Sartre 
ho diria més fort: els altres són l’infern!

Sant Francesc, però, proposa de tro-
bar, precisament en aquesta situació, el 
camí que ens ha de portar cap a Déu. 
Certament, Jesús no és un savi oriental 
que es buida a si mateix, sinó algú a qui 
altres despullen i sacrifiquen. El camí 
cristià cap a Déu passa per aquí, per la 
relació amb els altres que, amb la seva 
duresa, ens desposseeixen de nosaltres 
mateixos i ens permeten així d’avançar 
cap a Déu. Tenir la nosa com una gràcia, 
no pretendre que l’altre sigui més bon 
cristià, rebre el que t’arriba de l’altre com 
un do que ve de Déu, és un camí més 
directe cap a l’evangeli que la soledat 
d’un eremitori.

Ara bé, hi ha una expressió en aquest 
primer paràgraf que sobta per la seva 
contundència. Sant Francesc parla de 
coses que impedeixen d’estimar el 
Senyor Déu. I costa aquí identifi car les 
dificultats de convivència quotidianes, 
que ens fan desesperar dels altres (i de 
nosaltres mateixos), però no ens fan 
d’impediment en la nostra relació amb 
Déu. Crec que el segon paràgraf dóna 
una nova profunditat al text: 

I en això vull conèixer que tu estimes 
el Senyor i a mi, servent seu i teu, si 
feies això, és a dir, que no hi hagi al 
món cap frare que hagi pecat tot el que 
hagi pogut pecar, que en haver vist els 
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teus ulls, se’n torni mai sense la teva 
misericòrdia, si cerca misericòrdia. I si 
no cerca misericòrdia, demana-li si la 
vol. I si després pecava mil cops davant 
els teus ulls, estima’l més que a mi, per 
tal de dur-lo al Senyor. I tingues sempre 
compassió d’aquests tals. I quan 
podràs, fes saber als guardians que 
estàs decidit a actuar així.

Llegit aquest paràgraf, ens adonem 
que el problema amb què es troba aquest 
ministre, allò que el fa sofrir fi ns al punt 
de ser un impediment per estimar el 
Senyor Déu, és el pecat dels frares, o de 
determinats frares. I aquí entrem en una 
experiència que tard o d’hora es fa, quan 
hom s’adona que el mal actua també a 
l’interior de l’Església, i no necessària-
ment lluny, sinó en el propi entorn, i a 
vegades de maneres ben punyents. Vet 
aquí el que pot arribar a impedir d’esti-
mar Déu. El stàrets Zòsim, personatge 
de la novel·la Els germans Karamàzov, 
ens n’adverteix: «No us deixeu torbar en 
el vostre apostolat pel pecat, no temeu 
que el pecat enteli la vostra obra i us 
privi d’acomplir-la; no diguéssiu pas: El 
pecat, la impietat, el mal exemple són 
poderosos, mentre que nosaltres som 
febles, isolats; el mal triomfarà, ofegarà 
el bé». Crec que aquesta és, en poques 
paraules, la temptació a què fa front el 
ministre a qui s’adreça sant Francesc. 
Perquè mentre ens creiem arrecerats, 
per dir-ho d’alguna manera, en la trinxera 

del bé, és relativament fàcil mante-
nir-se. El mal demostra la seva 
enormitat quan ens sorprèn per 
darrere, on crèiem que hi havia les 
nostres pròpies files. I això fàcil-
ment no ho percebem fi ns que som 
cridats a assumir responsabilitats.

El  s tàrets Zòsim, davant 
d’aquesta dificultat, proposa un 
camí sorprenent: «No us deixeu 
abatre d’aquesta manera, fills 

meus! Només hi ha un mitjà de salvació: 
pren a càrrec teu tots els pecats dels 
homes. En efecte, amic meu, des del 
moment que respondràs sincerament 
per tots i per tot, veuràs tot seguit que és 
realment així, que ets culpable per tots i 
per tot. Però si fas recaure la teva peresa 
i la teva feblesa damunt dels altres, et 
tornaràs al capdavall d’un orgull satànic 
i rondinaràs contra Déu».

No sé exactament com pretén Dosto-
ievski que responguem per tots i per tot, 
però potser sant Francesc indica al cert 
ministre un camí amb la seva insistència 
en la misericòrdia. És certament horrible 
el moment en què ens adonem que el mal 
actua també entre els nostres, però si ens 
aturem aquí podem derivar cap a aquest 
orgull satànic, que, emparat en els errors 
dels altres, es torna incapaç de veure la 
pròpia feblesa i peresa i s’acaba alçant per 
demanar-li comptes al mateix Déu. Més 
aviat, sigui per la via de la misericòrdia o 
per altres, és el moment de prendre’s 
seriosament el que ens va dir la Gaudium 
et spes: que no hi ha res de verament 
humà que no ressoni en el nostre cor. El 
ministre, per la misericòrdia, és convidat a 
fer-se seus els pecats dels germans, a no 
posar una barrera entre ell i els altres, a 
pujar a la creu amb Jesús i, amb Ell, obrir 
els braços cap al Pare en nom d’una 
humanitat perduda de la qual el ministre, 
si es mira bé, veurà que participa, tant per 
la perdició com per la redempció.
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H i ha dos verbs que fem servir en la 
nostra llengua que, en el fons, són 
sinònims, però que tenen el seu 

matís diferent prou important, són els 
verbs sentir i escoltar.

Sentir, a no ser que tinguem algun 
problema d’oïda, ho fem de forma natu-
ral, ens permet captar els sons que hi ha 
al nostre voltant cosa que és important 
perquè ens pot estalviar algun ensurt, 
com per exemple el que ens passaria de 
no sentir que s’apropa un cotxe a l’hora 
de travessar un carrer. Com veiem és un 
verb important que ens parla d’una capa-
citat humana important i necessària que 
compartim amb altres éssers vius.

Escoltar, en canvi, té un matís dife-
rent. És sinònim de sentir però implica 
una intencionalitat de part nostra per a 
parar atenció en allò que rebem a través 
de l’oïda. Hi 
entra en joc 
l a  n o s t r a 
voluntat. Ja 
h o  d i e m 
sovint d’algú 
a  q u i  n o 
h e m  f e t 
massa cas: 
P e r d o n a , 

perquè t’he 

sentit, però 

n o  t ’ h e 

escoltat.

Si pre-
n e m ,  p e r 
exemple, el 
text del lli-
bre del Deu-
teronomi (Dt 

4, 1-2.6-8) 

trobarem que se’ns posa en guàrdia 
sobre la importància d’aquest verb 
escoltar quan Moisès diu al poble: Ara, 
Israel, escolta els decrets i les prescrip-
cions que avui us ensenyo, i compliu-los. 

El verb escoltar és un dels més 
importants i repetits de la Bíblia, tant és 
així que la mateixa confessió de fe jueva, 
el Shema’ (literalment: “Escolta!”, un 
imperatiu!!!) comença així: Escolta, 
Israel, el Senyor, el nostre Déu; el 
Senyor, és únic. I és un verb important 
perquè a la Bíblia hi ha un pressupòsit 
també important de fons i és que DÉU 
PARLA, que Déu té intenció de REVE-
LAR la seva voluntat i de REVELAR-SE 
personalment a tot home i dona d’aquest 
món. Per això mateix aquesta Paraula 
que Ell ens adreça ha de ser escoltada 
voluntàriament i acollida (Ell mai no la 

imposarà, 
ens vol lliu-
res!!!). Sols 
q u a n 
a q u e s t a 
P a r a u l a 
sigui escol-
tada i aco-
llida podrà 
ser correc-
t a m e n t 
compl ida , 
é s  a  d i r , 
posada en 
pràctica.

P e n s o 
q u e ,  d e s 
d ’aquesta 
p e r s p e c -
tiva, podem 
a p r o p a r -

SENTIR I ESCOLTAR
FRA JESÚS ROMERO
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nos al següent text. Jesús en l’Evangeli 
de Marc (Mc 7, 1-8.14-15.21-23) torna a 
aparèixer dur amb els fariseus i els mes-
tres de la Llei. I, en principi, sorprèn 
aquesta duresa, perquè fariseus i mes-
tres de la Llei són experts en complir fi l 
per randa el que mana Déu a la Llei de 
Moisès. Si són alguna cosa és que són 
complidors estrictes de la Llei... sols que 
Jesús revela (i per fer-ho pren una auto-
ritat de la mateixa Escriptura, una cita 
del profeta Isaïes) revela, dic, la tendèn-
cia fonda del nostre cor: som persones 

capaces de complicar-nos la vida amb 

compliments legalistes de tot tipus de 

doctrina (sigui aquesta del color o la 

tendència que sigui), perquè ens 

resulta més fàcil deixar-nos portar per 

formes externes que ens donin una 

pàtina de complidors i religiosos, que 

no de deixar-nos transformar, conver-

tir fondament per la mateixa Paraula 

de Déu. 

