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Entrevista a fra Gil
Curs santa Clara

Fra Miquel Colom
Ramon Llull

«...Que els frares es mostrin 
familiars ensems ells amb ells, i en 
confiança manifestin l’un a l’altre la 

seva necessitat...»

(Francesc d’Assís, 2R 6,7)
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La tradició franciscana és capitular, això 
vol dir que des dels inicis tots els frares 
es troben periòdicament en assemblea 

capitular per compartir, dialogar, revisar i 
decidir sobre el futur.

El juliol proppassat, els frares caputxins 
de Catalunya i Balears s’han aplegat en 
Capítol i, entre altres coses, han escollit 
els nous responsables. És per aquest 
motiu que us oferim una entrevista a fra 
Gil Parés, reelegit ministre provincial dels 
frares per tres anys.

Aquest estiu també s’ha celebrat un inte-
ressant curs sobre santa Clara, impartit per 
fra Julio Herranz ofm, sobre els escrits de 
la santa d’Assís. En ocasió d’això us oferim 

l’entrevista que li vam fer a fra Julio sobre 
l’espiritualitat de Clara.

Per Setmana Santa ens deixava fra 
Miquel Colom, antic col·laborador de la 
nostra revista i estudiós del món franciscà. 
A partir del seu llibre “Francesc d’Assís, 
l’home evangèlic”, fra Mateu Sanclimens 
fa una aproximació a la seva persona i a 
les seves intuïcions espirituals.

S’atansa la celebració dels set-cents 
aniversari de la mort de Ramon Llull. Des 
de diverses instàncies acadèmiques i cul-
turals ens estem preparant per a aquest 
esdeveniment. La nostra revista vol afe-
gir-se amb un article de Mn. Joan Roig, 
bon coneixedor del “foll de Déu” mallorquí.

RECORDS
 

FRA JOSEP MANUEL

E D I T O R I A L
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¿Què significa el Capítol Provincial?
La base d’un Capítol, allò més impor-

tant, és el fet de trobar-nos tots els ger-
mans. En la nostra tradició franciscana, en 
el centre hi ha la fraternitat, i el Capítol és 
el punt màxim d’expressió de la fraternitat, 
on ens trobem tots per compartir en pla 
d’igualtat i corresponsabilitat fraterna.

Entre nosaltres parlem molt d’alimentar 

una mens comunis, és a dir, de crear una 
mentalitat comuna en què els germans, 
cadascú des de la seva personalitat, anem 
construint un estil de ser frare franciscà 
caputxí aquí a Catalunya. Sant Francesc 
deia que el frare perfecte és la humilitat 
d’aquest, la paciència d’aquest altre, la 
bondat d’aquest altre... És a dir, el bon frare 
és la suma dels carismes de cadascú que 
dóna lloc a una autèntica fraternitat.

¿Quina és l’especificitat del vostre 
carisma?

Quan la gent ens pregunta: Què és ser 
frare caputxí?, o millor dit, pregunten: Què 
feu?,  la resposta sempre és: “res”. Per-
què no estem pensats per a fer un treball 
concret, ni hospitals, ni col·legis, ni cate-
quesi, ni... una tasca. No és la nostra fina-
litat. Doncs, ¿què és allò propi? Un grup 
d’homes, cadascú amb el seu matís, cri-
dats per l’Esperit a viure en comú. La vida 
comuna és possible quan enmig hi ha Déu, 
quan enmig hi ha Jesús. Per a nosaltres la 
base és la fraternitat. I el que estem fent 

ENTREVISTA A GIL PARÉS, PROVINCIAL 
DELS CAPUTXINS

REDACCIÓ  

Des dels inicis de l’aventura franciscana, els germans dispersos pel món s’aplegaven en 
Capítol per la Pentecosta “per alegrar-se en el Senyor i menjar junts”. Allí, en ambient de 
pregària i de convivència, revisaven les experiències viscudes i, amb el consell de sant 
Francesc i altres persones sàvies, promulgaven normes per a la vida fraterna. Així es va 
anar fent la Regla franciscana entre 1210 i 1221. Actualment, els frares se segueixen tro-
bant en Capítol cada tres anys al llarg d’una setmana, on segueixen vivint actualitzadament 
l’esperit dels inicis. 
Hem entrevistat a fra Gil, nou ministre provincial, perquè ens expliqui l’experiència capitular 
i els accents que hem de posar en la vida franciscana.

Espai Franciscà
t e s t i m o n i s
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aquests dies és tornar a plantejar-nos si 
les nostres comunitats ho reflecteixen, si 
la nostra vida interna reflecteix que som 
un grup de persones que s’estima, amb les 
seves limitacions, amb les seves misèries, 
però que volen reflectir l’Amor que Déu ens 
dóna. Déu ens crida a la comunitat. L’espe-
rit franciscà, sant Francesc, ens va cridar 
a viure com a germans.

¿Quines dificultats hi trobeu?
Avui en dia, un dels problemes que tenim 

molt seriosos és que hi ha moltes deman-
des externes, gent que ens demana serveis 
a fora de les nostres comunitats, demandes 
que són bones, però amb el perill d’acabar 
buidant la comunitat. Hem de trobar l’equi-
libri entre el que ens demanen i el nucli fra-
tern, és aquest joc: L’objectiu nostre ¿és fer 
pastoral? Sí, però...  a condició que no es 
perdi el nucli del que som, perquè si al final 
no som germans, no som res.

La redescoberta dels laics en la vida 
de l’Església, moltes vegades ha vingut 
pel fet: “de tapar forats”. Però això en la 
nostra tradició és una autèntica bestiesa. 

Si el nucli és la fraternitat, cal que aquesta 
fraternitat es convisqui. Al voltant nostre, a 
tots els convents, hi ha la Fraternitat Fran-
ciscana Seglar, que no són frares, són 
laics, que viuen el nostre carisma a casa 
seva i a les nostres comunitats. El nostre 
objectiu pastoral és estendre la fraternitat 
amb els laics a tots els nivells.

¿Quines són les vostres activitats més 
freqüents?

En totes les nostres comunitats, abso-
lutament en totes, s’acull a persones que 
passen necessitat. L’acollida de persones 
que truquen a les portes demanant quel-
com és un fet que es dóna en totes les 
fraternitats, i és una realitat que en aquests 
moments ha augmentat moltíssim. El culte 
també és un tema molt central, amb la 
catequesi i els diversos grups. També hi 
ha germans que col·laboren en formació, 
a donar exercicis, classes. El sentit de les 
nostres comunitats, en el fons, és intentar 
que la gent trobi un lloc on poder expressar 
la seva fe de germà a germà. Aquest seria 
el centre de la nostra vida.
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TESTIMONI DE CONVERSIÓ
CARLA COSTA 

Re c o r d o  a m b 
gran emoc ió 
quan, amb la 

meva mare, ja al llit, 
pregàvem en veu 
alta. Després, en 
acabar, la meva ment 
anava repassant la 
pregària feta i sentia 
com estimava aquells 
pels qui demanàvem.

Però  va  ser  a 
l’edat de 15 anys que, empesa pel que 
vaig veure en els meus pares, vaig decidir 
apropar-me més al Senyor i viure en pri-
mera persona l’experiència de joia i entu-
siasme que ells em van transmetre aquell 
diumenge al vespre, en tornar d’un recés 
de la Renovació Carismàtica on havien 
rebut l’efusió de l’Esperit Sant. En ells hi 
havia una nova manera de parlar i de mirar, 
i jo em vaig sentir més estimada que mai.

Així doncs, vaig començar a assis-
tir al grup de pregària de la Renova-
ció (Renovació Carismàtica Catòlica en 
l’Esperit). Allí vaig descobrir com era jo 
davant d’Ell i qui era Ell, un Déu viu que 
m’acompanyaria en la meva joventut, i no 
m’ha abandonat, fins i tot quan jo no l’he 
tingut en compte.

Aquest va ser el meu moment de con-
versió inicial: vaig mirar i vaig veure qui 
era el Jesús de qui jo havia sentit parlar a 
casa i a l’església.

Començar a caminar amb Jesús va 
ser també començar a descobrir, davant 
del seu gran amor, quines eren (i són) les 
meves pròpies limitacions i pecats. Parau-
les que avui en dia sembla que no es 
poden dir –limitació, debilitat, pecat– i que 
són realitats que ens allunyen de la volun-

tat del Senyor. Però saber concretar quina 
és la pròpia limitació i pecat fa que des-
cobreixis la misericòrdia, el perdó i l’ànim 
que et dóna l’amor tan gran de Déu. Com a 
nena, tenia complexos, com a adolescent, 
sentia ràbia, però el sentir-me estimada 
per un Déu viu va ser, per a mi, una “terà-
pia” de guarició que encara ara, amb 50 
anys, segueixo sentint, perquè en Jesús 
i en la seva paraula trobo el consell i la 
saviesa que moltes vegades busco.

En el grup de pregària vaig aprendre a 
pregar i també a servir els altres des del 
ministeri de la música. A través del cant, he 
pogut disposar el meu cor en els moments 
de pregària comunitària i també obrir-me 
i escoltar els germans, parar atenció al 
que es diu per poder proposar el cant que 
expressi allò que Déu parla o posa en el 
cor dels qui preguem junts.

Aquest grup, al llarg dels anys, m’ha 
acompanyat i sostingut. M’ha regalat 
moments de recés que han ajudat a dispo-
sar el meu cor a l’escolta. En una d’aques-
tes oportunitats, enmig de la natura, pre-
gant al Senyor perquè em parlés, vaig 
trobar Josué 1 a la meva Bíblia, un text que 
sempre he rellegit i que sé que Déu em va 
regalar en la meva joventut i per sempre:

Mentre visquis, ningú no et podrà resis-
tir, perquè jo seré amb tu tal com vaig 
ser amb Moisès: no et deixaré ni t’aban-
donaré. Sigues ferm i decidit, perquè 
hauràs de portar aquest poble a prendre 
possessió del país que vaig prometre als 
seus pares. Sigues, doncs, ben ferm i 
decidit, i mira de posar en pràctica tota 
la Llei que el meu servent Moisès et va 
manar, sense desviar-te’n ni a dreta ni 
a esquerra. Així et sortirà bé tot el que 
emprenguis. Tingues sempre als llavis 
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aquest llibre de la Llei: repassa-la de 
nit i de dia, per complir tot el que hi ha 
escrit. Així duràs a bon terme tot el que 
emprenguis; tot et sortirà bé. T’ho repe-
teixo: sigues ferm i decidit, no tinguis por, 
no t’acovardeixis. Jo, el Senyor, el teu Déu, 
seré amb tu arreu on aniràs. (Josué 1,5-9)

Però la Paraula del Senyor no era per 
enaltir-me sinó per recordar-me com ha 
d’estar la meva vida lligada a Ell. Estar 
disposada a ajudar i servir també és estar 
exposada a l’orgull. Moltes vegades, per 
estar en un lloc tan visible com la música, 
he hagut de demanar perdó i plorar davant 
del Senyor demanant el do de la humili-
tat. Però també estàs exposada a críti-
ques, gelosies o malentesos. En aquests 
moments, tampoc el Senyor m’ha girat l’es-
quena ni m’ha retirat la paraula: 

Exercici de l’amor fratern.
- Sigueu sol·lícits a estimar-vos
- Avanceu-vos mútuament a honrar-vos
- Sigueu bons servents envers el Senyor
- Persevereu en l’oració
- Beneïu els qui us persegueixen
- Tingueu tots uns mateixos sentiments
- No us prengueu la justícia per la vostra 
mà (no deixar-se portar per l’enuig i la ira). 
(Rm 12,9-21)

Quan passes per moments dolorosos 
en què t’enfades amb els germans però 
vols aplicar la paraula que Déu t’ofereix, 
sents com tot és més fàcil i, llavors, Ell et 
regala un moment especial, només entre tu 
i Ell, en què et sents com una núvia que és 
alçada pel seu estimat i se sent amb pau i 
protegida. Així m’he sentit jo!

Quan la vida et sembla difícil, quan qui 
t’estima et traeix, quan sembla que es 
trenquen els teus plans, ve Jesús a con-
solar-te. Puc dir que quan més he patit és 
quan més he sentit que Déu és al meu cos-
tat i llavors, malgrat el patiment, la felicitat 
ha estat també gran i profunda. Sembla 

una contradicció? Doncs no, perquè la pre-
sència de Déu tot ho calma i transforma.

“Pobra ciutat, batuda pel temporal, 
sense ningú que et consoli! Jo t’ajuntaré els 
carreus amb ungüent preciós i et donaré 
fonaments de safir. Faré de robins els teus 
merlets, els teus portals, de brillants, i tota 
la muralla, de pedres precioses. Jo, el 
Senyor, instruiré tots els teus fills, i viuran 
en una gran pau: serà inamovible el teu 
benestar. Tindràs lluny l’opressió, no hau-
ràs de témer res, la por no se t’acostarà. 
Dins teu no viurà cap estranger que no es 
faci dels meus; els qui resideixen enmig teu 
es passaran a tu”. (Is 54,11-15)

Com desitjo, Senyor, que el regal que 
jo he trobat sàpiga conservar-lo sempre i 
traspassar-lo als qui estimo i et necessiten!

Beneït siguis!
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D’aquesta admonició tan sols vol-
dríem subratllar el següent: que el 
Senyor és el protagonista de qualse-

vol paraula i obra bona. L’home és simple-
ment el mitjà, l’instrument a través del qual 
el Senyor fa el bé. Només el Senyor és bo i, 
per tant, d’ell ve i a ell pertany tota bondat. 
Sap que tot li ha estat donat, per això és 
conscient que no se n’ha d’apropiar.