Aquesta conversió és tota una feina, 
sovint difícil i de llarga durada, perquè 
signifi ca acollir una Paraula que ens pot 
dir (i molt sovint és justament el que fa) 
que la nostra idea de Déu és totalment 
equivocada i que l’hem de canviar 
segons, no les nostres dèries o les 
modes del nostre voltant, sinó segons el 
Déu i Pare del cel que ens mostra Jesús 
de Natzaret amb la seva manera de 
viure, de donar-se, de morir. 

Així Jesús revela que ens cal no sen-
tir, sinó escoltar, (Escolteu-lo bé els dirà, 

i ens diu) posant tot el que 
puguem de la nostra part, 
aquesta Paraula que a tra-
vés de l’Esperit Sant té el 
poder de canviar el nostre 
cor de soca-rel, de trans-
formar-lo, de guarir-lo; per-
què les formes i les parau-

les tenen el seu lloc i el seu 
sentit, però poden emmas-
carar el més fi  egoisme, la 
més subtil mesquinesa, 
poden amagar un cor 
malalt segons Déu. 

Si em permeteu, jo diria 
que tota Eucaristia és una 
nova oportunitat a deixar-
nos interpel·lar de bell nou 
per aquest Jesús, Paraula 
defi nitiva de Déu, que vol 
donar-nos un cor nou, unes 
oïdes atentes, uns llavis 
que realment honorin Déu, 
potser  no amb grans 
paraules ni gran obres, 
però sí amb paraules sen-
zilles i obres modestes que 
surtin d’un cor net.
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P rogressisme, involucionisme, 
“avançats”, “carques”..., són voca-
bles freqüents en els nostres 

ambients eclesials, emprats per etiquetar 
persones o grups. D’entrada caldria dir 
que són termes ambigus i inconcrets. 
Perquè, per una banda, què signifi ca pro-
gressar? I  progressar en quina direcció? 
I avançats respecte de qui? O involucio-
nistes fi ns a quina època?

Normalment s’identifi ca els cristians 
“progressistes” amb aquells que valoren 
les realitats temporals, la democràcia 
dins l’Església, la crítica a la jerarquia.., 
cristians que defensen una lectura con-
creta del Vaticà II posant l’accent en el 
diàleg amb la modernitat, l’ecumenisme, 
el compromís social... I els altres, els ano-
menats “involucionistes”, acostumen a 
valorar la tradició, el Papa i el Magisteri, 
els hàbits religiosos, la Litúrgia ben feta, 
la pietat popular... Tots aquests valors, 
viscuts en la correcta mesura, són per-
fectament legítims i, a més, no són 
incompatibles entre si, el que succeeix és 
que cada sector deslegitima i fa carica-
tura de l’altre, alimentant i justifi cant així 
els motius de crítica.

Però hi ha molts cristians que no 
s’identifi quen ni amb un sector ni amb l’al-
tre. Per això, m’ha resultat molt consola-
dor trobar-me amb aquest llibre del bisbe 
Carrera, Del Postconcili al postprogres-
sisme1 on fa autocrítica serena dels anys 
del postconcili i verbalitza de forma nova 
i clara algunes situacions de la nostra rea-
litat present, amb una llibertat i sinceritat 
a la qual no estem gaire acostumats. 
Quant a l’autocrítica afi rma: “... Del reco-

1. J. CARRERA PLANAS, Del Postconcili al 
Postprogressisme, Ed. Mediterrània 1994.

neixement dels valors temporals, alguns 
passaren al que Maritain titllà d’ageno-
llar-se davant el món ...” És a dir, es feren 
tan moderns i tan seculars que es van 
diluir en el món i en els seus valors mun-
dans. “...De la crítica al catolicisme en 
sortiren derivacions cap a una pèrdua de 
la identitat o, almenys, de la visibilitat 
de la fe...”; “De la presentació de la fe 
com opció personal se’n seguí, en alguns 
àmbits, un cert elitisme i la pèrdua del 
sentit popular...” (p. 65).

Un dels arguments centrals del llibre 
és que la mateixa idea de progrés i evo-
lució de la comprensió de la Revelació, a 
la llum dels signes dels temps, que animà 
als impulsors del Concili, la generació 
postconciliar (els que ara tenen 70 o 80 
anys) l’ha fi xada en la seva interpretació 
de “l’Esperit del Concili”, declarant-la com 

POSTPROGRESSISME
FRA JOSEP MANUEL VALLEJO
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a defi nitiva i canò-
nica, contradient 
així la mateixa 
idea conciliar del 
p rog rés  de  la 
Reve lac ió .  La 
veritable Tradició 
és sempre novetat 
en la continuïtat i 
els signes dels 

temps d’ara són diferents dels d’alesho-
res. Per això, és molt interessant el con-
cepte de Postprogressisme, que el bisbe 
Joan defi neix així:

“...El postprogressisme té assumits 
els valors perennes de la modernitat laica 
i del progressisme catòlic, ha fet la crítica 
dels errors que els ha acompanyat, i vol 
ser ferment en les noves situacions. El 
postprogressisme –paral·lel a la postmo-
dernitat– consistiria en alliberar-se de 
certes formes del progressisme dels 60 i 
a endinsar-se en la realitat actual amb la 
mateixa independència d’esperit d’ales-
hores.” (p. 67)

Molts de la meva generació (nascuts 
entre els 50 i 60) ens sentim identifi cats 
amb aquesta defi nició i som titllats per la 
generació postconciliar “d’involucionis-
tes”, pel sol fet de reconèixer els nous 
signes dels temps: la set de Déu i d’ex-
periència espiritual que nia en els cors 
dels nostres contemporanis, la necessitat 
de visibilitat del cristians en la societat 
laica, el deure d’impregnar d’Evangeli el 
món perquè sigui més humà, la necessi-
tat de major profunditat, esperit de diàleg 
i comunió entre tots els grups cristians, la 
conveniència de celebrar la litúrgia d’una 
forma bella i piadosa... I això no exclou la 
valoració de la justícia social, ni l’amor als 
pobres, ni l’ecumenisme,  ni el diàleg 
interreligiós, ni l’esperit crític que ens va 
ensenyar la modernitat. Però amb les 
modulacions que demana el moment pre-
sent, sense aigualir l’Evangeli, i acceptant 

que l’Església és un cos amb molts mem-
bres i molts colors, la bellesa del qual ve 
de l’harmonia del conjunt.

També és veritat que “gent poc amiga 
del Concili han aprofi tat algunes desviaci-
ons postconciliars per a justificar-se; i 
aleshores, molts dels seus entusiastes 
han temut que l’autocrítica del postconcili 
fos aprofitada pels qui, en realitat no 
acceptaven el Concili... En aquest sentit, 
penso que, a les esglésies de Catalunya, 
una insufi cient recepció del pontifi cat de 
Joan Pau II ens ha perjudicat”2. I ho 
explica en un altre apartat del nostre llibre:

“... Ja sé que el tòpic corrent és iden-
tificar a Joan Pau II amb una persona 
restauracionista. Però sempre m’he resis-
tit a creure que sigui aquesta la veritable 
actitud de Joan Pau II... En primer lloc per 
la dimensió social: davant d’una societat 
occidental culturalment progressista i 
socialment tancada, ell, mentre aprofun-
deix en l’essencial de la fe, ens interpel·la 
sobre la injustícia que consentim. Des-
taca també la seva visió lúcida de la set 
de Déu que resta en l’home sota la secu-
laritat. I no és menys important el sentit 
popular: no parla al poble a través de les 
ideologies que volen representar-lo, sinó 
directament... I finalment el seu profe-
tisme, que el porta a presentar la fe no 
només segons el discurs de l’adaptació, 
en els aspectes que la fan homogènia 
amb la cultura dels nostres dies, sinó 
també en aquells altres que són un repte 
per la seva heterogeneïtat amb la socie-
tat actual...” (p. 68).

Tota una invitació a elevar el llistó de 
les nostres refl exions, a fer-nos més pro-
funds i matisats, i a acceptar que la veri-
tat és simfònica, rica, complexa i no sim-
ple i unilateral. Gràcies, bisbe Joan!

2. J. CARRERA PLANAS, A les vigílies del 
40 aniversari del Centre d’Estudis Pasto-
rals, Barcelona 2007, p. 13.



Les regles o middot

Com dèiem no és igual extreure del text bí-
blic regles de conducta (midraix halakhà) 
que afegir agadot per a l’edifi cació espi-
ritual o per a  un embelliment del text sa-
grat. Segurament que per això des de bon 
començament (un inici que no sabríem 
datar) es fi xaren regles sobretot per donar 
una certa seguretat a l’extracció d’halak-
hot ja que l’acompliment d’ aquestes era 
garantia de salvació: el contacte salvífi c 
amb Déu només s’obté per l’halakhà.

La tradició atribueix a R. Hil·lel (c. 70 
aC-10 dC) les 7 primeres regles d’exe-
gesi o middot per a extreure les lleis de 

conducta . Moltes d’aquestes segurament 
precedeixen R. Hil·lel. Potser els seus 
mestres Xema’ya i Abtalion ja les usaven:

1. Qal wa-Homer, és el nostre argument 
a minori ad maius. Pot ser també el 
nostre argument a fortiori.

2. Gezerah  xavah, l’analogia verbal en-
tre dos textos permet aplicar a l’un el 
que se’ns diu de l’altre.

3. Biyan ’ab mi-katub ’ehad .A partir d’un 
text es pot formar una família de tex-
tos a través d’un passatge que donarà 
a tots una nota comuna.

4. Biyan ’ab mi-xene ketubim. A partir de 
dos textos es pot formar una família 
de textos. El que s’ha trobat a partir 
de dos textos es pot després aplicar 
a molts.

5. Kelal u-perat. El general i el particular. 
Fer que una regla general s’apliqui a 
un cas particular en un altre text, o 
fer d’una regla particular un principi 
general.

6. Ka-yose bo be-maqom ’aher.  Intentar 
la solució d’una difi cultat comparant 
un text amb un verset similar.

7. Dabar ha-lamed me-‘inyano. El sentit 
d’un text l’explica el seu context.

Espai Bíblic-TeològicEspai Bíblic-Teològic

SENTITS I SENTIT DEL MIDRAIX
EN LA LITERATURA JUEVA 

QUARTA PART: EL TARGUM I EL NT
FRA ENRIC CORTÈS 

El present article el trobareu més desenvolupat en les Actes del “International 
Medieval Meeting, Sacred Voices Jewish Texts”. Universitat de Lleida (3.07.11).
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S’hi podrien afegir les 
13 regles de R. Ismael 
i les 32 atribuïdes a R. 
Eliezer b. Jose ha-Gelili 
(c. 250 dC), però seria 
redundant. 

Conclusió

Segurament que al 
mateix temps que 
aquests rabins o molt 
abans d’ells, els oradors 
i poetes hel·lenistes 
han estat mestres en 
aquestes arts literàries. 
S. Lieberman i M. 
Hengel ho han posat en 
evidència (cf. almenys 
els casos  de gezerah  xavah,  gematria1 

i notarikon2) però no s’exclou que sovint 
uns i altres, gramàtics, rètors hel·lenistes 
i homes de lletra jueus, poguessin 
desenvolupar al mateix temps part 
d’aquestes regles de l’exegesi. Els 
autors rabínics en continuaren l’exercici 
en la Mixnà, els Talmuds i en els llibres 
intitulats precisament midraixim fi ns als 
nostres dies.

Pel que fa a la repercussió del midraix 
en el NT ja n’hem dit alguna cosa abans. 
El midraix és tan prolífi c en tot el NT que 
fi ns i tot se li han dedicat obres sence-
res.3 No puc acabar sense recordar el 
plaer que els donava aquesta mena de 
contemplació de la paraula de Déu que 
és l’estudi del midraix: ho veiem clar en 

1. Comptabilització del valor numèric de cada 
lletra d’un mot determinat; sumades donen 
una xifra que possibilita una altra interpre-
tació no òbvia del terme. 

2. Dividir un terme en dos o més parts per a 
extreure’n un sintagma o una frase.

3. Un exemple: DEL AGUA A., El método 
midrásico y la exégesis del Nuevo Testa-
mento. Valencia: Institución S. Jerónimo 
1985.

l’autor de Mt 1. No es pot 
negar la fruïció amb què 
el midraixista judeocristià 
arriba a la conclusió que 
el nom ‘David’ (que per 
un procés de gematria ha 
descobert que equivalia a 
14), equival a les catorze 
generacions: «en total, 
doncs, són catorze les 
generacions des d’Abra-
ham fi ns a David; cator-
ze, des de David fi ns a la 
deportació de Babilònia, i 
catorze, des de la depor-
tació de Babilònia fi ns al 
«Messies», Mt1, 17. Sem-
blant deuria ser la fruïció 

del midraixista judeocristià de Mt 2, 14-15: 
«Josep es llevà, prengué de nit el nen i la 
seva mare, se’n  va anar cap a Egipte i s’hi 
quedà fi ns a la mort d’Herodes». Així es va 
complir allò que el Senyor havia anunciat 
pel profeta: «D’Egipte he cridat el meu fi ll». 
Finalment  ha vist el signifi cat d’un fet que 
la tradició oral li havia transmès. Ja es-
tava previst en els plans de Déu  tal com 
havia anunciat el profeta Osees (11,1b). 
El Fill (pel deraix o midraix  ha desapa-
regut el signifi cat col·lectiu d’aquest mot 
que l’identifi cava amb Israel) havia d’anar 
de la terra promesa a Egipte: pel deraix 
ha canviat la direcció del viatge: en l’èxo-
de d’oest a est, en Mt 2,14-15 a l’inrevés.

No podem doncs oblidar aquest últim 
element inherent a la recerca de la paraula 
de Déu, aleshores i ara: la joia del con-
tacte amb la paraula de Déu. No s’hi val a 
pensar que es tracta sobretot d’un proble-
ma d’hermenèutica o d’una difícil qüestió 
lingüística a solucionar en el text bíblic. Els 
problemes lingüístics per aquells homes 
de fe eren només mitjans per arribar a 
una autèntica contemplació de la paraula 
de Déu que els donava i ens dóna vida. 
Aquest era el sentit  del midraix.
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L ’arquitectura sacra existeix per a 
ser contemplada i interpretada, 
per a ajudar-nos a sintonitzar amb 

el món espiritual i transcendir. En un 
temple cristià, per sota o per sobre de 
les pintures, les escultures, els vitralls 
o els tapissos, hi ha una diversitat 
d’elements estrictament arquitectònics 
amb una funció precisa, constructiva, 
estructural, que també expressen un 
missatge que encaixa en la dimensió 
simbòlica de l’edifi ci, i que, per tant, 
existeixen per a ser contemplats amb 
els ulls de l’esperit.

La rosassa –o rosetó- és un d’aquests 
elements amb una funció molt concreta: 
obrir el mur per a permetre l’entrada de 
llum a l’interior del temple; però també 
amb un contingut simbòlic que, precisa-
ment, és dels més expressius i potents 
de tot el vocabulari arquitectònic d’Occi-
dent. La rosassa que presideix la façana 
principal de la Basílica de Sant Francesc 
a Assís és una de les més belles d’Eu-
ropa, però pocs es reserven una estona 
per a observar-la detingudament, ansio-
sos per a accedir a l’interior i gaudir de 
la bellesa dels frescos extraordinaris que 
cobreixen els seus murs. Precisament, 
aquesta rosassa és un exemple ideal per 
a llegir-ne la simbologia.

Imaginem-nos, doncs, que estem 
a Assís, ens podem seure al prat que 
s’estén davant la basílica superior, i 
aixequem la vista per a observar la 
rosassa, tal com la veiem en la fotogra-
fi a que il·lustra aquest text. Per comen-
çar, si fem abstracció de tota la fi ligrana 

–la “traceria”– que omple la rosassa, la 
seva forma circular ens evoca el disc 
solar, el gran cercle omnipresent en la 
vida dels éssers humans, que ben aviat 
la identifi caren com una manifestació de 
la divinitat més poderosa. Totes les cul-
tures han adorat el Sol i li han atribuït, 
molt encertadament, un paper fona-
mental en la gènesi de la vida; però, el 
Sol és també el focus que il·lumina a la 
Terra i als seus habitants, i la Llum, des 
de temps immemorials, ha simbolitzat 
la font i la transmissió de la saviesa. En 
l’arquitectura europea, l’origen llunyà de 
la rosassa l’hem de cercar en l’oculus 
del Pantheon de Roma, que s’obria en el 
zenit de la cúpula, llavors decorada amb 
estels daurats. Com a única entrada 
de llum directe a l’interior de la cel·la, 
l’oculus representava inequívocament 
la superioritat del Sol Invicte, la divinitat 
solar, sobre els altres déus i deesses del 
Panteó romà.