Sabem que fent el bé hom se sent, d’al-
guna manera, eufòric, content, àdhuc una 
mica més bo i humà, però aquesta joia 
i aquesta bondat han de ser la d’aquell 
que resta meravellat d’allò que realitza el 

Senyor en la pròpia vida i, sobretot, en la 
dels altres. Perquè allò que fa el Senyor en 
els altres també és motiu de joia. Ens és 
més fàcil veure els defectes i les equivo-
cacions dels altres que no pas el bé que 
poden fer. Això no obstant, Francesc ens 
recomana de veure les coses bones dels 
altres; de sentir joia pel bé que el Senyor 
fa en ells i no en nosaltres; d’estimar qui 
fa el bé; de glorificar el Senyor pel bé que 
els altres compleixen. D’aquesta manera 
farem créixer el Regne de Déu, puix tot ho 
hem rebut d’ell gratuïtament. 

El pecat seria pretendre dels altres 

L’HUMIL SERVENT DE DÉU
REMEI GARCIA

Admonició 17

Benaurat el servent (Mt 24,46) que no s’envaneix més del bé que el 
Senyor diu i obra per ell que del que diu i obra per altri. Peca l’home 

que del seu proïsme vol rebre més del que ell vol donar de si mateix al 
Senyor Déu.

Espai Franciscà
a r t i c l e s



    CATALUNYA FRANCISCANA  51

més d’allò que nosaltres estem disposats 
a donar. I encara més, a mi em sembla 
que ni el que nosaltres estem disposats 
a donar, no ho podem exigir de la mateixa 
manera dels altres. Francesc ens diu que el 
veritable servent, el veritable frare menor, 
és aquell que s’exigeix a si mateix, mentre 
que és condescendent amb el proïsme.

La veritable grandesa del servent con-
sisteix a donar-se a si mateix al Senyor 
Déu (v.2); car no és simplement allò que 
fem que dóna valor a les coses, sinó com 
les fem.

Del llibre sobre les Admonicions de 
Kajetan Esser, quan parla d’aquesta 
Admonició, hi ha unes quantes frases que 

em semblen molt significatives, 
diuen així:

Tenir en compte la pobresa 
interior, “sense res propi”.

La pobresa camí cap a la 
fraternitat... el centre és l’Es-
perit Sant.

Per l’estimació fraterna es 
coneixen els cristians.

Un amor servicial fet humil-
ment en servei als altres.

Pobresa i humilitat és fona-
mental en el franciscanisme.

La humilitat és ser pobre 
davant Déu... pobresa interior.

Restituir tots els béns rebuts.
Ser agraïts de tot el que 

rebem i de tot el que Déu fa a 
través nostre.

¿M’alegro del bé que Déu 
diu i obra a través del pròxim?

Deixem a Déu ser lliure per 
fer el que vulgui.

Saber demanar perdó quan 
fallem.

Descobrir la relació profunda entre 
pobresa i humilitat.

Hi ha un punt important a tenir en 
compte quan parlem del bé que Déu fa 
als altres. És diferenciar la gelosia de l’en-
veja: la gelosia és entre tres; el gelós és 
aquell que no vol que li prenguin el bé d’un 
altre. L’enveja, relació entre dos, és que el 
bé que hi ha en aquella persona, no vols 
que hi sigui.

I, sobretot, el que és molt important 
és no jutjar el altres. No es pot jutjar mai. 
Saber llegir les coses des del més profund. 
Aquells ulls nous ens els dóna Jesús.
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Fa temps vaig veure per internet la 
fotografia d’una pintada en un mur 
que deia: El Cristianisme no és una 

religió. No estava signada, tot i que a mi 
em portava ressons o del pastor luterà 
Dietrich Bonhoeffer o del pastor reformat 
Karl Barth, que em sembla ho havien dit 
o suggerit també en alguna de les seves 
obres (ho deixo per algun especialista 
sobre el tema, perdoneu la meva mala 
memòria!).

Bé és cert que si mirem només l’em-
bolcall, allò més visible de cara enfora del 
Cristianisme (personatges de relleu que 
anomenem “sants”, texts sagrats, ritus, 
una certa jerarquia o estructura organit-
zativa...), clarament la podríem comparar 

a d’altres religions i treure’n la conclusió 
que no: el Cristianisme sols és una religió 
més dins el ventall de religions de la Huma-
nitat i aquell qui digui el contrari (com la 
nostra pintada) està ben equivocat. Però 
quan un grata una mica aquest embolcall, 
quan un deixa de mirar-se’l de fora estant i 
passa a viure’l des de dins, la cosa canvia.

La cosa canvia perquè el detonant que 
fa que un passi d’espectador a, diguem-ho 
així, practicant és la trobada no amb un 
llibre de pregàries o d’espiritualitat, no amb 
una idea filosòfica o ètica, sinó amb una 
persona: Jesús de Natzaret, i aquest, 
com a Senyor, com a Déu, no merament 
com a un bon home o un profeta més dins 
la llarga llista de profetes o de personatges 

rellevants de tantes religions. 
Quan un rep Jesús com a 
Senyor de la seva vida, 
quan entén que ha estat 
salvat per pura gràcia, quan 
entén i experimenta l’amor de 
Déu com un amor desinte-
ressat i totalment immerescut 
que li és ofert com una cab-
dal i pregona segona opor-
tunitat, una vida nova, un 
nou naixement (diguem-ho 
com vulguem)  tot canvia: 
la vida es veu com un do, 
la pregària és un diàleg, el 
proïsme no és un rival sinó 
un germà, es passa del lliure 
mercat i la comunitat de 
béns al bé comú i el Cristi-
anisme esdevé no el tediós 
compliment de normes, sinó 
el cultiu d’una relació amb 
Déu, amb el proïsme i amb 
un mateix.

CONSAGRATS
FRA JESÚS ROMERO
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Només així, crec, es poden entendre 
certs textos del Nou Testament que sovint 
llegim, potser com de passada. Si Pau fos 
el capitost d’un nou moviment més i prou 
(com hi havia tantes sectes i moviments 
religiosos en el seu temps) no tindria per 
què parlar dels tres anys que ha gastat 
fins i tot vessant llàgrimes pels germans 
d’Efes, com fa en el seu comiat d’aquella 
comunitat, segons el llibre dels Actes dels 
Apòstols (20,28-38); més aviat estaria pre-
ocupat (com alguns telepredicadors actu-
als) per estirar cap a ell molta gent per tal 
de poder inflar una bona estadística. En 
ell no era pas així. En les seves cartes el 
veiem sovint preocupat pels germans, per 
la comunitat sencera. Els recorda el preu 
que ha costat la llibertat i la vida d’aquesta 
o altra comunitat a les quals es dirigeix. 
Pau es va consagrar del tot als efesis, 
com ho féu també amb les altres comuni-
tats que va anar fundant per l’Àsia Menor. 

Si el Cristianisme, des del principi, no 

fos relació, no podríem entendre la pre-
gària que Jesús fa per cadascun dels seus 
primers germans (Jn 17,11b-19) i, de retruc, 
per cadascun de nosaltres, perquè el Pare 
ens preservi del Maligne. Jesús mateix 
diu: Jo em consagro a mi mateix, perquè 
ells també siguin consagrats en la veritat.

Aquesta consagració, aquesta dedi-
cació és la que hauríem de demanar al 
Senyor cada dia en les nostres pregà-
ries, en les nostres Eucaristies: que com 
a Església seva puguem viure dedicats 
totalment al seu servei enmig dels homes 
i dones del nostre món, a imitació de Jesús 
mateix que es donà del tot per nosaltres; 
a imitació de Pau mateix, que es donà 
del tot pels seus germans. És també el 
que li demanem en la Pregària Eucarís-
tica III: que Jesús faci de nosaltres una 
ofrena eterna, que sigui ben real la nostra 
consagració baptismal, que siguem per a 
aquest món sacerdots, profetes i reis que 
escampin arreu el perfum de Crist.
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VOLS DIR QUE TENS RAÓ D’ENFADAR-TE 
TANT?

FRA JACINT DURAN

Diumenge pel matí, vaig anar a dir la 
Missa a Sant Martí del Montnegre. 
Vaig sortir del convent d’Arenys de 

Mar amb presses, havia hagut de fer més 
coses de les que podia. Quan vaig arribar 
a Arenys de Munt em vaig trobar un control 
de policia que em va impedir continuar el 
camí. Hi havia una prova esportiva de no 
sé quina cursa. Quan li vaig preguntar al 
policia quina alternativa hi havia per anar 
en direcció a Sant Celoni em va dir que 
anés fins a Mataró (a 11 kilòmetres) i d’allí 
agafés la C-60, em dirigís fins a l’entrada 
de Granollers, i per l’autopista tornés a 
girar cap a Sant Celoni. Total, quasi 30 kilò-
metres més i, a més, a pagar l’autopista. 
Vaig mirar el rellotge i vaig calcular... amb 
prou feines arribaria. Automàticament em 
vaig posar de mal humor, que es va aca-
bar d’encendre quan després de fer tota la 
volta em vaig trobar que en prendre final-
ment el camí de terra (uns 10 kilòmetres) hi 
havia una cua de 5 cotxes que, a més d’ai-
xecar un gran núvol de pols, anaven a 15 
Kilòmetres per hora com a màxim. M’anava 
encenent i, a més... em sentia culpable. En 
aquest estat d’ànim, ¿com podria predicar 
sobre el text de l’Evangeli de Joan: “Que 
els vostres cors s’asserenin, confieu en 
Déu, confieu també en mi”?

Vaig mirar el text original. El verb grec 
que hi ha sota de la traducció es podria tra-
duir més literalment per “no us inquieteu”, 
si no fos que el verb inquietar-se en català 
no té els matisos que té en el text grec del 
Nou Testament. El verb apareix 18 vega-
des en el Nou Testament, 11 de les quals 
en els evangelis i d’aquests 6 en l’Evangeli 
de Joan. Per tant, és un terme que empra 

sobretot Joan. I tot i que el sentit literal vol 
dir moure’s, agitar-se (és el que l’Evangeli 
de Joan diu de les aigües, aigües que es 
mouen), Joan fa servir aquest verb per par-
lar de l’agitació interior, del cor de les per-
sones, sobretot de Jesús. En el capítol 11 
parla que Jesús s’estremeix, es commou, 
plora per la mort de Llàtzer i en veure el 
dolor de la gent. També en el capítol 12 
Jesús es commou, s’estremeix en la pers-
pectiva de la seva passió i mort (el que els 
sinòptics diuen “tinc una tristor a l’ànima 
com per morir-me”). Jesús s’inquieta, s’al-
tera emocionalment com nosaltres. Crist  
no sols s’ha fet un de nosaltres i ha passat 
el mateix que qualsevol de nosaltres sinó 
que té els mateixos sentiments que nos-
altres. Allò que tenim més a prop nostre, 
els sentiments, també els compartim amb 
el Senyor. Ara bé, Ell alhora, sense deixar 
aquests sentiments, tenia una confiança 
que tot ho agombolava. És el que veiem 
en la Primera carta de Pere: “Ell no obrava 
amb violència, quan l’insultaven no res-
ponia insultant, quan el turmentaven, no 
responia amb amenaces, sinó que confi-
ava la seva causa a Aquell que judica amb 
justícia”. (1Pe 2,23)

Aquests dies s’està celebrant el centenari 
del Greco, aquest gran pintor. En el nostre 
convent d’Olot, a la sagristia, hi havia una 
de les seves pintures més conegudes, que 
ara, després de l’exclaustració del segle 
XIX, es troba a la parròquia de sant Esteve 
d’Olot. Aquí, al convent d’Arenys de Mar, 
en tenim una còpia a la paret baixant a la 
cripta. Representa Jesús portant la creu. Si 
un el mira, no hi veurà un rostre ensango-
nat, ni triturat pel dolor, sinó més aviat serè, 
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abraçant la creu més que suportant-la. La 
mirada es veu trasbalsada, fins entelada 
pel plor, però a la vegada serena, confiada. 
Està aixecada cap al cel, cap al Pare: “Jo 
no estic mai sol”. Aquesta pintura veu la 
mirada de Crist cap al Pare i des del Pare. 
Aquesta pintura és una mirada des de la 
Resurrecció. És el que intenta l’evangeli de 
sant Joan, fent-nos veure la passió des de 
la resurrecció, fent-nos veure la nostra vida 
des de la resurrecció.

“Que els vostres cors s’asserenin. Con-
fieu en Déu, confieu també en mi”. Això és 
el que ens vol transmetre Jesús: confiança. 
“A casa del meu Pare hi ha lloc per a tots”. 
Així com Jesús està en el Pare i el Pare 
en Ell, nosaltres estem en Jesús i Jesús 
en nosaltres. És el que intenta representar 
el Greco, hereu de les icones de l’Esglé-
sia d’Orient: veure la vida amb els ulls del 
Ressuscitat. 

Tres coses voldria subratllar. Primer 
que Déu, encarnant-se, ha sentit el que 
nosaltres sentim, les mateixes angoixes i 
inquietuds, i vol que sentim el que Ell sent, 
com diu la carta als Filipencs: “Tingueu els 

mateixos sentiments que tingué Jesucrist”. 
Segon, que mirant la creu Jesús m’ense-
nya a sofrir. O sigui, que hi ha coses per 
les quals, veient-lo a la creu, queda ridícul 
inquietar-se (com quan hi ha una carretera 
tallada i pots fer tard...). En canvi, hi ha 
coses de les que passo de llarg i que Ell 
va assumir en la seva mort i que sí que 
valdria molt que m’inquietés i m’ocupés. I 
tercer, que cal escoltar-lo i acollir la seva 
paraula: “Que els vostres cors s’asserenin, 
confieu en Déu, confieu també en mi”.

Sant Pere ens diu: “Acosteu-vos al 
Senyor”. De fet, és Ell qui ve i qui s’acosta 
a nosaltres, qui fa de nosaltres un temple, 
un tabernacle de la seva presència enmig 
del món. Déu ha fet de nosaltres “un poble 
escollit, un reialme sacerdotal, una nació 
sagrada”.