Contemplem ara aquesta rosassa 
d’Assís en tota la seva plenitud, tal com 
la van imaginar, dissenyar i construir al 
segle XIII. Els ideòlegs de l’arquitectura 
sacra cristiana, com ja havien fet amb 
altres elements simbòlics i iconogràfi cs 
de l’arquitectura romana, aprofi taren i 
adaptaren aquest antic simbolisme a 
les seves necessitats i possibilitats, tot 
creant un element nou que havia d’ocu-
par un lloc preferent en les façanes de 
molts temples cristians del romànic 
i el gòtic. La rosassa va superar amb 
escreix la referència solar per a esdeve-
nir un símbol còsmic que, a més, podrà 

LA ROSASSA
COM A OBJECTE DE CONTEMPLACIÓ

JESÚS OLIVER-BONJOCH
oliver-bonjoch.blogspot.com.es
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ser llegit de generació en generació, 
assumint els canvis successius en el 
coneixement de l’univers i en l’imaginari 
col·lectiu. 

D’entrada, la rosassa ens recorda 
una roda, però una de força complexa, 
amb diversos cercles concèntrics farcits 
d’arcs o de rossetes. Les quatre escul-
tures situades al voltant de la rosassa 
d’Assís, col·locades de forma que dibui-
xen un quadrat imaginari superposat a 
la rosassa, ens donen una pista fona-
mental per a continuar llegint el simbo-
lisme. Aquestes escultures representen 
els quatre Vivents de la visió d’Ezequiel, 
els mateixos que incorporarà Joan al 
seu Apocalipsi i que, des del segle VI 
i amb el nom de tetramorfs, van passar 
a representar els evangelistes. Ezequiel 
va emprar un llenguatge simbòlic molt 
elaborat per a descriure la manifestació 
de Jahvé com una estructura fantàstica i, 
de fet, irrepresentable, malgrat els esfor-
ços dels artistes plàstics, que podem 
identifi car amb l’estructura del cosmos. 
La rosassa, tot partint de la visió d’Eze-

quiel, és una representació teològica de 
l’estructura de l’Univers, que està con-
nectat amb Déu i gira al seu voltant. La 
mateixa naturalesa de la circumferència, 
línia contínua que no té ni principi ni fi nal, 
evoca l’infi nit i l’eternitat, algunes de les 
propietats que defineixen la mateixa 
naturalesa de Déu. La rosassa és, per 
tant, una representació arquitectònica 
del Cosmocràtor o Pantocràtor, imagi-
nat pels iconògrafs de l’Imperi Romà 
d’Orient, i que trobem en tantes pintures 
murals –com a Sant Climent de Taüll-, en 
il·lustracions de manuscrits i en relleus 
escultòrics -omplint els timpans de por-
talades romàniques.

Així ho veien els contemporanis de 
la construcció de la Basílica de Sant 
Francesc, però els segles transcorren, 
i els nous avenços científi cs i tecnolò-
gics, lluny de superar la dimensió sim-
bòlica de la rosassa, n’actualitzen els 
vincles amb l’imaginari col·lectiu de cada 
generació, sense canviar l’essència del 
missatge simbòlic. Algú que contemplés 
la rosassa sense saber res de la visió 
d’Ezequiel o de la iconografi a del Cos-
mocràtor, hi podria entendre que tot gira 
al voltant de Déu talment com les òrbites 
dels planetes ho fan al voltant del Sol. 
En canvi, a una persona de l’època de 
la revolució industrial, la rosassa li hau-
ria d’evocar una d’aquelles rodes que 
transmeten els moviments dins d’una 
maquinària, gran com la d’una fàbrica o 
petitona com la d’un rellotge de butxaca, 
i alhora entendre que tots –o sigui, una 
altra vegada el Cosmos– formem part 
d’una estructura colossal que fa moure 
Déu mateix. 

I la rosassa, segueix increpant als 
éssers humans d’avui, testimonis dels 
primers viatges interplanetaris, i de l’en-
lairament d’artefactes que descriuen òrbi-
tes al voltant de la Terra. Com increpa la 
rosassa a un infant del segle XXI?
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H éctor Berlioz neix el 1803 a La 
Côte-Saint-André, entre Lió i Gre-
noble. Quan té divuit anys, el seu 

pare, metge, l´envia a París a estudiar 
medicina. Però ell, queda horroritzat da-
vant les disseccions, abandona la carre-
ra i se´n va al Conservatori de París a 
estudiar música.

Des que era un infant experimentava 
fortes emocions. A París aviat sintonitza 
amb el moviment romàntic del seu temps. 
Tenia una tendència natural a exteriorit-
zar els seus sentiments, un insaciable 
desig de tendresa, un temperament 
impetuós, una personalitat forta, exal-
tada ,  i n t rans igen t ,  p ropensa  a 
l´exageració i als deliris de la seva ima-
ginació, i un fort instint creador. Això farà 
que, a partir de les seves experiències 
viscudes expressi lliurement els seus 

sentiments, somnis i passions a través 
de les seves obres. En la major part 
d´aquestes acostumava a escriure per 
orquestres molt grans, a buscar efectes 
estranys, extravagants, inusuals, cosa 
que el portà a provocar un fort canvi de 
direcció en la música del seu temps.

El pensament en el segle XIX està 
dominat per la filosofia, la història i la 
ciència, mentre que el dogma cristià està 
en crisi. Els artistes senten la necessitat 
d´una transcendència espiritual, però la 
busquen fora de qualsevol tipus de reve-
lació “ofi cial”.

El 1845, Gerard de Nerval escriu el 
poema “Crist a la muntanya de les olive-
res”, on diu :

“Déu ha mort! El cel és buit…
Ploreu, fi lls, que ja no teniu pare”.

«LA INFÀNCIA DE CRIST»,
D´HÉCTOR BERLIOZ

MONTSERRAT MATHEU
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Entre els anys 1850 i 1854, després 
d’haver-se-li enfonsat moltes il·lusions i 
projectes, Berlioz compon “La infància de 
Crist”, que apareix com una aturada en 
el camí de la seva obra i com una refl exió 
en la qual afi rma el Misteri cristià. Ara i 
aquí no busca l´espectacularitat sinó la 
intimitat.

GÈNESI DE L´OBRA

Un dia, en una reunió, un amic de Ber-
lioz que es deia Louis Duc, arquitecte, li 
va demanar que compongués alguna 
cosa, breu. Berlioz va escriure la música 
i el text d´un petit fragment coral sobre 
el tema de l´exili: fou “L´adéu dels pas-
tors a la Sagrada Família”. L´estil era 
antic, li va posar la data de 1679, i de 
moment el va signar amb pseudònim 
atribuint-lo a un compositor imaginari: 
“Pierre Ducré (en referència al seu amic 
Duc), mestre de música de la Sainte 
Chapelle”.

Posteriorment hi afegí al davant una 
obertura instrumental, de gust arcaic, i al 
darrere, un solo de tenor sobre “El repòs 

de la Sagrada Família”, i 
envià la partitura a F. Liszt 
amb aquesta inscripció:

“La fugida a Egipte” op. 
25. Fragments d´un Mis-
teri en estil antic, per solo 
de tenor, cor i una petita 
orquestra, atr ibuït  a 
Pierre Ducré, mestre de 
capella imaginari, i com-
post per Héctor Berlioz”.

Més tard, això serà la 
part central de la Trilogia “La 
infància de Crist”, de la qual 
compondrà tant la música 
com el text. Per la música 
uti l i tza la tonali tat però 
també els modes antics, una 

orquestració discreta, i elements i esce-
nes operístics i d´oratori. Pel text, en 
part es recolza en el relat de la infantesa 
de Jesús segons l´Evangeli de Mateu i 
en part recorre a la seva pròpia imagina-
ció.

L´OBRA. PRIMERA PART:

EL SOMNI D´HERODES

En un carrer de Jerusalem un grup de 
soldats romans fan una ronda nocturna. 
Per donar a la música un caràcter ame-
naçador, en aquesta part incorpora les 
trompes i els trombons a l´orquestra. La 
paraula comença amb uns pizzicati en el 
baix, el moviment del qual segueix amb 
una regularitat mecànica. Un dels soldats 
explica queixós a un centurió que Hero-
des els té obsessionats perquè somia, 
veu traïdors per tot arreu, reuneix cada 
dia els seus consellers i l´han de vetllar 
des de la tarda fi ns al matí.

Segueix l´ària d´Herodes, en què a 
través de la tonalitat (sol menor i re menor) 
i la modalitat (mode de mi –l´antic mode 
dòric grec–) barrejades, Berlioz crea uns 
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efectes harmònics que reforcen l´expressió 
del caràcter angoixat del personatge.

A les nits, Herodes, en somnis, sent 
una veu que li diu: “El teu temps feliç se´n 
va. Ha nascut un nen que farà desaparèi-
xer el teu tron i el teu poder”, i ell es diu:

“…presagi amenaçador
per la meva vida i la meva glòria! 
Oh, misèria dels reis! 
regnar i no pas viure. 
A tots donar lleis 
i desitjar seguir 
el cabrer al fons del bosc!…”

Consulta els endevins i aquests li 
confi rmen que és veritat que ha nascut 
aquest nen, però que ningú no pot saber 
ni el seu nom ni la seva raça, i li diuen 
que ell caurà si no ordena la mort dels 
nou nats.

Herodes respon que no pot vacil.lar i 
que ni la bellesa, ni la gràcia ni l´edat no 
afebliran el seu coratge, malgrat els crits i 
plors de tantes mares, riuades de sang es 
vessaran, farà morir pel ferro a tots els 
nou nats i es mantindrà sord davant 
aquests dolors per tal de posar fi  als seus 
terrors.

Mentrestant, a l´establia de Betlem, 
Maria demana al seu fi llet que alimenti 
amb herba tendra els anyells que se li 
acosten. Els àngels avisen a Josep i 
Maria que a Jesús l´amenaça un gran 
perill i que cal que fugin a Egipte pel 
desert sense deixar rastre, per salvar-lo.

SEGONA PART:

LA FUGIDA A EGIPTE

Comença amb una obertura que és un 
fugato sobre un tema bastant pla que 
sembla representar la llargària i monoto-
nia del trajecte que hauran de fer els fugi-
tius pel desert.

Segueix “L´adéu dels pastors a la 
Sagrada Família” de qui, reunits davant 
l´establia, s´acomiaden demanant-li a 
Jesús que la pobresa del pastor sigui 
sempre estimada pel seu cor. Aquest 
preciós fragment, com hem dit, és el pri-
mer que va escriure Berlioz i ho va fer 
segons l´harmonia tradicional.

Els pelegrins emprenen el viatge. 
Després d´un llarg recorregut pel desert, 
reposen en un bell indret prop d´una font 
clara on dormen, mentre els àngels ado-
ren l´Infant.

TERCERA PART:

L´ARRIBADA A SAÏS

Aquí no hi ha preludi. El recitat entra amb 
el tema del preludi de la segona part una 
mica canviat.

En la imaginació de Berlioz, els fugi-
tius, després de tres dies caminant pel 
desert, arriben esgotats i mig morts a 
Saïs, -“una ciutat des de feia molt de 
temps unida a l´imperi romà, plena de 
gent cruel i altiva”_ on hauran de cercar 
hospitalitat. Maria té por en aquesta ciu-
tat immensa i sorollosa, entre la multitud, 
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amb els peus sagnant i ja sense llet per 
a l´infant. Van trucant de porta en porta, 
però són rebutjats (com a Betlem). En 
aquest fragment, la música va augmen-
tant la seva tensió dramàtica.

Sota el brancatge d´uns sicòmors, 
Josep veu una humil teulada. Es dirigei-
xen a la casa, truquen, i un pare de fami-
lia ismaelita els acull. Tot seguit crida als 
seus fi lls i als seus servents, demanant-
los que els rentin els peus ferits, els donin 
aliment i preparin un llit per a l´infant. 
Davant els seus rostres amarats de tris-
tesa, els encoratja I els diu: “No tingueu 
por. Els fi lls d´Ismael són germans dels 
d´Israel”. Com que és fuster com Josep, 
li ofereix treballar junts i que prop d´ells 
Jesús pugui créixer, aprendre i ajudar-lo.

Al vespre, per alegrar els hostes, 
demana als fi lls que toquin els seus ins-
truments. Els joves ismaelites toquen un 
bellíssim trio de dues flautes i arpa, i 
l´esperança de felicitat reneix en el cor 
de la família.

EPÍLEG

La música va creant progressivament un 
estat de quietud que prepara la profunda 
meditació amb què Berlioz acabarà l´obra:

“Durant deu anys, Maria i Josep amb 
ella, veieren fl orir en ell la sublim dol-
cesa, la tendresa infi nita unida a la 
saviesa. Després, a la fi , havent tor-

nat a l´indret on veié el dia, volgué 
acomplir el diví sacrifi ci que el gènere 
humà alliberà de l´etern suplici, i li 
obrí el camí de la salvació”.

Els instruments de l´orquestra van 
desapareixent fi ns que, submergides en 
una atmosfera de serenitat i contempla-
ció, queden les veus humanes nues can-
tant en Andantino mistico el cor fi nal, on 
música i paraula transmeten viva experi-
ència de pau, d´amor, de joia:

“ Oh, ànima meva! Què et resta a fer 
si no rompre el teu orgull davant un 
tal misteri!… Oh, ànima meva! Oh, 
cor meu! Omple’t del profund i pur 
amor que, només ell, ens pot obrir 
l’estada celestial. Amén”.

L’obra sencera fou interpretada per 
primera vegada a París, el 10 de desem-
bre de 1854, dirigida pel propi compositor.

El fi lòsof M. Garcia Morente va des-
criure una fonda experiència que li va 
provocar l´audició d´aquesta obra. El 
seu relat el podeu trobar a la revista 
Recerca, núm. 16, p. 8-11.

Una bona versió de “La infància de 
Crist” és la de La Chapelle Royale, Colle-
gium Vocale Gent i Orchestre des Champs-
Élysées dirigits per Philippe Herreweghe.

Obra profunda, tendra, transparent... 
Per gaudir-ne.
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E l P. Rupnik 
està il·lus-
trant amb 

el seu art la 
nova església 
del Col·legi In-
ternacional St. 
Lorenzo de Brin-
disi a Roma. 
Encara queden 
per realitzar l’al-
tar de la Mare 
de Déu i el via-
crucis.

Les que sí estan enllestides són les 
obres principals, les quals ens embolca-
llen en una atmosfera sacramental cen-
trada en el Cos del Verb encarnat. És 
Crist que s’encarna en Jesús, en l’Euca-
ristia i en l’Església, i així assumeix tota 
la història i tota la creació.

A la porta del temple i a la porta del 
tabernacle ens trobem amb la imatge de 
l’Anunciació (la primera de marqueteria i 
la segona de terracota). En aquestes 

p o r t e s  h i  h a 
rep resen tada 
l ’ A n u n c i a c i ó , 
perquè Crist no 
és el logos grec 
sinó el Logos 
personal de Déu 
que assumí la 
carn i nosaltres 
com a Cos de 
Crist som part 
d’aquesta carn 
de Déu. Formem 
part de l’Esglé-

sia perquè som el Cos de Crist encarnat 
i combreguem amb el Cos de Crist 
encarnat. Per això, la imatge també està 
en el sagrari, perquè el Cos de Crist és 
el Cos de Nostre Senyor i la nostra rea-
litat al mateix temps (som cos de Crist en 
tant que comunitat-església). Sant Agustí 
diu que quan diem “Amén” al combregar 
estem afi rmant la nostra pròpia identitat: 
“sí, sóc aquest cos de Crist”.

En aquests temps d’individualisme, 
el Sagrament expressa la comunió, per 
això quan entrem a l’església se’ns 
recorda que som el cos d’aquest Crist 
encarnat.

En els  sím-
bols també tro-
bem Maria que 
e s t à  t e i x i n t 
(porta) o filant 
(sagrari): amb el 
seu sí trama la 
història, dóna 
sentit al fi l de la 
història. El seu 
sí és dinàmic.

MARKO RUPNIK, 
ALS CAPUTXINS DE ROMA
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Generalment, a les esglésies l’absis 
(part adossada en el fons de les cons-
truccions romàniques) és com una con-
cavitat que expressa el si del Pare, que 
ho genera tot. Així mateix, aquest espai 
esdevé el centre de les mirades, el 
mosaic representa el Fill en el cor del 
Pare, el Crist Total en qui subsisteixen 
totes les coses. Es completa, a la cúpula 
de l’església, amb la imatge de l’Esperit 
Sant, que la il·lumina i la condueix, així 
com també la creació sencera amb els 
animals i les plantes que es trobem al 
sòl.

Immersos en aquest món totalment 
sagrat i totalment profà és des d’on es 
viu la sagramentalitat de l’Església.