Els creients, doncs, hem d’aportar raons 
per confiar, raons per viure, raons reals, 
com pedres que construeixen un món on 
hi hagi lloc per a tots. Estem enviats al 
món per fer nostres les preocupacions de 
tothom, per veure-ho tot amb els ulls del 
Ressuscitat.
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L’antiguitat dels terciaris franciscans ve 
referendada per les notícies que pro-
ven la seva llarga història. Francesc 

d’Assís va ser com un mirall que reflec-
tia les virtuts evangèliques, de seguida 
comptà amb un gran nombre d’imita-
dors, homes i dones, que volien viure a 
la manera de Crist seguint l’exemple del 
sant. Però aquesta radicalitat en la imitació 
conreà nombrosos enemics, que no veien 
amb bons ulls l’expansió del moviment ni 
el seu èxit. Un dels primers que els atacà 
va ser l’inquisidor gironí Nicolau d’Eimeric 
(1316-1399), home intransigent i ple de ran-
cúnia, que perseguí de manera despietada 
tot el que flairava franciscanisme. Tenim un 
exemple en el fragment que reproduïm del 
seu Directorium Inquisitorum:

Pretenen seguir la tercera regla de sant 
Francesc. Vesteixen estamenya i a vega-
des porten una capa. Es cobreixen amb 
una caputxa que els tapa gairebé tot el 
rostre. Tenen un color molt pàl·lid encara 
que generalment són bastant grassos. 
Mengen i beuen regaladament. Adoren 
els banquets. No eviten gens el tracte 
amb dones, més aviat el cerquen! Quan 
se saluden, responen a la salutació dient: 
“Beneït sigui el nom de N.S. Jesucrist” ... 
A l’església, en comptes d’agenollar-se 
com tothom, es queden dempeus. Si s’as-
seuen, ho fan al terra i mirant la paret. No 
alcen els ulls al cel. Uns demanen caritat 
pel carrer, altres viuen sempre a casa. 
Atrauen a la seva congregació moltes 
putes i viuen amb elles. Durant la nit, els 
llegeixen en secret paràgrafs dels comen-
taris a l’Apocalipsi de Pierre Jean i altres 
opuscles, i tot en llengua vulgar. Són uns 
heretges molt verinosos que s’han opo-
sat amb tenacitat –i encara s’oposen– a 
l’Església.1

Aquestes paraules expressen clarament 
com l’inquisidor tenia per enemics de l’Es-
glésia els germans del Tercer Orde als qui 
acusava de tenir “tracte amb dones”, de 
ser laics, de fer lectures inadequades i de 
fer-ho en llengua vernacle. Crims de lliber-
tat que, tot i que semblen d’una innocència 
extrema, aconseguien treure de polleguera 
les mentalitats inflexibles de l’època.

Malgrat els enemics i les persecucions el 
Tercer Orde franciscà es consolidà i acon-
seguí de fer-se un lloc entre els seglars de 

1. Nicolau EimEric-FraNcisco PEña: El 
manual de los inquisidores. Muchnik Edito-
res, Barcelona, 1983, p.160.

ELS TERCIARIS FRANCISCANS
ROSA PLANAS
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la noblesa, entre els quals els 
infants de la corona catalana i 
mallorquina, que es feren tercia-
ris. Aquesta tradició s’ha mantin-
gut viva a Mallorca, com palesen 
els llibres com Meditacions del 
Via Crucis y Corona dels Set 
Goigs de Maria...Excellencias 
del Tercer Orde de Penitencia... 
(1695) de Pere Antoni Frontera. 
L’obra conegué una segona edi-
ció feta l’any 1707 a la impremta 
de Miquel Capó. Frontera era 
un observant franciscà nascut a 
Sineu (Mallorca), que va profes-
sar a Sant Francesc de Palma 
l’any 1646. Va ser guardià del 
convent de Petra i va visitar Terra 
Santa, on va romandre a Jeru-
salem durant alguns anys. En 
tornar a Mallorca, fou company 
de fra Antoni Llinàs amb qui es 
dirigí a Amèrica dedicant-se a la 
conversió dels nadius. Va morir 
a Mallorca l’1 de juny de 1714.2 

L’interès de l’obra de Fron-
tera rau en la senzillesa i en 
la manera com explica les 
obligacions dels confrares: oir 
missa tots els dies, “procurant 
desocupar-se tot lo possible, 
per no faltar a tan Santa devoció”, i resar 
devotament l’ofici diví. Els germans faran 
abstinència de carn els dilluns, dimarts i 
dissabtes, i dejunaran tots els divendres 
de l’any. És curiós de veure com queden 
excusats d’aquestes privacions “las perso-
nes qui viuen del treball de les mans, les 
dones qui crian, y gravidàs, las personas 
atxecoses, y convalescents”. 

També dóna compte de les devocions i 
preceptes que segueixen, com el Via Cru-

2. JoaquíN maria BovEr: Biblioteca de 
Escritores Baleares. Imprenta de P.J. 
Gelabert, Palma, 1868, p.326.

cis, que acompanyen en processó el diu-
menge de Rams. Entre els sants que rei-
vindiquen, santa Isabel d’Hongria, patrona 
a la qual donaven culte, però a partir de 
1652, a causa d’una pesta, determinaren 
que sant Roc fos igualment considerat, i 
que se celebrés la seva festa el 16 d’agost. 
Aleshores era ministre el P. Pere Costa. 

En el capítol VII explica amb tota mena 
de detalls la manera com els germans pre-
nen l’hàbit i fan la professió: 

El qui voldrà lo habit de Penitencia del 
Patriarcha Sant Francesch, feta que li sia 
gracia per el Pare Ministre, se previndrà 
de un tuniquillo, o escapulari y cordo, 
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ajonollat devant del Pare Sacerdot que 
la Religio tindrà destinat per tal efecta 
preguntar del que demane, respondrà: 
Deman per amor de Deu, em sia conce-
dit lo habit de penitencia del Pare Sant 
Francesch; pera millor servir à Deu nostro 
Señor, guardant la regla, y los seus Sants 
manaments. Ohida la qual demanda, ferá 
el Pare Ministre una breu exortacio à la 
virtut, al Desprecio del mon, y de las suas 
vanitats, o altre assumpto, que judicarà 
mes convenient, y al proposit, mirades 
las circunstancias de la persona, el lloch, 
y temps. Y resolent dira. Suposat es tan 
justificade vostre demande, vench bé a 
concedir vos lo que demenau.3

3. FroNtEra, ob.cit., p.56

És de gran interès el capítol 
on presenta el catàleg dels sants 
franciscans que són celebrats 
pels seglars del Tercer Orde, a 
l’hora de justificar l’absència de 
Ramon Llull, considerat tradici-
onalment com terciari, s’esplaia 
tot argumentant que no se li ha 
concedit res, però que se li dóna 
culte des de temps immemorial, 
cosa que exposa de la manera 
següent:

Seria faltar à la veritat y al 
amor de la Patria si en esta xica 
obra dexàs de fer memoria del 
B. Ramon Lull Martir de Iesu 
Christ y Doctor Illuminat, fill de 
esta Tercera orde, del qual si be 
es veritat, no es concedit rezo, 
com á los que avem referit; ab 
tot axo se li done culto de temps 
immemorable en aquest Reina de 
Mallorca en los seguens dias.

Als 25. Iener dia de la Conver-
sio, de S. Pau en que fonch la 
sua Conversió segons referexen 
los Autoris, qui escriuen la sua 
vida, celebra la Universitat nove-

ment eregida ab lo sobrenom de Luliane, 
festa à dita conversio. Segone festa cele-
bre el Reina de Mallorca lo dia de son 
Martiri que es als 30. de Iuny, en dits dias 
se canta Missa segons lo Ofici que aquell 
dia reza la Iglesia Romana. Son estas dos 
festas celebrades ab tanta solemnitat y 
grandeza que ningune de tot el discrus de 
lo any los fa ventatje. Predica les virtuts de 
el Sant un de los mes eloquents, y doc-
tes Predicadors. Cante la Missa un de los 
Señors Canonges de la Cathedral, amb 
musica, xeremias, y demes armonias, ab 
que puga fer recreat lo auditor: assisteix 
el Magistrat, y Cabildo, le major Nobleza 
del Reyna, y un poble innumerable: se 
entolde la Iglesia ab colgaduras preciosas 
de gran valor: desitjan finalment los bons 
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Patricios que sia donade summa gloria al 
altissim Deu; per les virtuts que replendi-
ràn en son sirvent el Beato Ramon Llull 
Martir de Iesu Christ, y Patro de la Univer-
sitat. Nou dias antes de la festa de Iuny en 
la Capella en que se venera el seu cos, 
á la tarde se li canten en Musica los seus 
goigs, y altres devotas oracions, que ser-
vexen de preparacio, pera la festa princi-
pal, que celebra el Reyna, y se continuan 
altres tans sermons, com en lo antece-
dent novenari, y moltas altres festas voti-
vas que entre lo any celebran en accio 
de gracias de beneficis rebuts diferens 
personas. El dia que la Universitat celebra 
le sua festa, venen los Cathedratichs ves-
tits ab les suas insignias, segons el grau 
que reberan, qui de Teolech, qui Iurista, 
qui metge, etc., lo matex se observa el 
dia que algun licenciado, ó Batxiller ha de 
pujar en el grau de Doctor. Totes estas fes-
tas son celebrades en lo Convent el gran 
Patriarcha de pobres S. Francesch, per 
estar en ell el deposit de les 
Reliquias del Beato Ramon, 
part de les quals se exposen 
en ditas diades en una Mesa 
ab tota decencia à la publica 
veneracio del poble. Tercera 
festa es celebrade el Diu-
menge seguent à une, ó altre 
de les dos referides á devocio 
del molt Noble Don Francesch 
Sureda de Sant Martí.4

Amb aquesta dissertació 
queda provat que Ramon Llull 
disposava, almenys durant una 
bona part del segle XVII, de 
tres festes anuals. Una el 25 
de gener fent coincidir la seva 
conversió amb la de sant Pau; 
la segona, el 30 de juny, que 
celebrava la data del martiri; 
i la tercera, mòbil, que podia 

4. FroNtEra, ob.cit., p.72-73.

esdevenir el diumenge següent de qual-
sevol de les dues dates anteriors, i que 
havia estat instituïda pel noble mallorquí 
Francesc Sureda de Sant Martí.

L’obra continua amb el relat de fets 
remarcables dels fills del tercer orde, com 
ara compra de relíquies, trasllats a Terra 
Santa, pelegrinatges diversos, esmentant 
reis i prínceps que sol·lícitament prengue-
ren interès en les causes defensades pels 
franciscans. Els Confrares del Cordó són 
assistits en la darrera agonia pels seus 
germans, i confortats amb oracions prò-
pies que preparen l’ànima. 

El P. Frontera en la seva història només 
cantà les excel·lències del Tercer Orde, 
i silencià tota l’oposició que havia exis-
tit, però el seu sentiment franciscà el va 
portar a recordar fets i costums que, d’al-
tra manera, s’haurien perdut per sempre 
i que fan part de la cultura religiosa de 
l’època a Mallorca.
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¿Hace mucho tiempo que te dedicas al 
estudio de los escritos de san Francisco 
y de santa Clara?

Se podría decir que toda la vida. Siendo 
muy joven tuve la posibilidad de hacer 
estudios de franciscanismo en Roma. 
Terminé en 1979 y, desde entonces, me 
he dedicado a ello. Es verdad que fuimos 
muchos los que en su día estudiamos 
franciscanismo pero algunos, por mil y una 
causa, se han tenido que dedicar sobre-
todo a actividades de pastoral o formativas 
y por el camino han dejado la dedicación 
a los estudios franciscanos. Yo he tenido 
suerte, en virtud de mis sucesivos desti-
nos. Y el estar en una casa que tiene una 
magnífica biblioteca de franciscanismo en 
Arenas de San Pedro, me ha permitido 
mantener el estudio de estos temas. Se 
ha favorecido también porque en los últi-
mos años se me encomendó las nuevas 
ediciones de los escritos de Francisco y 
Clara, y ello me ha obligado a estudiar. 
Prácticamente es toda una vida, desde el 
año 1979 hasta hoy.

¿Cuáles son los escritos que se 
conocen y se atribuyen a santa Clara?

Los estudios clarianos son los que han 
tenido mayor auge en los últimos tiempos, 
no porque no lo hayan tenido los de san 
Francisco, sino porque santa Clara había 
permanecido siempre en un segundo lugar 
y no había habido un interés especial por 
sus escritos ni por ella misma. 

Los escritos de Clara que hoy se consi-
deran incontestablemente auténticos por 
la crítica (siempre hay alguna objeción 
por parte de alguno) son la Regla para las 
Hermanas Pobres, el Testamento, la Ben-
dición y cuatro cartas destinadas a Inés de 
Praga. Tradicionalmente se le ha atribuido 
también una carta a Ermentrudis de Bru-
jas sobre la cual la crítica actual se opone 
más bien a considerarla como auténtica, 
y lo mismo va dicho de una bendición 
para Inés y otra bendición para la pro-
pia Ermentrudis. Estos otros tres escritos 
que tradicionalmente se consideraron que 
podían ser clarianos hoy habitualmente no 
vienen considerados como tales.

ENTREVISTA A FRA JULIO HERRANZ
MARTA PALAU 

La Federació de Germanes Clarisses de Catalunya organitza anualment un curs de forma-
ció amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la vida i l’espiritualitat de santa Clara. 
Des de fa uns anys, s’obre a tothom que estigui interessat en la persona d’aquesta santa 
dels segles XII i XIII, amant de la fraternitat, la contemplació i la pobresa.
Enguany, el curs ha tingut lloc del 9 al 12 de juny a Barcelona amb el tema: “Els escrits de 
santa Clara”. El franciscà Julio Herranz, ofm, professor de la Escuela Superior de Estudios 
Franciscanos de El Pardo, ha estat el professor convidat que ha anat desgranant cadascun 
dels escrits, posant èmfasi en el context i el contingut de les quatre cartes a Agnès de Praga. 
Reproduïm l’entrevista que li hem fet a fra Julio Herranz, que actualment viu i treballa a 
Arenas de San Pedro (Àvila). 
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Pero, sin lugar a dudas, no son los 
únicos escritos de Clara. Es verdad que 
son los únicos que nos han llegado a 
nosotros pero, por otros múltiples cami-
nos, intuimos y sabemos positivamente 
que realmente hubo más escritos en su 
vida: cartas presumiblemente con Hugo-
lino, cartas tal vez también con Fran-
cisco y con las hermanas que salían de 
San Damián a fundar otros monasterios 
o a informar otros monasterios. 

Hay dos textos que a mí me parece 
que son muy importantes porque, sin 
que podamos decir que son propiamente 
de santa Clara, no hay duda de que ella 
es coautora, que son los dos llamados 
Privilegios de la Pobreza, que tanto en 
su redacción de 1216 como de 1228 son 
un eco de los términos en los que hace 
la solicitud Clara de Asís. No solamente 
la teología de fondo, la espiritualidad de 
fondo que subyace en esos textos, sino 
incluso desde el punto de vista literal tie-
nen a Clara como coautora.

Es extraño que no se haya conser-
vado ninguna carta entre Francisco 
y Clara.

Sí. Suponemos que las hubo pero no 
hay certeza. En el caso de Francisco 
se sabe de la desaparición de algunos 
textos. En el caso de Clara, las fuentes 
biográficas, que son mucho más reduci-
das, no hablan de ningún otro escrito más. 
Pero, deducimos que si San Francisco de 
Asís es “superior” de la comunidad de san 
Damián al menos durante tres o cuatro 
años y no está siempre en Asís, es fácil 
que hayan tratado de mantener una cor-
respondencia entre uno y el otro aunque 
solo fuera para situaciones de la vida coti-
diana. Aunque es más que presumible que 
hubo correspondencia, no ha llegado nada 
ni hay ninguna información en las fuentes 
biográficas clarianas ni franciscanas en 
que se diga que se escribieron.

En las últimas décadas ha habido un 
interés creciente por Clara, ¿a qué es 
debido?

Es debido a varias razones. Comentaré 
solo las más importantes. La primera es 
que en los últimos tiempos se ha logrado 
recolocar la figura de Clara. Hasta ahora, 
se la había visto siempre a la sombra de 
Francisco de Asís. El haber recolocado un 
poco, en la historia del franciscanismo y 
en la historia de la Iglesia en general, la 
figura de Clara no tanto a la sombra de 
Francisco, ha hecho que hubiera un interés 
creciente hacia su figura. 
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Una segunda razón es el surgir de la 
cuestión femenina. Entonces, hay un inte-
rés creciente por la espiritualidad femenina, 
la religiosidad femenina y, por consigui-
ente, también por la espiritualidad clariana 
y por la figura de Clara, incluso fuera de los 
ámbitos estrictamente franciscanos.  

Ha sido muy determinante también en 
los últimos tiempos la celebración de los 
centenarios clarianos, de nacimiento, de 
Fundación, que ha obligado a concentrar 
esfuerzos en orden a nuevas publicacio-
nes, a organizar congresos y demás, y por 
ello Clara ha adquirido un interés creciente. 

También las propias clarisas, las propias 
hermanas de santa Clara han empezado a 
estudiarla y en este momento supone una 
aportación reducida pero muy significativa 
en lo que son los estudios clarianos. 

Y una última razón es porque a medida 
que hemos ido haciendo nuevos estudios 
y con nuevos criterios, sobretodo a través 

de los criterios histórico-críticos, 
hemos descubierto que los textos 
tienen una densidad sin igual y 
hemos empezado a investigar con 
verdadera avidez y verdadero entu-
siasmo, porque se revelan cosas 
que ni siquiera intuíamos y hacen 
que el estudio sea apetecible.

¿Se podría decir que Clara aún 
está por descubrir?

La formulación como tal quizás 
sea un poco extrema pero es ver-
dad que, como sucede en general 
con todos los grandes creyentes 
y con cada persona, hay siempre 
una parte de misterio que reclama 
un contacto prolongado, un ir y 
volver continuo, y siempre hay una 
parte todavía por descubrir. Pasa 
con santa Clara y pasa con cada 
uno de los grandes creyentes. 
Para el estudio de santa Clara vale 
aquello de fray Luis de León “des-

cubrimos siempre nuevos mares a medida 
que avanzamos en el navegar”.

¿Qué se puede desprender sobre la 
personalidad y espiritualidad de Clara 
a través de sus escritos?

Hay algunos rasgos más salientes, más 
significativos. Por ejemplo, Clara aparece 
realmente como una mujer apasionada por 
Dios, por la experiencia de Dios. Quizás 
es el aspecto más saliente cuando se 
hace una lectura detenida de sus cartas. 
Es una mujer de una ardiente fe que vive 
ante todo como experiencia de comunión 
amorosa, es decir, para ella la fe antes que 
“creer que”, es un “creer en”, “esperar en”, 
“confiar en”, “amar a”, “entregarse a”. Es 
uno de los aspectos más relevantes que 
se desprenden de la lectura de sus cartas. 

También aparece siempre como una 
mujer exquisita en el trato y de tierna cari-
dad. Lo desvelan sus cartas, la discreción 
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de su Regla y, sobretodo, el testimonio 
de sus primeras compañeras, de quienes 
convivieron con ella. 

También fue una mujer de penitencia 
en un contexto que estaba profundamente 
marcado por este tema. Clara es hija de 
su tiempo y marca también fuertemente 
la penitencia. Pero no la penitencia en sí 
misma, sino la penitencia siempre como 
una mediación para vivir el seguimiento 
radical de Jesús, para tener pronto el 
espíritu para dedicarse a Dios y a la con-
templación. 

Y otro aspecto que quizás habitual-
mente no tomamos en consideración es 
que Clara aparece como una mujer alegre, 
gozosa, festiva, una mujer que apuesta por 
la verdadera alegría, al estilo de Francisco, 
que no es una alegría facilona y que no 
está reñida con las lágrimas, con la lucha 
por mantener el propio ideal pero, ante 
todo y sobretodo, es una mujer festiva, ale-
gre, que le brota de su experiencia gozosa 
de Dios, de haber vivido a Dios como la 
suficiencia en su vida.

¿Cuál crees que era la relación entre 
Francisco y Clara?

Quizás hubiera que distinguir etapas en 
un proceso, pero me centro ahora en la 
etapa final. La relación entre Francisco y 
Clara es una relación de calidad humana 
y espiritual, de rearme humano y espiri-
tual para ambos. Los grandes creyentes, 
los grandes santos, incluso cuando tienen 
mucha gente a su alrededor, no pocas 
veces viven su experiencia con unas 
importantes dosis de soledad. Francisco 
y Clara encontraron, de alguna manera en 
el otro, el alma gemela que caminaba en 
la misma dirección, que les servía de estí-
mulo, de provocación, de aliento y que a 
veces, cuando las circunstancias que eran 
complejas y difíciles podían llevarle a uno a 
bajar un poco la guardia, ahí estaba el otro 
como estímulo y provocación. 

Habitualmente hemos pensado solo en 
lo que ha significado Francisco para Clara, 
entre otras cosas porque es ella quien lo 
afirma en su Testamento y en su Regla, 
textos en los que le da un protagonismo 
muy particular a san Francisco. No hemos 
contemplado la otra parte, quizás porque 
se ha hecho una historiografía solo uni-
lateral, desde la parte de Francisco, pero 
es incuestionable que Clara también fue 
absolutamente determinante en la expe-
riencia humana y espiritual de Francisco. 
En el marco, por ejemplo, de lo que fue 
la gran crisis de Francisco, la cercanía de 
Clara, el alma gemela de Clara, el aliento 
de Clara, el mirar siempre hacia delante 
de Clara fue absolutamente determinante. 
Es el gozo del alma gemela que camina 
en la misma dirección a nivel humano y a 
nivel espiritual.
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La mística, explicada de la forma més 
planera i entenedora, és l’experi-
ència d’unió directa de l’home amb 

Déu; experiència, dit sigui de pas, més 
o menys sensible. I ho remarco perquè 
sovint a les nostres latituds hom confon la 
mística amb certs fenòmens –èxtasi, arro-
vaments, etc.– que no li són estranys, però 
tampoc no li són necessaris. El místic és 
l’autèntic teòleg: no el qui fa professió de 
l’estudi científic dels dogmes, sinó, com 
afirma la tradició de l’Església Ortodoxa, 
“aquell que ha rebut la coneixença de Déu 
per una experiència viscuda i la transmet 
a l’Església com una font d’aigües vives”. 
Aquest és el místic, l’autèntic teòleg. I 
aquest títol, la tradició de l’Orient només 
el dóna a Joan l’Evangelista, que pouà 
l’aigua viva del coneixement del Verb de 
Déu reclinat al pit del Senyor, a Gregori de 
Nazianz que, després de contemplar amb 
ull interior purificat el misteri de la Santa 
Trinitat, el proclamà al món posant al seu 
servei el bo i millor de l’eloqüència grega, i 
Simeó, anomenat el Nou Teòleg, que, des-
prés d’immergir-se en la llum de l’Esperit 
(aconsello ferventment la contemplació de 
la seva oració a l’Esperit Sant) fou enviat 
per Déu com un nou profeta a una socie-
tat bizantina ensopida, a un cristianisme 
oficial i formalista per testimoniar que tot 
cristià és cridat a ésser il·luminat i a esde-
venir fill de Déu en el Sant Esperit. ¿I no 
veiem en aquest últim un bell paral·lel del 
nostre Ramon Llull, immergit també en la 

Llum de Déu i testimoniant el missatge de 
l’Amat a una societat també formulista i 
decadent: “No em pots haver tot, sens que 
tu tot no sies en mi” (68)1?

El místic és el qui està totalment unit 
amb Déu, és el qui viu en Déu, el qui viu 
Déu. I vull remarcar un fet prou conegut: 
el camí d’unió amb Déu no és altre que 
l’amor al proïsme. No endebades Déu s’ha 
encarnat en l’home i s’ha volgut identificar 
en l’home (Mt 25,31-46).

Ramon Llull, després d’una vida allu-
nyada de Déu, es converteix, s’acusa d’ha-
ver sucumbit a tots els pecats (Llibre de 
Contemplació 70): “La mia ànima, Sènyer, 
és malanta e nafrada per los set pecats 
mortals que tota l’han nafrada e ensutzada 
e encolpada e desordenada”. “Oh Sènyer 
Deus! Pus tant és que lo meu comença-
ment e el meu jovent és estat en via de 
follia e en obra de pecat”. “Per tal que 
pogués haver los plaers de luxúria me som 
moltes vegades mes a perill de mort e he 
sostinguts molts treballs e moltes ànsies e 
moltes paors”...

Sobtadament, als 30 anys hi ha un canvi 
radical de vida, una autèntica metanoia, 
un canvi de xip, que diríem avui. “Jo som 
estat foll del començament de mos dies 
d’entrò a trenta anys passats que comença 
en mi remembrament de la vostra saviesa 
e desig de la vostra llaor e membrança de 
la vostra passió”.

RAMON LLULL, MÍSTIC FRANCISCÀ
 JOAN ROIG

Mossèn Joan Roig és rector d’Ulldemolins, amant de la teologia cristiana oriental i bon 
coneixedor de Ramon Llull. Fa uns anys, en el context de les Jornades d’Estudis Francis-
cans, ens oferí aquesta conferència que reproduïm, en ocasió de la propera celebració dels 
700 anys de la mort de Llull (2016).

1. Les referències són del Llibre d’Amic e 
Amat.
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La Vida Coetà n ia  ens 
explica les circumstàncies 
d’aquella conversió: Escriu 
una cançó per a una amant 
–imaginem-nos el tema de 
qualsevol poema dels troba-
dors de l’època– i Crist se li 
apareix fins a cinc vegades. 
Al final, rendit, “comprèn que 
Déu li exigeix l’abandó total 
del món i la seva entrada al 
servei de Crist”.

Ell mateix ho confessa al 
Cant de Ramon: 

“Jesús me venc cruci�cat 
volc que Déu fos per mi 
amat.
Matí ané querre perdó
a Déu, e pris confessió 
ab dolor e contrició”.
I encara, escolta un sermó 

–sempre segons la Vida Coe-
tània– en la festa de sant Fran-
cesc, es commou i decideix 
seguir el Poverello. Ho ven tot 
per a dedicar-se al servei de Déu, reser-
vant una part –segurament ben minsa– 
per a la dona i els fills. Hi ha tensions fami-
liars... i ben mirat hi veiem trets d’aquella 
estranya espiritualitat dels “Folls en Crist” 
que en aquell temps proliferaven en les 
terres eslaves.

El seu franciscanisme fervent –segu-
rament només va pertànyer al terç orde 
secular– queda ben retratat en aquell vers 
de Medecina de Pecat, on alhora s’hi per-
cep ja la seva iniciació en la mística:

“Que quan oiràs parlar
de nulla res, o aus cantar
li clergue, aucel, e li joglar e’l so qu’els 
arbres fa lo vent,o la mar quan és for 
brugent,tot ho aplica a Déus amar”. 

Efectivament és un home colpit d’amor, 
i l’amor immens a Déu és la garantia de la 
seva unió amb Ell. En el bellíssim epitafi de 
l’Arbre de Filosofia d’Amor llegim: 

“Ací jau l’amic, mort per son Amat e per 
amor; amic qui ha amat son Amat ab bona, 
gran e durable amor... e qui ha contras-
tat a falsa amor e a falses amadors; amic 
humil, pacient, leial, ardit, ensenyat, larg, 
sant e ple de tot bé qui ha il·luminat molts 
amadors a honrar e servir son Amat e sa 
amor”. ¿Voleu un programa més complet 
de la mística més exigent?