A l’esquerra del mosaic hi ha repre-
sentat un episodi de l’Antic Testament 
(Moisès i la bardissa ardent) i a la dreta, 
un del Nou Testament (Jesús que envia 
els deixebles a la missió). Ambdós 
expressen la tensió dinàmica de la reve-
lació, que evoca continguts nous.

Moisès i la bardissa ardent: Seguint 
la teologia de Pau (2Co 3,12-18)1 Moisès 

1.  2Co 3 12 Tenint, doncs, una esperança 
com aquesta, podem parlar obertament,13 
sense haver de posar-nos cap vel a la 
cara, com ho feia Moisès, perquè els isra-
elites no veiessin la fi  d’una glòria passat-
gera. 14 Però a ells se’ls va ofuscar l’ente-
niment, i fi ns al dia d’avui, quan llegeixen 
l’Antic Testament, el vel continua encara 
posat, ja que només desapareix gràcies a 
Crist. 15 Encara avui, tal com passava amb 
Moisès, sempre que escolten la lectura de 
la Llei de Moisès tenen un vel damunt el 
cor; 16 però sempre que es giren cap al 
Senyor cau el vel. 17 Ara bé, quan diu el 
Senyor és com si digués l’Esperit, i on hi 
ha l’Esperit del Senyor hi ha la llibertat. 18 
I tots nosaltres, sense cap vel a la cara, 
refl ectint com un mirall la glòria del Senyor, 
som transformats a la seva mateixa imatge, 
amb una glòria cada vegada més gran, per 
obra del Senyor, és a dir, de l’Esperit.

no va veure la realitat sinò que estava 
cobert per un vel, ell veia la creació, a 
Adam i Eva, però no estaven preparats 
per veure la realitat. Foren necessàries 
moltes generacions per a córrer aquest 
vel i veure que es tractava de Crist i de 
l’Església. Per això Moisès veu el foc. 
Nosaltres, sense vel, veiem que la bar-
dissa és la Mare de Déu on la divinitat 
s’uneix amb la humanitat plenifi cant-la. 
Maria és la Mare que esdevé Església. 
Moisès, descalç, té la missió d’alliberar 
el poble, però això és només la imatge, 
la realitat és una altra, és la dels deixe-
bles enviats per Crist.

Missió dels deixebles: La missió 
que Crist encarrega als deixebles no és 
la d’alliberar d’una esclavitud qualsevol, 
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sinó de l’esclavitud radical del pecat, no 
d’una opressió, sinó de la mort. Crist és 
la veritable Pasqua, i això es veu en el 
seu rostre. Crist els envia amb sandàlies, 
perquè arribin a tots els pobles. Moisès 
va descalç els dóna el bastó, que té 
forma de creu. Hi ha un deixeble que ja 
el porta (“Qui no pren la seva creu i em 
segueix, no és digne de mi”. Mt 10,38). 
Crist li lliura la creu-bàcul a l’altre deixe-
ble. Tanmateix, han de deixar tot el que 
sobra, no han de portar morrals (aban-
donats a la part de baix en el centre de 
l’escena). Qui coneix les exigències del 
Pare sap què és la creu i que ha de 
dur-la a la mà, és el seu suport i insígnia. 
Un dels deixebles té la Paraula a la mà 
que es transforma en camí (el Crist Total 
del centre del mosaic, en el llibre que 
porta hi diu: “Jo sóc el camí”. Jn 14,6), i 
l’altre porta oli per a ungir i sanar els 
malalts (Paraula i sagraments): els dei-
xebles han de portar la salvació a la tota-
litat de la persona. Crist no camina, és el 
que envia i està sempre present: només 
al seu costat, davant d’ell i en ell podem 
portar endavant la missió. Els deixebles 
que caminen (comunitat) el fan present. 
La missió és ser humanitat teofànica.

El Pantocràtor central: És la huma-
nitat assumida pel Logos. Està abans de 
la creació, beneeix la creació (fi gurada 

en el sòl de l’església) i la porta a la ple-
nitud amb l’Esperit Sant (cúpula de l’es-
glésia). Aquí la Imatge (fórem fets a 
imatge de Jesús) i tot el que és creat 
coincideixen amb el Redemptor. Aquesta 
benedicció que dóna vida és la mateixa 
que porten els deixebles (el Crist que 
envia està beneint de la mateixa 
manera).

L’Església com a sagrament del 

món: Aquest Crist Total està dintre d’un 
calze, perquè aquest és l’espai on Crist 
davalla, el cor de l’Eucaristia que cele-
brem. Aquest calze és al mateix temps la 
glòria (daurat) i la terra, tot allò creat 
(marró). En l’Eucaristia ens submergim 
en la sang del Senyor. En l’Escriptura el 
calze també és signe de noces, de festa 
i de victòria, del Crist que som també tots 
nosaltres.

De l’Eucaristia, de tot el que és creat 
(marró), nosaltres comprenem i veiem 
que tot és sagrament del diví. L’església 
també entén la sagramentalitat de tot el 
q u e  é s 
creat.  Crist 
és àgape, 
copa, ebri-
etat, comu-
nió amb el 
Pare.
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Quan obrim el sagrari trobem dues 
icones, en una hi ha Pere i Pau a la barca 
que és l’Església Cos de Crist, i en l’altra, 
el vel de la Verònica que revela el rostre 
de Crist que contemplem en l’Eucaristia.

L’altar, que és Crist, té forma qua-
drada que sintetitza el signe de la taula i 
el sacrifici. Els quatre costats iguals 
s’obren als quatre punts cardinals del 
món que s’alimenten de la justícia de 
Déu. Té quatre creus en dues de les 
quals hi ha dos àngels que porten l’ofrena 
a l’altar del cel (Cànon Romà), i en les 
altres dues hi ha representada, en una 

d’elles, la Jerusalem celestial amb el tron 
del Corder que mira el poble junt a Maria 
i Joan el Baptista, i la multitud dels sants. 
En aquesta escena s’hi troba tota l’Es-
glésia lloant el Crist pasqual; en l’altra, 
presidida per la multitud de màrtirs que 
clamen i canten –on hi ha un màrtir (tes-
timoni) allí hi ha Crist-, es vol signifi car 
que la seva sang vessada és la de Crist, 
per això, en l’antiguitat, sobre la tomba 
dels màrtirs s’edifi caven les esglésies. El 
text de la icona en terracota diu: “-Senyor, 
sant i veraç, quant de temps trigaràs a 
fer justícia i a demanar comptes de la 
nostra sang als habitants de la terra?”. 
(Cf. Ap 6, 9-10).
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L ’art en majúscula és una expressió 
plàstica, cerca un impacte estètic. 
Aquest art gran que no és pura ar-

tesania decorativa, mou el cor de les 
persones, les posa en contacte amb una 
realitat que les transcendeix. L’efecte de 
l’art en l’artista i en l’espectador pot limi-
tar-se a una experiència sensible i su-
blim deslligada de l’esperit religiós, però 
també pot ser una porta a la mística: 
quan es connecta amb una realitat 
transcendent s’està més a prop de Déu. 
Intentem imaginar la sensació d’integra-
ció en la creació, la fi liació del Déu Amor 
i el joiós agraïment de Francesc que ens 
evoca el seu Càntic de les Criatures.

Les arts plàstiques són forma, volum, 
composició, textura i color i és amb elles 

que es cerca el resultat estètic. Però 
també poden vehicular un concepte, una 
refl exió o un sentiment. L’art no expressa 
únicament la bellesa entesa com equilibri 
i harmonia amable. Pot fer-ho, però, 
també plasma la tragèdia, l’absurd, la 
desesperació, l’esperança, allò que és 
quotidià, la ironia, la joia de viure, la refl e-
xió sobre el propi art i fi ns i tot l’horror. La 
paleta d’un pintor conté tots els tons de 
l’ànima humana. Això no ens hauria de 
sorprendre als cristians. Que potser és 
bella la creu?