Però la mística, l’espiritualitat lul·liana, 
està marcada per una dualitat insepa-
rable, per dos pols: l’amor i la lògica. És 
inflexible davant la lògica, Llull és cerebral. 
Però d’altra banda hi ha l’aspecte afectiu i 
cordial (cor no només com a centre emotiu, 
sinó com a coordinador de l’ànimus). Llull 
equilibra el cor amb el seny, o tempera el 
seny amb el cor. La lògica i l’amor són els 
dos puntals més vigorosos del seu esperit.

Com diu Àlvar Maduell: “La fredor de 
la lògica i l’escalf de l’amor es combinen 
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i sintetitzen admirablement en Ramon 
Llull. L’amor més encès es presenta com 
la conclusió rigorosa i tota normal d’un 
procés estrictament lògic. Partint de l’amor 
com a lògica en Déu i lògica de Déu, 
l’home només té com a resposta plausible 
i deducció plenament raonable la decisió 
de viure per amor. Tot i no pertànyer al 
camp lògic, estimar és l’única conclusió 
veritablement lògica”. 

I jo afegeixo: la lògica de Déu és l’amor, 
estimar. La lògica, diu el mateix autor, apli-
cada a la vida cristiana porta a la santifi-
cació, com aplicada al pensament, porta 
a la veritat”. La veritat encamina a l’amor, i 
l’amor a la santedat, o sigui a la unió amb 
Déu i, per tant, a la mística.

Ramon Llull és tot un místic. El verset 
282 del Llibre d’Amic e Amat el retrata: 
“Bastia e obrava l’amic una bella ciutat on 
estés son Amat; ab amor, pensaments, 
plants, plors e languiments la obrava; e ab 

fe, justícia, prudència, fortitudo 
e temprança la guarnia”. És la 
teoria i la pràctica. La mística 
i l’ascètica agermanades. Llull 
viu la vida cristiana amb inten-
sitat, amb plena consciència. 
La continuada contemplació de 
Déu –llegeixi’s disponibilitat– 
refermava els seus convenci-
ments, li ensenyava noves vies 
d’amor i omplia el seu esperit en 
totes les hores del dia: el gran 
Llibre de Contemplació i el petit 
Llibre d’Amic e Amat en són el 
fruit madur. 

Però, quan definia el mís-
tic, deia “el qui viu en Déu”, i 
remarcava que el camí d’unió 
amb Déu no és altre que l’amor 
al proïsme. Doncs bé, Llull no 
estigué absent de la realitat, de 
la crua realitat de bona part de 
la humanitat. La contemplació 
no li envela la lògica, l’impulsa 

a tenir cura de la problemàtica humana i 
la resol donant a conèixer Crist. L’amor a 
Déu i res més el porta a ésser missioner, 
ecumenista, reformador: quina empremta, 
quin zel universal aquella Ave Maria: “Salu-
da’t lo teu servidor de part los àngels e 
els patriarques, e els profetes. Ave Maria. 
Saluts t’aport de tots los cristians justs e 
pecadors. Ave Maria. Saluts t’aport dels 
sarraïns, jueus, grecs, mogols, tartres, 
búlgars, ongres de Ungària la menor, 
comans, nestorins, rossos, guinovins...” 
(Llibre d’Ave Maria).

Però és, com apuntava abans, aquella 
joia encastada al Llibre de Blanquerna el 
fruit madur i alhora entenedor de la mís-
tica lul·liana. L’ermità de Roma va a visitar 
els ermitans i veu que en algunes coses 
tenen temptacions “per ço cor no sabien 
haver la manera qui’s convenia a lur vida”, 
i demana a Blanquerna que li faci un llibre 
de vida ermitana per tenir contemplació 
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i oració: “Dementre que Blanquerna plo-
rava e adorava e en la sobirana extremi-
tat de ser forces havia pujada Deus sa 
ànima qui’l contemplava, Blanquerna se 
sentí eixit, de manera, per la gran fervor 
e devoció en que era e cogità que força 
d’amor no segueix manera com l’amic ama 
molt fortment son Amat. Lo qual amic fos 
feel e devot cristià e l’Amat fos Déu”. I aquí 
trobem l’origen del preciós llibre de l’amor 
reiterat, on hi trobem connotacions dels 
sufís. Cal esmentar que quan Blanquerna 
és Apostoli recorda d’uns sarraïns, els 
“sufíes”, que repeteixen paraules d’amor, 
d’on percebem sentors de l’hesicasme 
defensat per aquell altre místic que fou 
Gregori Palamàs, el monjo atonita, des-
prés arquebisbe a Tessalònica: aquell cor-
rent místic que cerca la unió amb Déu i 
la contemplació de la llum divina 
per mitjà de l’hesichia (el silenci i 
la calma, la pau interior) repetint 
incessantment el nom de Jesús. 
Llull repetirà l’amor.

I això queda reflectit en tota 
l’obra lul·liana, però sobretot 
en aquell tresor que és el Lli-
bre d’Amic e Amat, “departit en 
aitants versets com ha dies en 
l’any: E cascun vers basta a tot 
un dia a contemplar Déu segons 
la art del Llibre de Contemplació. 
També aquest té tants de capítols 
com dies té l’any: “Un és un com-
pendi, l’altre una enciclopèdia; un, 
una síntesi; l’altre, una ampliació” 
(Àlvar Maduell).

Tot el Llibre d’Amic e Amat té 
sentors d’un fervent místic cristià. 
El gran tema és l’amor a l’Amat. 
Té bells paral·lels amb el Càntic 
dels Càntics. Llull és un místic 
d’amor en creixença. Déu ho és 
tot i ho té tot (69): “Estengué e 
perlongà l’amic sos pensaments 
en la granesa e en la durabletat 

de son Amat, e no hi atrobà començament 
ni mitjà ni fi. E dix l’Amat: - Què mesures, 
foll? Respòs l’amic: - Mesur major amb 
menor, e compliment amb defalliment, 
e infinitat amb quantitat, e eternitat amb 
començament, per ço que humilitat, paci-
ència, fe, caritat e esprança ne sien pus 
fortment en ma membrança”. 

La gran obra popular lul·liana és el 
Llibre d’Evast e Blanquerna, on s’inclou 
la joia del Llibre d’Amic e Amat. I Blan-
querna, ¿no és una història d’amor? 
¿No és el camí d’un místic que a poc a 
poc va endinsant-se en la vida de Déu, 
no per estudiar-la, sinó per viure-la, per 
gaudir-ne, i puja esglaons que viu inten-
sament i hi troba Déu i l’estima i s’hi dóna: 
en el matrimoni, en l’estat religiós, en la 
prelatura, en la “Senyoria apostolical” i 
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finalment en la vida ermitana, fent honor 
al monacat (sol amb Déu)?

Però l’obra més extensa de la mística 
lul·liana és sens dubte el Llibre de Con-
templació, el Llibre d’Amic e Amat, com 
deia, en fóra el resum o compendi. És un 
llibre excepcional, dens, on molts místics 
han pouat.

Té un sol nom per fer honor a un sol Déu 
i a més, segons aquelles clàssiques dis-
tribucions lul·lianes, consta de cinc llibres 
en honor de les cinc nafres de Jesús cru-
cificat, quaranta distribucions en memòria 
dels quaranta dies de dejuni en el desert... 
Un llibre escrit per lloar Déu i aconseguir 
d’Ell glòria i benedicció. Llull hi proclama 
l’alegria perquè Déu existeix. Fruit del 
desig d’unió amb Déu hi manifesta el rei-
terat desig de martiri: “Benauirats aquells 
qui en est món se vesten de vermelles 
colors e de vermells draps, semblants a 

aquells que vós vestís el dia de la  mort. 
On aquesta benauirança e esta gràcia 
esperar de vós lo vostre servidor cada dia”.

En molts fragments s’hi percep l’auto-
biografia del mestre. Però és un llibre per 
a tothom, perquè tota la creació retorni a 
Aquell de qui procedeix. És una enciclo-
pèdia per elevar tots els éssers a la vida 
de Déu, a la mística més sublim, i ell és el 
primer de practicar-ho. I destina capítols 
a la contemplació de l’arbre (107), d’ani-
mals i aus (108-109), als clergues, als 
prínceps vituperats per manca de pietat 
i justícia, jutges i advocats (114), metges 
(115)... joglars (118). La poesia nasqué per 
lloar Déu, ell mateix, de joglar mundà, es 
fa joglar diví: “Voldria veer, Sènyer, joglars 
qui anassen per les places e per les corts 
dels prínceps e dels alts barons e que 
anassen dient la proprietat qui és en los 
dos moviments e en les dues intencions e 

la natura qui és en los cinc senys 
corporals e los cinc espirituals e 
que dixessis totes les proprietats 
qui són en les cinc potències de 
l’ànima”.

Llull és un místic total, i és una 
font per als místics. No endeba-
des la tradició li atribueix el títol de 
Doctor Il·luminat, per qui si no per 
l’Esperit Sant, l’adquisició del qual, 
segons aquell gran místic rus del 
segle XIX Serafí de Sarov és la font 
de santedat, és la fita per assolir tot 
cristià, és el do (l’oli) que posseïen 
les deu verges prudents, i el que 
faltava a les desassenyades.

I segella la mística, la unió amb 
Déu, amb una vida missionera i 
amb un martiri, si no cruent en el 
cos, de desig en l’ànima. Tenia set 
d’amor (d’unió amb Déu) i va morir 
d’amor. Totes les forces i la vida 
que abans havia esmerçat en la 
mundanitat, ara ho dedica a Déu. 
És l’autèntic canvi de xip, que diem 
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avui, i que en moltes ocasions és l’única 
solució per refer una vida, per viure.

I ara, per arrodonir i acabar aquesta 
incursió en el domini de la mística lul·liana, 
deixeu-m’hi afegir una nota de plena actua-
litat. Mirat amb justícia, cal reconèixer que 
la mística a Catalunya en un percentatge 
molt alt és mística franciscana. Ho demos-
tren Llull, Eiximenis, Isabel de Villena, etc. 
Però també ho són molts de contempora-
nis. I cal que n’esmenti un del qual fa poc 
commemoràvem els cent anys del traspàs. 
Parlo d’aquell fervent terciari franciscà que 
va voler ésser soterrat amb l’hàbit de sant 
Francesc, mossèn Jacint Verdaguer, autor 
de poesia mística de la més refinada i fer-
vent lul·lista, i encara ritmador d’un bell 
grapat d’estances de l’esmentat Llibre d’A-
mic e Amat en aquell deliciós 
volumet pòstum titulat: Perles 
del Llibre d’Amic e Amat d’en 
Llull. I ja que presentava el lli-
bre del mestre com una síntesi 
de la seva mística, bé cal que 
n’esmenti alguna ritmada pel 
sublim poeta.

“Cantaven els aucells
el Càntic de l’aurora; 
se despertà l’Amat
qui és alba de la glòria.
Els aucellets del cel 
plegaven llur salmòdia,
més ai! l’Amic s’és mort
al puntejar l’aurora” (25)

O aquella altra (39) de força 
autobiogràfica:

“L’Amat matinejava
cercant a l’Estimat.
Ja’n troba un vell salmaire,
li dóna’l Déu vos guard.
– Salmaire, bon salmaire,
n’hauríeu vist l’Amat? 
- De quan ençà el 
perderes,
tu que mai l’has deixat?
- Des que mon cor l’estima
ma pensa l’ha ovirat,

puix que totes les coses                                                                                                                                            
me parlen de l’Amat”.

I encara vull acabar amb la 163, on Llull 
i Verdaguer es compenetren i la mística 
dels dos ateny al seu punt omega: 

“En la presó de l’Amor
presoner l’amic estava:
perquè no’n pogués fugir
el desig l’encadenava,
i era son alt pensament
l’escarceller que el guardava,
mes l’esperança del cel
en sos dols l’aconhortava.
Estant a punt de morir
l’Estimat se li mostrava,
i a la claror de sos ulls                                                                                                                                             
l’Amic se reviscolava”.

Que així sigui per a tots.
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Jesús recorria tot Galilea guarint, pre-
dicant a les sinagogues i anunciant 
que el Regne de Déu venia amb Ell 

(Mc 1,15). Això és, bàsicament, què feia 
Jesús. Tot i que els evangelis ens trans-
meten l’esdeveniment de Jesús amb el 
que feia, interpretat a la llum de la Resur-
recció. Els evangelis fonamentalment ens 
diuen que Jesús és el Fill de Déu, que 
aquell que caminava per Galilea, que 
guaria i predicava, és el Ressuscitat que 
han experimentat vivent els testimonis. 
Però ho fan narrant la història de Jesús. 

Volem provar que hi ha història en els 
evangelis, que no és un mite, ni és un 
invent dels apòstols, sinó que el que des-
criu l’evangeli són coses que van passar, 
interpretades a la llum de la Resurrecció, 
però que van succeir en la història. És a 
dir: els fragments que ens narra l’evangeli 
contenen gestos i paraules que Jesús va 
pronunciar i va fer. Això ho podem veure 
de moltes maneres. Una de les més impor-
tants revela que el material que contenen 
els evangelis és molt antic, que ve de la 
font Q1. Per exemple, quan Jesús diu: “Si 
jo trec dimonis pel dit de Déu, és que el 
Regne ha arribat a vosaltres” (Lc 11,20), 
aquesta expressió, “el dit de Déu” és molt 
arcaica, quasi està dita en arameu. Aquí 
tenim un text antiquíssim, a tocar de la tra-
dició de Jesús.

1. És el recull de dites i gestos de Jesús anterior 
als evangelis, d’on aquests prenen el material.

I mirant l’evangeli amb els criteris d’histo-
ricitat que fan servir els historiadors2, podem 
veure que les coses són molt segures. 

Criteris d’historicitat
El primer criteri és el de testimoni múl-

tiple: si d’un esdeveniment tenim diverses 
fonts independents que el citen, aquest 
esdeveniment ha de ser històric. És com 
en un judici: si d’un fet tenim cinc testimo-
nis independents que no es coneixen entre 
ells, allò ha de ser cert. Per exemple, el fet 
que Jesús va parlar del Regne de Déu es 
troba en Marc, en Q, en la tradició pròpia 
de Mateu, en la pròpia de Lluc i en Joan. 
La presència del fet en cinc fonts indepen-
dents fa irrefutable la seva autenticitat.

Hi ha un altre criteri anomenat de difi-
cultat que té en compte els esdeveniments 
narrats que van contra els interessos dels 
cristians que escriuen. Si els esdeveni-
ments narrats, per exemple el Baptisme 
de Jesús, va contra els interessos apologè-
tics dels cristians, allò ha de ser veritat. De 
cara als cristians que ja saben que Jesús 
és el Fill de Déu, el Messies, i, per tant, 
una persona divina a magnificar, dir que 
l’ha batejat un que és inferior a Ell que no 
té pecats, no quedava bé; això va contra 
els interessos apologètics dels cristians. 
Llavors, ha de ser veritat. 

El criteri de discontinuïtat diu que si 
els fets que es narren no poden derivar-se 

2. J.P.mEiEr, Un judío marginal. Nueva visión 
del Jesús histórico, tomo I, Ed.Verbo Divino 
2000, p.184.
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ni del judaisme ni de l’Església primitiva, 
han de ser certs. Per exemple, que Jesús 
digués “Abba” al seu Pare és una novetat 
radical en el judaisme. Ningú, en tot l’An-
tic Testament, s’havia atrevit a dir a Déu 
“Abba”. Per tant, això, que a més està en 
arameu, ha de ser veritat. 

Un altre exemple, en aquesta línia: El 
rebuig del dejuni per part dels deixebles 
(Mc 2,18-22), això va contra els costums 
jueus, ha de ser veritat. Que Jesús era 
golut i bevedor, que diu l’evangeli, encara 
que sigui exagerant, ha de ser veritat per-
què deixa malament Jesús, va contra els 
interessos apologètics dels cristians. 

Que Jesús es posi tan fort amb el 
divorci (Mc 10,2-12) ha de ser veritat. És 
històric, perquè entre els jueus això no hi 
era. El celibat de Jesús ha de ser històric, 
perquè estava molt mal vista la virginitat 
en el món jueu3. 

Tenim criteris interns a l’evangeli que 
ens donen fe que hi ha molt de material 
històric. Ens ve redactat i interpretat a la 
llum de la Resurrecció, però tot el material 
que han rebut els evangelistes són gestos 
i paraules de Jesús. 

3. J.GNILKA, Jesús de Nazaret. Mensaje e histo-
ria, Herder 1995, p.219

Les accions de Jesús
¿Què va fer i què va dir Jesús? Això 

ens interessa molt perquè, com després 
descobrirem que el que ho va fer i ho va 
dir és el Fill de Déu, ens interessa molt 
saber què va fer i què va dir. Després de 
la Resurrecció adquirirà un relleu molt més 
gran perquè qui va dir això i qui ho va fer 
resulta que és Fill de Déu. 

¿Què fa, doncs, Jesús al llarg de la seva 
vida pública? El primer que fa és aplegar 
companys. No s’ho fa sol. Com diu Marc 
3,14: “N’escollí dotze perquè estiguessin 
amb Ell i enviar-los a predicar”. La comuni-
tat, la fraternitat és inherent a la vida cristi-
ana i a la predicació. I després els envia de 
dos en dos. No s’ho va fer sol. L’evangeli 
de Marc sempre remarca que “Jesús va 
amb els deixebles...”.

La segona cosa que fa Jesús i la més 
important: guarir, alliberar, sanar. Abans 
de predicar, o al mateix temps, Jesús gua-
reix i allibera de les malalties i perdona 
pecats. 

La tercera cosa que fa Jesús és sopar 
amb la gent, àpats amb tothom. Forma 
part d’una bona part de la seva vida 
pública. Jesús s’entaula amb la gent, com 
a signe d’amistat, s’entaula amb tothom: 
pecadors, deixebles, fariseus... significant 
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així que són els seus amics.
I la quarta, quan predica, explica parà-

boles; no fa sermons, sinó que explica 
paràboles ambientades en la vida quoti-
diana de Palestina, narracions que per-
meten als oients identificar-se amb els 
personatges i captar existencialment l’en-
senyament de Jesús.

EL REGNE DE DÉU
Totes aquestes accions de Jesús signi-

fiquen que el Regne de Déu es fa present. 
Aquestes quatre activitats són llegides pels 
qui les reben, com anuncis del Regne de 
Déu. Jesús no anuncia el Regne de Déu 
sols predicant, sinó que l’anuncia amb ges-
tos salvífics, esdeveniments guaridors. El 
Regne de Déu és allò que passa quan 
Jesús actua, quan Jesús s’atansa, quan 
Jesús es fa present. No és correcte dir que 
construïm el Regne de Déu, en tot cas es 
construeix la comunitat, l’Església, però el 
Regne de Déu és un esdeveniment que 
succeeix quan Jesús es fa present. Per 
això, al principi de la predicació de Jesús, 
Marc dirà: “Jesús vingué a Galilea dient: El 

Regne de Déu s’atansa, convertiu-vos...” 
(Mc 1,15). El Regne de Déu s’atansa amb 
Jesús, amb el que fa Jesús.

El Regne de Déu no és simplement “el 
Regne”, sinó que és “de Déu”, és l’arribada 
escatològica del Cel a la Terra. La irrupció 
del Regne de Déu enmig del món és l’en-
trada de l’escatològic –el que és definitiu, 
el Cel– en el temps. Amb Jesús ha entrat 
l’eternitat en el temps, i el seu objectiu és 
convidar-nos al Cel. 

El Regne de Déu no és ni un projecte de 
Jesús, ni és una organització cívico-social, 
tampoc no és una cosa purament espiritual. 
El Regne de Déu és el Cel que comença 
a caminar per la Terra i al que se’ns con-
vida gratis. Aquesta és la bona notícia del 
Regne, que no cal ser perfecte, que no cal 
ser bo, que no cal ser un virtuós per ser 
acceptat a la taula del Regne, sinó que ve 
com un regal, com una convidada des del 
Cel per a nosaltres a través de Jesús. 

Si el nucli de la predicació de Jesús 
està lligat al Regne de Déu, ens interessa 
saber què significa Regne per als qui ho 
escolten, perquè Jesús no ho explica mai, 
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i també ens interessa saber què significa 
de Déu, o del Cel. 

¿Què significa Regne de Déu o que Déu 
regni?

Significa que Déu es manifesta com un 
rei bo. És un acte, és dinàmic, no és una 
cosa. Recordem que, en les Paràboles, 
Jesús no diu mai què és el Regne de Déu. 
És semblant a un home que ha trobat un 
tresor en el camp i ven tot el que té (Mt 
13,44). Tota aquesta escena dinàmica és 
al que s’assembla el Regne de Déu. El 
Regne de Déu no s’assembla al llevat, 
s’assembla “a una dona que posa el lle-
vat dins de la pasta i quan la cou la pasta 
puja” (Mt 13,33). Tota aquesta narració, tot 
aquest esdeveniment s’assembla al Regne 
de Déu. El Regne és dinàmic, és quelcom 
que succeeix, no es pot definir. 

Si Regne de Déu significa que Déu 
regna, que actua com un rei bo, ens inte-
ressarà saber com era un rei bo a l’Antic 
Testament per tal de comprendre el terme 
Regne. ¿Quin és l’ideal del rei bo a l’An-
tic Testament? El model és el rei David, 
l’Ungit del Senyor. Això ho explica d’una 
manera magnífica Jacques Dupont al seu 
estudi sobre les Benaurances:

 • La missió del rei era assegurar la lliber-
tat dels seus súbdits i protegir-los dels 
enemics externs. El rei defensa al seu 
poble, té garantia de seguretat. 

 • El rei té cura dels febles. El rei bo té 
cura que els poderosos no oprimeixin 
els febles, els pobres, els oprimits, els 
orfes i les vídues. El rei bo de l’Antic 
Testament és el protector dels pobres. 
Per això Jesús, anunciant el Regne el 
primer que fa és cuidar-se dels pobres, 
dels que no tenen defensor.

I això es pot veure en molts textos: quan 
Déu actua a favor del poble per salvar-lo, 
es diu: “És el nostre rei”, o “Déu regna”. Per 
exemple, a Èxode 15, quan els israelites 
passen pel Mar Roig, s’entona el càntic de 

Míriam i, al final, quan s’indica que Déu els 
ha salvat, diu el text: “El Senyor és rei per 
sempre més”. El Senyor és rei quan salva 
del perill, quan allibera.

Al salm 146 trobem: “El Senyor es manté 
fidel per sempre, fa justícia als oprimits... 
El Senyor deslliura els presos, el Senyor 
dóna la vista als cecs. El Senyor redreça 
els vençuts. El Senyor estima els justos. 
El Senyor regna per sempre”. Quan Déu 
té cura dels pobres i els allibera, regna, 
perquè se sembla a la imatge de rei bo que 
tenien a l’Antic Testament.

Al Deuteroisaïes hi ha un altre text inte-
resantíssim a partir del capítol 40 on es 
narra la promesa del retorn de l’exili. El 
poble està oprimit a l’exili, ho ha perdut tot 
i se li anuncia l’alliberació a través d’una 
imatge bellíssima, poèticament preciosa: 
un herald que va davant anunciant la bona 
nova que Déu ve al seu poble a alliberar-lo. 
A l’herald, en grec se li diu “euangelitzome-
nos”, el que evangelitza, el que anuncia la 
bona nova. És l’herald del gran rei. I “evan-
gelitzar” és l’acte d’alliberar i de promoure 
alegria, anunciar la bona notícia. Fixem-
nos què diu l’herald d’aquest gran rei que 
precedeix el retorn de Jahvé a Sió: 

“Què en són de bells per les 
muntanyes els peus del missatger 
que anuncia la pau, que porta bones 
noves, que anuncia la salvació dient a 
Sió “el teu Déu regna” (Is 52,7). 
Déu que allibera el seu poble de l’exili i 

el condueix de nou, com en un nou èxode 
a la terra promesa, regna, actua com un rei 
bo. I aquesta idea de l’herald que anuncia la 
salvació dient a Sió “el teu Déu regna” s’as-
sembla molt a l’inici de l’evangeli de Marc, 
quan diu: “Jesús s’encaminà cap a Galilea 
dient “El Regne de Déu s’atansa, conver-
tiu-vos i creieu en l’evangeli”. De manera 
que Jesús es converteix en aquest herald 
del nou rei, del Senyor del Cel, que anuncia 
les bones noves, i no només les anuncia 
sinó que les realitza amb la seva acció.  
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¿Què significa del Cel?
Jesús no sols predica el Regne sinó el 

Regne del Cel, el Regne de Déu. D’en-
trada, significa que és escatològic, que 
introdueix el Cel a la Terra. I el que fa 
Jesús: guarir, sopar amb els pecadors, 
escollir 12..., té molt a veure amb la irrup-
ció del Regne de Déu a la Terra. Irrupció, 
aquesta és la paraula. El Regne irromp 
amb Jesús, es fa present, és un esde-
veniment, és dinàmic. És a dir, el Regne 
de Déu està lligat a la persona de Jesús, 
ve amb Ell; no és Ell el Regne de Déu, 
tampoc no ho és la seva obra. El Regne 
de Déu és allò que passa quan Jesús 
s’atansa i actua.

Acompleix les promeses
Els oients de Jesús entenien o podien 

entendre que era del Cel perquè acomplia 
les promeses escatològiques de l’Antic 
Testament. 

A Isaïes 35 es parla de la promesa del 
retorn de l’exili: “Llavors, quan Déu alliberi 
el seu poble, es desclouran els ulls dels 
cecs i les orelles dels sords s’obriran. Lla-
vors el coix saltarà com un cérvol i la llen-
gua del mut cridarà de goig” (Is 35,5-6). 
¿No és semblant això al que feia Jesús? 
Aquest és l’anunci, i el que fa Jesús és 
l’acompliment. Quan Joan el Baptista 
està a la presó i fa preguntar a Jesús: 
“¿Ets tu el qui ha de venir o n’hem d’espe-
rar a un altre?” Jesús respon: “Aneu a dir 
al vostre mestre que els cecs hi veuen, els 
coixos caminen i els sords hi senten, i que 
els pobres són evangelitzats” (Mt 11,4-5). 
Per tant, Jesús diu a Joan Baptista que 
les promeses d’Isaïes s’estan complint 
amb la seva obra. Però aquest text acaba 
dient: “I feliç el qui no s’escandalitzi de mi”. 
¿Per què ho diu això? Joan Baptista pot-
ser esperava un altre Messies, més potent, 
més polític, més teocràtic, i Jesús, arribat 
com un simple fuster, comença a guarir 
quatre cecs i tres paralítics, no a tots. Els 

signes de Jesús, quan compleixen les pro-
meses de l’Antic Testament, són petits, no 
són evidents. Aquesta és la forma de fer de 
Déu: no s’imposa, és suau, és petit. Sug-
gereix la fe però no la imposa. 

Les guaricions de Jesús eren signe 
del compliment de les promeses que ja a 
l’Antic Testament, sobretot Isaïes, s’havien 
plantejat. La persona immersa en l’Antic 
Testament podia entendre perfectament 
els gestos de Jesús com a signes que ell 
era “el qui havia de venir”.