Emile Nolde és un pintor de les 
avantguardes del segle XX. Els artistes 
no volen repetir-se i s’obren a nous punts 
de vista. Nolde que durant un temps 
formà part del grup Die Brüke,  és un dels 

EMILE NOLDE:
UN EXPRESSIONISME CRISTIÀ

ENRIC EMO

Paradís perdut, 1914



    CATALUNYA FRANCISCANA  109

pintors més importants de l’expressio-
nisme, moviment artístic d’arrel fonamen-
talment alemanya que reacciona enfront 
de l’impressionisme. L’impressionisme 
es proposa plasmar una impressió de la 
realitat percebuda pels sentits, principal-
ment per mitjà de colors purs pintats 
sobre la tela i que es barregen a la retina 
de l’espectador. Els seus temes acostu-
men a ser amables. L’expressionisme, 
en canvi, posa l’èmfasi en els sentiments 
i el punt de vista subjectiu de l’artista que 
crea des del seu món interior, fi ns i tot 
apartat de la societat, en ruptura amb 
l’ambient exterior, encara que s’hi refe-
reixi. Es tracta d’un moviment estilística-
ment heterogeni i amb un fort component 
ideològic, que manifesta l’angoixa de 
viure, la preocupació per l’existència, la 
vida i la mort, la marginalitat social i el 
rebuig per la idea del progrés humà 
basat en la ciència i la tècnica. Com 
altres corrents de les avantguardes del 
primer terç del segle XX, fou crític amb 
l’art acadèmic i utilitzà noves formes d’ar-
rel primitivista que deixaven de banda el 
realisme i les regles de la perspectiva.

Nolde va viure del 1866 al 1956. Nas-
qué en el si d’una família pagesa lute-
rana. De petit fou un lector assidu de la 
Bíblia que considerava font d’històries 
meravelloses i que pràcticament era 
l’únic llibre de la casa. Feu estudis d’ebe-
nisteria i dibuix artístic. Va ser professor 
de dibuix  i modelatge a l’escola d’arts i 
ofi cis de San Gallen, a Suissa. El 1899 
féu un viatge d’estudis a París. Poc des-
prés va conèixer a la que seria la seva 
dona, Ada Vistrup, filla d’un  pastor 
luterà. Canvià el seu cognom, Hansen, 
pel de Nolde, adoptant el nom del seu 
poble que havia passat d’Alemanya a 
Dinamarca. El 1913 formà part d’una 
expedició etnològica a Nova Guinea i 
viatjà per Àsia. Durant aquest periple 
entrà en contacte amb l’art dels pobles 

natius. Féu eclosió com a pintor com-
plerts el quaranta anys. A fi nals dels anys 
20 adquirí una propietat ran del mar del 
Nord. Allà pintarà moltes de les seves 
famoses marines.  El 1931 fou escollit 
membre de l’Acadèmia d’Arts Prussiana. 
Patriota alemany, no abandonà el seu 
país quan els nazis prengueren el poder 
ni durant la Segona Guerra Mundial, però 
fou obligat a dimitir de l’Acadèmia, i el 
seu art fi gurà de manera destacada en 
l’exposició sobre “l’art degenerat” orga-
nitzat pel règim feixista per tal de  ridicu-
litzar-lo, així com  es confi scaren moltes 
obres seves i se li prohibí pintar. Esquivà 
la prohibició amb la sèrie d’aquarel·les 
coneguda amb el nom de “Quadres no 
pintats.”

Com a pintor tenia una concepció 
romàntica de l’art, del qual assegurava 
que supera “excelsament religions i 
races” i “s’alça envers el més sublim”.1 

Uneix el refinament i la recerca de la 
innocència dels infants. L’artista vol “ser 
al mateix temps home de naturalesa i de 
cultura, ser diví i animal, ser nen i gegant, 
ingenu i refi nat, curull de sentiments i de 
raó, apassionat i sense passió, vida gus-
pirejant i quietud silenciosa, allà hi és 
l’artista capacitat, el que no està lligat a 
un sol aspecte sinó que crea màxim art”.

Treballa fusionant-se amb el mate-
rial, deixant que les particularitats 
d’aquest infl ueixin en el procés creatiu. 
Ens diu: “Vull crear i fer brotar el meu art 
com la terra fa créixer l’arbre”. Admira les 
formes artístiques de les cultures no 
europees. Nolde comenta: “Amb el mate-
rial a les mans, entre els dits, sorgeixen 
les obres del pobles primitius... La inge-
nuïtat absoluta, l’expressió intensiva, 
sovint grotesca, de força i vida en formes 
de màxima simplifi cació”.

1. Les cites d’Emil Nolde procedeixen de la 
seva Autobiografi a en quatre volums.
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La nombrosa producció 
religiosa de Les cites d’Emil 
Nolde procedeixen de la 
seva Autobiografi a en quatre 
volums Nolde és una part 
cabdal de la seva obra. Es 
tracta d’un fet singular en un 
artista de primera magnitud, 
donat que l’art religiós entra 
en crisi en la modernitat. Un 
director de la Fundació 
Nolde, el Dr. Manfred Reut-
her, planteja la problemàtica 
de l’art religiós modern: “fi ns 
a quin punt en un món secu-
laritzat encara és possible 
parlar de Déu i dels contin-
guts cristians i pintar-los... 
Avui ens trobem davant l’ab-
sència de paraules o una 
fonamental inseguretat en 
parlar de Déu i a l’hora de 
representar-lo”.2 I tanmateix, 
els artistes del segle XX 
sovint han creat des de posicions prope-
res a una certa mística. Com assenyala 
el Dr. Reuther, l’expert en religions Mir-
cea Eliade considera  que a l’art modern 
es dóna una espècie de mitologia de la 
matèria i una lluita de l’artista per des-
fer-se de la superfície de les coses i 
penetrar en la matèria per descobrir-ne 
les estructures primigènies i les propie-
tats ocultes.

Nolde no tingué el favor de les jerar-
quies luteranes ni catòliques i generà un 
fort contrast d’opinions entre els defen-
sors de la seva obra religiosa que arriba-
ren a experimentar una mena d’èxtasi i 

2. “La Pintura de Emil Nolde y sus Cuadros 
Religiosos”, del catàleg de l’exposició “Emil 
Nolde, Naturaleza y Religión” presentada 
per la Fundación Juan March i la Fundació 
Caixa Catalunya amb la col·laboració de la 
Fundació Nolde-Seebüll el 1998.

els seus detractors que la van considerar 
lletja, dislocada, destructiva i tosca. Per 
exemple, el 1912 la pintura de l’artista 
fou refusada per l’Exposició Internacional 
d’Art Religiós Modern de Brussel·les. 

Es pot dir que l’obra de l’artista sor-
geix del seu interior i no és presonera de 
convencions eclesiàstiques. Nolde afi rma: 
“No havia preguntat a ningú quin aspecte 
havien de tenir les imatges religioses. 
Varen sorgir seguint del tot el meu instint: 
els tipus humans, també Crist i els apòs-
tols, representats tal com foren en realitat, 
pagesos i pescadors jueus. Els pintava 
com vigorosos tipus jueus, doncs segu-
rament  no eren escanyolits els qui es 
passaven a la nova i revolucionària doc-
trina de Crist”. “Vaig obeir a l’irresistible 
anhel de representar una profunda espi-
ritualitat, religió i intimitat, però sense 

“Qui no es fes com un nen”, 1929
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molta voluntat, coneixement ni refl exió”. 
“Necessitava ser artísticament lliure, no 
tenir al davant a Déu com un infl exible rei 
assiri, sinó a Déu dintre de mi, fervent i 
sagrat com l’amor de Crist.”. 

Una de les il·lustracions d’aquest arti-
cle correspon al quadre “L’Enterrament” . 
Es tracta d’una obra molt estimada per 
Nolde, de la qual mai no es va despren-
dre.

És un quadre pintat en dues tonalitats 
principals: el groc del cos del Crist i el terra 
i els blaus amb refl exes argentats del cos-
sos de la Mare de Déu i de Josep d’Arima-
tea. El de la túnica de Maria que és més 
viu i clar, dóna llum al cos del seu fi ll occit. 
És un quadre de formes sòlides on les 
figures ho omplen tot sense deixar cap 
espai de fuga a l’ull de l’espectador. El 
drama es concentra. És una obra allu-
nyada de les complexitats tècniques del 
realisme i tanmateix no és naïf. Aconse-
gueix profunditat amb els colors i engran-
dint la testa del d’Arimatea que sobreïx la 
tela i apareix en primer pla. Segueix el cap 

groc del Crist que s’avança al de Maria i 
més al fons, el rostre vermellós com un sol 
ponent de Maria Magdalena bloca l’es-
cena. La composició té per centre l’angle 
superior dret. Suggereix una diagonal que 
proporciona dinamisme i profunditat en 
contrast amb la compressió de formes. Els 
peus nus de Maria i de Josep els connec-
ten amb la terra sense mediacions. Són 
personatges reals, autèntics i del poble. La 
simplicitat de les formes no està exempta 
d’elegància i expressivitat. Es llegeix la 
compassió en la mirada de Josep d’Arima-
tea, el dolor immens de Maria que abraça 
al seu fi ll com volent-lo tornar a l’úter que 
li donà la vida. És un gest d’amor sofrent, 
intens i silenciós que atrapa a qui el con-
templa. Els trets del rostre de la Madga-
lena i els colors vermellosos amb què està 
pintat la fan aparèixer desencaixada. La 
cara de Crist atrau la mirada. Mostra l’em-
premta del terrible patiment i també l’ac-
ceptació de la passió. La mà de la deixe-
ble de Magdala s’aferra al braç de Jesús 
mentre que la mà sense vida del Senyor 

apunta al 
cel cercant 
a l  P a r e , 
oferint-se-li. 
Els dits dis-
parats dels 
p e u s  d e 
Crist sem-
blen prolon-
gar la seva 
fi gura cap a 
una realitat 
invisible en 
el moment 
d e  l ’ e s -
cena, el de 
l a  m o r t . 
Són potser 
l’anunci de 
la resurrec-
ció.