Els àpats
Hi ha un text preciós d’Isaïes que diu: 

“En aquesta muntanya el Senyor de l’Uni-
vers prepararà un banquet per a tots els 
pobles, un banquet de plats gustosos, de 
vins clarificats. Ja no hi haurà més mort. Ja 
no hi haurà patiment” (Is 25,6). Està par-
lant del Cel. És una promesa escatològica 
i ho planteja com un banquet per a tots els 
pobles. Jesús, sopant amb tothom, està 
acomplint aquestes promeses. El que sor-
prèn de Jesús és que se’n va a sopar amb 
els pecadors, amb Zaqueu, amb Mateu, 
amb els publicans, pecadors públics, 
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dient així que els pecadors també són fills 
d’Abraham, també són amics seus. I els 
religiosos del temps, els fariseus, el criti-
quen per sopar amb persones indignes. És 
el que deia Jesús: Els sans no necessiten 
metge. Jo me’n vaig amb els malalts que 
sí que necessiten metge. Vosaltres, com 
que esteu sans, no em necessiteu, però 
els pecadors sí. És una ironia tremenda. 

Jesús, amb els àpats que comparteix 
amb tothom, està acomplint les promeses 
escatològiques de l’Antic Testament. 

I quan Jesús parla del Cel, sempre parla 
d’un banquet. Recordem aquella paràbola 
de Lluc 14, que planteja un rei que con-
vida els seus al seu banquet de noces i un 
no pot perquè s’ha de casar i un altre no 
pot perquè ha d’anar amb la vaca, l’altre 
té feina... i, com que els convidats s’ex-
cusen (jueus), el rei convida tothom que 
està a les places i a les portes de la ciu-
tat, esguerrats, malalts, bons i dolents i 
diu: “L’habitació s’omplí de convidats”. És 
una paràbola del Regne de Déu. Estem 
convidats tots, i els que se’l mereixien o 
es pensaven merèixer-se’l, no volen venir. 
Això és una gran bufetada de Jesús per a 
la religiositat farisaica del seu temps.

La imatge del banquet realitza l’ideal 
del Regne de Déu de Jesús, ens descriu 
el Cel. Quan hom pregunta: ¿Com serà la 
vida eterna? Doncs, sols cal mirar l’evan-
geli. No serà la visió beatífica que a vega-
des se’ns ha predicat. De veure, res. Beure 
sí, menjar i beure en una festa sense fi. I 
recordem que el banquet, en el món semí-
tic, dura set dies. La metàfora és magnífica. 

Els 12 apòstols
En temps de Jesús s’esperava que el 

Messies reunís de nou en el Cel les dotze 
tribus d’Israel. Jesús, escollint dotze, rea-
litza una paràbola vivent de la reunió de 
les dotze tribus d’Israel. Ens està dient “el 
temps s’ha acomplert”, és una paràbola 
del Cel.

La història d’Israel és la història de les 
divisions. Fora de David que va unificar 
les tribus, després de Salomó tot són tren-
cadisses. El regne del Nord i el del Sud, 
després Assíria envaeix el regne del Nord 
i desapareix, després Babilònia envaeix 
Judea i no en queda res. És a dir, és la 
història de les divisions, particions i dis-
gregacions. El que fa Déu en el retorn de 
l’exili és: “Us aplegaré d’entre els pobles 
estrangers, us portaré a la vostra terra...” 
(Ez 36). Torna a aplegar la dispersió del 
poble. I el Messies, en temps de Jesús, era 
esperat com aquell que reuniria de nou les 
dotze tribus d’Israel. Quan un apòstol pre-
gunta a Jesús com serà el Cel, diu: “Si feu 
això, estareu amb mi asseguts en dotze 
trons”. Per tant, la imatge de dotze tribus 
reunides al voltant de Jesús és una imatge 
del Cel. Jesús, reunint dotze apòstols, està 
fent una paràbola, un inici del Regne del 
Cel a la Terra.

Resumint. Tenim tres grans gestos de 
Jesús que signifiquen que el Cel comença 
a caminar a la Terra, que el Cel ha irrom-
put ja a la Terra, que els temps definitius 
han entrat a la història (guaricions, àpats, 
els 12). Aquest és el missatge fonamental 
de l’evangeli de Jesús. Per tant, Regne 
(com un rei bo de l’Antic Testament que 
allibera, guareix i té cura dels pobres), 
del Cel (perquè acompleix les promeses 
escatològiques).

EL REGNE DE DÉU ÉS SEMBLANT A...
I ¿com és el Regne de Déu? Jesús 

ho explica a través de paràboles, explica 
a què s’assembla. No diu mai què és el 
Regne de Déu, queda en el misteri, perquè 
a Déu no se’l pot definir. Però sí es pot dir 
a què s’assembla, aproximar-lo. Amb el 
Regne de Déu “passa com” amb un home 
que troba un tresor amagat en el camp: 
ven tot el que té per comprar aquell camp. 
S’assembla a aquell esdeveniment, perquè 
és dinàmic. O el Regne de Déu s’assembla 
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a un sembrador que sortí a sembrar, i una 
llavor caigué en terra bona, l’altra caigué 
al camí i altres van caure al cards i l’ofega-
ren..., s’assembla a tot aquest esdeveni-
ment. O el Regne de Déu s’assembla a un 
pagès que va preparar la terra, va sembrar 
la llavor, la va regar, després se’n va a dor-
mir i, sense saber com, la llavor germina, 
creix i dóna fruit. Sense que sàpiga com. 
Això és fonamental. En l’educació dels fills 
o en fer catequesi amb joves, en predicar, 
sense que sapiguem com, el Regne de 
Déu creix en el cor de les persones. Però 
no som nosaltres els qui ho fem, sinó Déu. 

Jesús té moltes paràboles en què va 
aproximant això: a què s’assembla el 
Regne de Déu. I quan es diu aquesta 
paraula “s’assembla a” o “és semblant 
a”, s’utilitza un terme  grec, “omoia”, que 
sona a homotètic. Si tu tens un triangle, i 
vols fer un triangle homotètic a aquest, has 
d’agafar un punt, traçar rectes pels vèrtexs 
i fer paral·leles al triangle. Aquells dos tri-
angles són homotètics, semblants. Un és 
més gran que l’altre, però tenen la mateixa 
forma. Això vol dir Jesús quan diu que el 
Regne de Déu “s’assembla a” (omoia). El 

Regne de Déu és semblant al que passa 
a les paràboles però més gran. 

Jesús diu moltes coses: El Regne s’as-
sembla a un rei que va convidar al banquet 
de noces i els convidats no volien anar; 
s’assembla a un propietari que va sortir de 
bon matí a llogar treballadors per a la seva 
vinya i després surt al migdia i surt a mitja 
tarda, i torna a sortir quan falta una hora i 
després, a l’hora de cobrar, paga igual al 
qui ha treballat una hora que al qui n’ha 
treballat dotze (Mt 20). 

Així és el Regne de Déu. Així són els 
criteris del Regne de Déu, els criteris del 
Cel; però, és clar, ens els porta Jesús a 
la Terra i no ens els creiem. El Regne de 
Déu és com aquest món, però a l’inrevés: 
allà manen els pobres, els últims són els 
primers, aquí tothom busca el seu interès 
i allà es busca l’interès de l’altre... És tot 
a l’inrevés. Aquesta paràbola (Mt 20) ens 
mostra això: que els criteris del Regne de 
Déu no són els d’aquest món. O el Fill Prò-
dig, per exemple. Se sol dir que Jesús, a 
les seves paràboles, utilitza el que veu a 
Palestina, les llavors, els administradors, 
les dracmes, les ovelles..., i és cert. Però 
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¿quin pare d’aquest món actua com el pare 
del Fill Pròdig? ¿D’on ho treu Jesús això? 
De la seva relació personal amb el Pare. 
Les paràboles transparenten l’experièn-
cia que té Jesús del Pare. No hi ha cap 
administrador ni cap empresari que pagui 
al qui treballa una hora igual que al qui n’ha 
treballat dotze. ¿D’on ho treu Jesús? No ho 
treu pas de la vida de Palestina. Això ho 
treu de la seva experiència personal del 
Pare. Déu és així. No hi ha ningú en aquest 
món, ni en tota la història de les religions 
que hagi dit: “Estimeu als vostres enemics, 
pregueu pels qui us persegueixen, així 
sereu fills del vostre Pare que està al Cel, 
que fa ploure sobre bons i dolents i estima 
a justos i injustos” (Mt 5,45). Això, Jesús no 
ho ha tret de l’experiència humana; Jesús 
ho treu de la relació personal amb el Pare. 
A més, ho diu: “Si feu això sereu com Déu”, 
perquè Déu és així. Les paràboles transpa-
renten molt bé l’experiència que té Jesús 
del Pare. 

 Jesús explica que el Regne de Déu 
s’assembla a allò que passa en moltes 
narracions breus anomenades paràboles. 
I una cosa important, les paràboles només 
tenen un ensenyament, una punta. No fan 
al·legoria. Que la llavor creix i dóna el cent 
per u, que aquell administrador astut és 
astut... A la paràbola del sembrador, quan 
dóna l’explicació als deixebles, allà sí que 
es fa al·legoria: El sembrador és el fill de 
Déu, la llavor és la paraula, la terra és el 
nostre cor... Però la paràbola original de 
Jesús té simplement una punta, un ense-
nyament: Que la llavor del Regne fructifica 
sempre. A la paràbola de l’administrador 
astut, ningú no entén que aquell home fent 
trampes sigui lloat pel Senyor; però és que 
l’únic ensenyament d’aquella paràbola és 
l’astúcia; ens ensenya que, en un moment 
de dificultat, aquell home sap reaccionar. I 
fa un paral·lelisme entre “això s’acaba” de 
la paràbola, i un món que s’acaba: aquell 
home és capaç de reaccionar per trobar 

amics en el Cel. Les paràboles són un món 
preciós per a arribar al nucli de la predica-
ció de Jesús, i ens transparenten l’ànima 
de Jesús i la seva relació amb el Pare. 

EL REGNE PRESENT O FUTUR
El Regne de Déu ¿és una realitat pre-

sent o bé futura?  El Regne de Déu és una 
realitat ja present en Jesús, però encara 
no del tot perquè encara ha de venir. Si 
mirem els textos, n’hi ha alguns que estan 
en present i altres en futur, i altres estan 
en un temps que és passat i present. Per 
exemple, a Lluc 11,20 Jesús acaba de 
guarir un mut i diu: “Si jo expulso dimonis 
pel dit de Déu és que el Regne de Déu ha 
arribat a vosaltres”. En aquesta guarició es 
troba en present. També en un altre lloc 
diu: “El Regne de Déu és enmig vostre”. 
En present. La primera benaurança està 
en present: “Feliços els pobres, perquè 
vostre és el Regne...”. I l’última també: 
“Feliços vosaltres quan us persegueixin... 
perquè vostre és...”. Està en present. Les 
altres estan en futur. De la segona a la 
vuitena de Mateu estan en futur. A Lluc, 
per exemple: “Feliços els qui passen fam, 
perquè seran saciats”. En futur. “Feliços 
els qui ploren, perquè seran consolats”. 
I a Mateu: “Feliços els misericordiosos, 
perquè seran anomenats...”. “Feliços els 
nets de cor, perquè veuran...”. És a dir, que 
les benaurances unes estan en present i 
altres en futur. 

A Lluc 22 diu Jesús en el darrer sopar: 
“Com desitjava menjar amb vosaltres 
aquest sopar pasqual. Ja no el menjaré 
més fins que la Pasqua trobi el seu acom-
pliment en el Regne de Déu”. En futur. En 
el Parenostre diem: “Vingui a nosaltres el 
vostre Regne”. Si demanem que vingui és 
que no ha vingut. Un altre que està en futur 
és aquest, molt paradoxal: “I vindrà gent 
d’Orient i d’Occident a asseure’s a taula en 
el Regne de Déu”. Hi ha textos que estan 
en present i altres que estan en futur. 
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El Regne de Déu és una realitat que ha 
irromput amb Jesús, però la plenitud del 
Regne de Déu arribarà a la Parusia, en 
la plenitud dels temps.

Però hi ha textos de gran densitat teo-
lògica que estan en passat i en present, 
perquè el grec té una característica que no 
tenen les nostres llengües; hi ha un temps 
verbal que vol dir que l’acció que ens des-
criu va succeir en el passat però segueix 
succeint en el present. Hi ha accions que 
són puntuals. Hi ha accions que són pre-
sents. Però hi ha textos, amb el verb pre-
tèrit perfet en grec, que diuen: l’acció va 
succeir en el passat però segueix succeint 
en el present. Tots els verbs de la Resur-
recció estan en aquest temps. Jesús no 
sols va ressuscitar, sinó que va ressuscitar 
i segueix ressuscitat. 

A Mc 1,14-15, que és l’inici de la predi-
cació de Jesús, el text diu: “Jesús vingué 
a Galilea”. I quan diu vingué, diu vingué i 
segueix venint. “... dient: El Regne de Déu 

s’atansa”. I quan diu s’atansa està dient: 
S’ha atansat amb Jesús i segueix atan-
sant-se ara amb Jesús ressuscitat. És for-
mular d’una manera genial els dos nivells 
de l’evangeli, que són: el que va fer Jesús i 
el nivell d’ara, amb el Jesús ressuscitat. El 
trosset del principi de Marc és un sumari, 
és un pròleg a tota l’activitat de Jesús 
que resumeix molt bé tota la seva acció. 
Ens està dient: “Jesús vingué a Galilea” i 
segueix venint com a Ressuscitat ara a la 
meva vida. El Regne de Déu s’ha atansat 
a Galilea, l’any 30, amb Jesús, i segueix 
atansant-se ara, amb el Jesús Ressusci-
tat, a mi. Perquè Jesús Ressuscitat no 
és el que està allà, sinó és “el qui ve”, “el 
vinent”, el que està “venint”. Molts dels 
verbs que parlen de Jesús Ressuscitat, 
parlen com del qui ve, el qui està venint a 
la meva vida.”