L’Enterrament, 1915
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Estimat pare Antoni:

Vas morir a mitjan octubre, i sembla ahir. 
A poc a poc anem prenent més conscièn-
cia que no continues ingressat a l’hospi-
tal, on des del dia de sant Pere hi passa-
res bona part del temps, sinó que per a tu 
ha fi nit ja la vida terrena. Ara, et desitgem 
un bon cel.

Jo personalment no he conviscut gai-
res anys amb tu. Quan fores ordenat 
sacerdot i enviat de missioner al Sud de 
Colòmbia (1956), jo arribava d’Olot a Sar-
rià per seguir els cursos de teologia. 
Quan tu vas tornar (1960), jo vaig ser 
enviat a Roma. De retorn, tu giravoltaves 
per diferents convents. No vam coincidir 
mai en la mateixa fraternitat, encara que 
ens trobàvem de tant en tant, en ocasions 
de recessos, exercicis espirituals i capí-
tols provincials. I quan tu vas anar a Fras-
cati (Roma) per a la Formació permanent, 

jo et vaig suplir un parell de mesos en les 
misses dominicals de la parròquia de 
Sant Pau, a Badalona, on esmerçaves 
tantes energies pastorals (del 1981 al 
2005), mentre ho alternaves amb la vida 
de fraternitat a Igualada o a Manresa. 
Després et vas centrar a Igualada i al seu 
Hospital, com a assistent religiós.

El curs 2011-2012 sí que hem convis-
cut en la mateixa fraternitat, la d’Igualada: 
hem resat junts i menjat plegats, hem 
compartit el treball ministerial a l’hospital. 

FRA ANTONI MOYA
FRA MATEU SANCLIMENS

NecrològicaNecrològica
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Durant aquest any he pogut descobrir en 
tu un cor d’infant, agraït a les petites 
atencions i il·lusionat per poder fer una 
mica de bé als altres, sobretot des de la 
teva condició sacerdotal. Eres diligent a 
celebrar diàriament la Santa Missa i eres 
meticulós en el rés de l’Ofici diví. Ens 
queda com a record últim teu l’edició 
casolana de la pregària de Completes, 
de l’Hora d’entre dia i els Himnes de Ves-
pres. Gràcies!

Des de jove vas sentir molt a fons la 
vocació sacerdotal. Per això vas entrar 
al seminari de Barcelona. Més tard vas 
descobrir, a més, la vocació franciscana. 
Han estat els dos eixos o perns on s’ha 
estintolat la teva vida. La teva projecció 
pastoral era tota ella amarada de senzi-
llesa i proximitat. Ja ho sabíem i ho 
vèiem, però ara ho hem constatat més 
per les mostres de condol que ens han 
arribat de molta gent (parents i no 
parents) que t’apreciaven de veritat, per-
què t’hi feies proper. Quants t’estan agra-
ïts pel teu servei ministerial, sobretot per 
haver-los atès en confessió en el sagra-
ment de la Reconciliació.

Ens has deixat un bon llegat de mate-
rial  (cassets i pel·lícules) que devies fer 
servir directament o indirectament per a 
les catequesis d’infants i adults. Molt 

material era copiat per tu mateix. Vas 
estar obert al món audiovisual, que con-
sideraves apte per a l’apostolat.

Malgrat que la salut no t’havia acom-
panyat mai gaire (de jove vas superar 
una tuberculosi), has arribat a una edat 
respectable (84 anys). Darrerament 
tenies massa cosetes que, si haguessis 
viscut molts més anys, t’haurien fet sofrir 
força: diabetis (evitar els dolços), insufi -
ciència renal (evitar la sal); i els teus pul-
mons delicats et demanaven de no fumar 
(cosa que estaves superant). Déu t’ha 
cridat a l’hora oportuna. I tu vas veure 
venir aquesta hora. Per això vas dema-
nar la Unció dels Malalts. I quan et vas 
despertar de la intervenció per treure’t 
l’hematoma cerebral, trobant que no 
podies parlar, vas expressar-me el desig 
de rebre de nou l’absolució sacramental 
dibuixant una creu a l’aire.

Estimat Toni: Que hagis trobat, en 
Déu, l’acolliment del Pare, l’abraçada de 
l’Amic, la plenitud de l’Esperit... Prega 
per nosaltres!

NB. Toni, et dediquem tres fotografi es:
—Dinant amb la fraternitat d’Igualada.
—Portant la creu al claustre del convent.
—Un record del Pelegrinatge que vas fer 
a Lourdes el passat mes de maig.
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CLARA D’ASSÍS I PEDRALBES
L’ancoratge urbà en l’eternitat
FRANCESC GRANÉ I JOAN GRANÉ

DVD. Eulogos Media 2012

La vida de les clarisses de Pedralbes, 
l’espiritualitat franciscano-clariana i 

l’edifi ci tan bell del monestir, són els eixos 
per on discorre aquesta fi lmació que, a 
manera de documental, s’estructura a 
partir d’entrevistes a sor Pierrette i sor 
Pilar, clarisses del monestir, el notari 
Juanjo López Burniol, la directora del 
museu de Pedralbes, Anna Castellano i 
el frare caputxí Josep Manuel Vallejo. 
Amb saviesa en Francesc Grané com-
bina les imatges del monestir, pintures 
antigues, els textos espirituals, les entre-
vistes,  tot agombolat amb música de 
qualitat molt ben escollida. Les veus en 
of són d’Esther Romero. Una bona i àgil 
introducció a santa Clara i les seves ger-
manes.

MIRADA DE PAU. 
Joan Botam, memòries
JORDI PUIG I MARTÍN

Ed. Mediterrània 2012

Aquest llibre és una breu biografi a de 
fra Joan Botam, confegida a partir de 

dotze llargues entrevistes realitzades al 
convent de Sarrià. Jordi Puig, sociòleg de 
l’equip de Joan Estruch, de la Universitat 
Autònoma, estructura el contingut crono-
lògicament, des dels anys de la infantesa 
a Les Borges Blanques, la família, l’es-
cola dels frares caputxins, la catequesi..., 
els anys de la guerra civil, fer-se frare, els 
estudis (Salamanca, Roma), l’ecume-
nisme, els anys de provincial, el Postcon-
cili, La Caputxinada, el diàleg interreli-
giós...

El llibre escrit amb una prosa fl uida i 
sintètica alhora, es llegeix amb molta faci-
litat i ens ofereix un retrat complexiu, 
sense arestes d’aquest home de fe, bon-
homiós, amable i llest que ha fet del dià-
leg, la trobada amb l’altre i la creació de 
ponts el motiu de la seva vida.

LlibresLlibres
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RAMON LLULL, 
EL TROBADOR TROBAT
MONTSERRAT ANGUERA

Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona 2012, 71 p.

La germana Montserrat Anguera, reli-
giosa de les Filles del Cor de Maria, 

experta en literatura catalana ens ofereix, 
en una narració històrica redactada en 
forma de conte, una bella aproximació a 
la història de la Catalunya del segle XIII 
guiada de la mà d’un savi genial “un 
home excepcional, cavaller i trobador, 
viatger i una mica desconcertant, proper 
i alhora llunyà: el beat Ramon Llull” 
(1232-1316). L’autora ens abasta també 
la semblança biogràfi ca de Llull a més 
d’una suggeridora valoració dels escrits 
lul·lians, especialment del Llibre de con-

templació que presenta talment com “el 
zel de la glòria de Déu, el gran desig de 
perfecció espiritual en els cristians i la 
conversió dels descreients a la fe catò-
lica, per tal de fer-ne ofrena total a l’Amat” 
(p. 57).

Fra Valentí Serra



«...Oh admirable humilitat, 
oh meravellosa pobresa!

El Rei dels àngels, 
el Senyor de cel i terra, 

ajagut en una menjadora...»

(Sant Clara)
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