 Per tant, amb el Regne de Déu tenim 
tres temps: és una realitat de l’any 30, 
quan Jesús va venir, serà una realitat 
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futura en la plenitud dels temps, però és 
una realitat actual perquè Jesús està res-
suscitat, venint en un etern present. L’Apo-
calipsi 3,20 diu: “Sóc a la porta i truco. Si 
escoltes la meva veu  i m’obres, entraré, 
i soparé amb tu i tu amb mi”. Jesús res-
suscitat està trucant a la porta. Està dient 
això mateix. L’Apocalipsi, al capítol 1,8 diu: 
“Jo sóc l’Alpha i l’Omega, el qui era, el qui 
és, el qui està venint”. La lògica de la frase 
seria dir: el qui era, el qui és, el qui serà. 
Doncs no canvia la lògica, perquè Jesús 
és el que està venint, el “vinent”.

LA GRATUÏTAT DEL REGNE
El Regne és una oferta gratis. Un pare 

vol que tots els seus fills estiguin a l’hora 
de sopar, sobretot si és el dia de Nadal. 
Trobar-se plegats la família i celebrar és 
un goig molt gran. La imatge de les noces 
ens insinua una gran alegria, proximitat, 
complicitat, joia. Déu vol això. Per això 
ha vingut a convidar-nos. La convidada 
segueix encara que no hi hagi comensals. 
D’entrada, hi ha uns quants sants; per tant, 
la taula ja està mig plena. I confiem que la 
taula estarà molt plena. La paràbola del 
Fill Pròdig mostra aquell pare boig d’amor 
pel seu fill que l’ha traït, que s’ha patejat 
l’herència i torna per interès, no per pene-
diment. Si aquella és la imatge de Déu que 
té Jesús, el banquet estarà molt ple. 

L’únic que ens demana Déu és dur el 
vestit de festa (Mt 22,11), és a dir, respecte 
i agraïment. Aquell home que no és digne, 
després de la gran convidada gratis que 
se li ha fet, anar vestit de festa és el mínim 
que podia fer. L’únic que se’ns demana és 
agraïment, una actitud d’agraïment pel do 
rebut. Això és la vida cristiana. 
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FRA MIQUEL COLOM DE JUNEDA
FRA MAGÍ SETÓ

Necrològica

Vaig conèixer el pare Miquel l’any 
1941. Érem alumnes del col·legi dels 
caputxins de les Borges Blanques. 

Tenia alguns anys més que jo. Els profes-
sors del col·legi eren tots religiosos. Cada 
un d’ells tenia dues seccions d’alumnes. 
El pare Miquel, que aleshores coneixíem 
com Aleix Colom, que era el seu nom 
civil, anava a la classe dels més grans. 
Jo anava a la classe dels alumnes de nou 
i deu anys. 

L’Aleix solia anar al col·legi amb bici-
cleta, mentre que jo, amb altres com-
panys del meu poble, La Floresta, anàvem 
a peu. Una vegada que se’m va fer tard i 
els meus companys del poble ja havien 
marxat, el superior, pare Salvador Maria 
de Barcelona, demanà a l’Aleix Colom que 
m’acompanyés fins a trobar els altres com-
panys que ja feien camí. Així que sortim 
al carrer, agafem la bicicleta, i jo pujo al 
davant, sobre el quadre, fins a trobar els 
companys, que ja havien passat de l’es-
tació del ferrocarril. L’Aleix era esportista. 
Encara últimament a les seves velleses el 
metge li deia que tenia unes cames for-
tes, que es notava que havien fet exercici. 
Recordo ben bé el lloc on vam trobar el 
grup. Aquest fet, ell el recordava molt, i en 
va fer un petit tema en el sermó de la meva 
primera missa al meu poble, l’any 1955.

El pare Miquel era fill de Juneda. Els 
seus pares, Miquel i Josepa, eren agricul-
tors, però també artesans del torró. Aquesta 
habilitat era coneguda per tota la comarca, 
ja que a les festes dels pobles de l’entorn, 
el torroner de Juneda es presentava amb el 

seu carret que contenia torrons de qualitat. 
La família va entregar els estris de l’ofici 
al museu de Juneda, on encara es poden 
veure. El pare Miquel sempre va recordar 
amb detall tot el procés de l’elaboració dels 
torrons, així com d’una vegada que amb el 
seu pare van anar a comprar una tona de 
mel amb un carro tirat per un ruc.

En aquell temps, al col·legi, fra Nicolau 
de Girona es cuidava de la classe dels 
petits. El pare Sebastià de Llorenç por-
tava la classe segona, que era la meva. 
A través d’ell vaig conèixer jo els frares. A 
la classe següent feia de professor el pare 
Celestí de les Borges, i la classe superior 
estava a càrrec del pare Salvador Maria, 
que va tenir un paper important tant en les 
vocacions que en aquell temps vam sor-
tir del col·legi. Fra Sadurní d’Agullent feia 
d’hortolà i de cuiner. Els qui vam ser alum-
nes recordem la disciplina rigorosa, l’estudi 



84  CATALUNYA FRANCISCANA

exigent i l’austeritat a les aules (acabàvem 
de sortir de la guerra). L’any 1942, l’Aleix 
Colom se’n va al noviciat dels caputxins 
a Arenys de Mar, fet que a tots els alum-
nes ens admirà. L’entrada al noviciat, amb 
vestició de l’hàbit i imposició del nom de 
frare, Miquel de Juneda, fou al febrer de 
1942. Ell solia recordar que al convent 
es passava gana (com pertot en aquells 
anys), de manera que el pare Pere de Saló, 
guardià de la casa, en veure’l arribar va 
fer la broma de dir que li hauria anat millor 
un sac de patates que una altra boca per 
alimentar. Va fer els estudis de filosofia i 
teologia entre Sarrià i Igualada, on va exer-
cir a la vegada de professor dels alumnes 
del Seminari Seràfic. Ordenat de prevere 
l’any 1950, va passar a completar estudis 
de filosofia a Roma. D’allà serà destinat a 
Olot com a professor de filosofia.

En la seva joventut, va treballar espe-
cialment la teologia de sant Bonaventura. 
Posteriorment va aprofundir en la figura 
de sant Francesc. Fruit d’això va escriure 
el llibre “Francesc d’Assís, l’home evan-
gèlic”. Encarregat del terç orde franciscà, 
treballà amb gran entrega i competència 
amb alguns dels germans terciaris, com 
Francesc Vayreda i altres, en la redacció 
de la nova regla. 

També se li demanà el servei a les 
nostres fraternitats. Fou germà guardià 
de Pompeia i Sarrià, on coincidí amb la 
famosa “Caputxinada”. A mitjans dels vui-
tanta fou elegit provincial per un trienni. He 
de dir que la seva relació amb el Col·legi de 
les Borges, del qual en aquell moment jo 
era director, fou molt bona, i durant aquell 
temps signàrem la fusió del centre de les 
germanes Vedruna amb el nostre col·legi.

A finals de la dècada de 1960, ens tro-
bàvem cada estiu, en temps de vacances, 
el pare Miquel, el pare Joan  Botam i jo, 
tots fills de les Garrigues, junt amb els 
nostres pares respectius, per fer un dia de 
convivència. Ell era sempre l’encarregat de 

l’homilia. Recordo que vam anar a Poblet i 
a Oliana. En morir el pare del pare Miquel, 
ja vam deixar de fer aquesta trobada.

Han passat els anys, i la Providència ha 
volgut que així com vam coincidir dos anys 
a les Borges ara convisqués amb ell dos 
anys abans de la seva mort. La imatge que 
tenia d’ell la vaig confirmar veient-lo ena-
morat de l’espiritualitat franciscana i del 
servei sacerdotal. Si no tenia una missa 
assignada, concelebrava, amb cura es pre-
parava les homilies i es preocupava de tots 
els detalls que poguessin donar dignitat 
a la celebració. Potser serà per això que 
el Senyor el cridà el dia de Dijous Sant, 
tal com havia nascut, segons ens deia, 
un dia de Divendres Sant. El Senyor vol-
gué que jo li clogués les parpelles quan la 
seva ànima havia anat a la casa del Pare, 
expressió molt seva. El seu record i la seva 
obra crec que seran permanents en tots 
aquells que l’hem conegut i l’hem estimat.

UNA NOVA APORTACIÓ A L’ESTUDI DE LES 
TRADICIONS CAPUTXINES

JOAN FERRER 
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Llibres
HORTALISSES I FLORS REMEIERES.                                                                                                          
LES HERBES SANTES DELS CAPUTXINS

VALENTÍ SERRA DE MANRESA OFMCAP

EDITORIAL MEDITERRÀNIA, COL·LECCIÓ A LA 
CAPUTXINA, BARCELONA 2014.

Els alls demanen la terra ben seca; els 
carbassons volen molt de sol i poc vent; les 
cebes no s’han de plantar massa fondes; el 
julivert no vol ser trasplantat... Aquests són 
alguns dels secrets dels antics hortolans 
caputxins que trobareu en aquesta darrera 
obra de fra Valentí Serra de Manresa, on 
presenta quines són les peculiars virtuts 
remeieres de les herbes santes, i on també 
ofereix una tria de receptes i de remeis 
propis dels hortolans caputxins, junt amb 
una curiosa selecció d’antigues tradicions 
agràries practicades a les hortes i jardins 
conventuals, que l’autor qualifica com “els 
primers horts urbans”. 

UNA NOVA APORTACIÓ A L’ESTUDI DE LES 
TRADICIONS CAPUTXINES

JOAN FERRER 

HORTALISSES I  FLORS REMEIERES

Quan vaig ensenyar aquest llibre a un 
savi professor d’història de la llengua cata-
lana de la Universitat de Girona, gran amic 
meu i conegut de fra Valentí, em va dir: 
“Mira! A la portada fra Valentí s’ha fet una 
selfie”. Això de la selfie vol dir una foto que 
es fa un mateix amb el mòbil, generalment. 
Ara el món en va ple. Però, a la coberta del 
darrer llibre de fra Valentí Serra de Man-

resa no hi ha una foto de l’autor, sinó de fra 
Pere de Falgars, de l’any 1964, conreant 
l’horta dels caputxins d’Olot. Ja ho veieu: 
els frares, homes de pregària i de treball, 
són un model per al món modern; ells, des 
de sempre han fet horts urbans; ara tothom 
s’hi desficia!

El meu mestre, el gran Joan Coromines, 
va intitular un dels seus llibres Lleures i 
converses d’un filòleg. Aquest llibre de què 
parlem són els lleures d’un historiador: fra 
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Valentí Serra de Manresa. És un llibre molt 
amable, “a la caputxina”, amb un bell prò-
leg de l’erudit doctor Miquel Ylla-Català i 
Genís, membre de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya.

Aquest llibre és un bell testimoni del 
que els meus fills en dirien friendy, és a 
dir, afable, com el mateix autor. Els frares 
caputxins, fills de sant Francesc, estimen 
les coses de Déu:

Els frares conreaven les seves hortes, 
que encerclaven de flors i plantes reme-
ieres. Amaven la botànica i prengué cele-
britat, a Barcelona, el jardí anomenat de 
Jericó del convent de Montcalvari. Amb 
les flors embellien els altars i amb les 
plantes remeieres tenien tota classe de 
formularis i receptes per a guarir qualse-
vol malaltia. 

L’obra més important publicada de la 
tradició caputxina és Lo jardiner hortolà 
i florista (Barcelona 1852), on els frares 
explicaven de manera detallada l’aportació 
dels hortolans caputxins a l’agricultura. Cal, 
però, anar en compte a l’hora de femar el 
vostre hort urbà:

Alguns prefereixen una espècie de 
fems a una altra; uns alaben ab particu-
laritat los fems d’excrements de vaques 
per ser replens de sals volàtils. Los page-
sos i floristes estimen molt los de colom, i 
també los d’estable, los de corral d’ovelles 
o cabres, així com la terra treta de dits 
corrals (anomenada xerri) Se n’han provat 

uns de molt bons, fets de fulles i herbes 
de qualsevol espècie mesclades ab terra. 

Cal, doncs, que sapigueu triar bé!
En el llibre hi trobareu, en forma de dic-

cionari per a facilitar-ne la consulta, els 
secrets de l’horticultura i floricultura con-
ventuals. La veritat és que Hortalisses i 
flors remeieres. Les herbes santes dels 
caputxins és un llibre saborós on cadascú 
hi pot espigolar el que més li agradi o li 
cridi l’atenció.

Jo gosaria suggerir a les grans cuine-
res i cuiners catalans que incorporessin als 
seus menús de degustació aquesta vella 
recepta caputxina, que l’erudició de fra 
Valentí Serra ha fet sortir a la llum:

Mató d’ametlla. Pren un porró i mig d’ai-
gua, vuit unces d’ametlla, tretze de sucre i 
quatre i mitja de midó, un poc de canyella 
i un altre poc de la closca de llimona. Se 
fa bullir remenant-ho contínuament, i se fa 
la prova tirant-ne unes quantes gotes en 
un plat i se bufa, i si deixa lo plat net una 
vegada fred està al punt. Tot se posa en 
un cassola, menys el midó que no s’hi tira 
fins que està per bullir.

És un secret d’estrella Michelin. Psst!
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AMICS HETERODOXES DE FRANCESC 
D’ASSÍS

FREDERIC RAURELL, OFMCAP

KAME EDITORS, BARCELONA 2014.

Aquesta obra no és una nova biografia 
de Francesc d’Assís, sinó un breu estudi 
de la recepció de la imatge de Francesc 
des de l’oblit a la redescoberta a finals del 
segle XIX i primera meitat del XX, gràcies 
als treballs dels protestants Paul Saba-
tier i Johannes Jorgensen, com també a 
les discussions sobre les fonts i sobre els 
principals problemes historiogràfics sor-
gits a l’entorn de l’anomenada “qüestió 
franciscana”. 

Els autors examinats en aquesta obra 
(Liliana Cavani, Ernest Renan, Paul Saba-
tier, Johannes Jorgensen) intenten resti-
tuir l’herència de Francesc d’Assís al gran 
públic, presentant el Sant entre la memòria 
i la història, sempre amb gran admiració. 

EL VIAJE DE SAN FRANCISCO A ESPAÑA

VALENTÍN REDONDO, OFM

ED. SAN PABLO, MADRID 2014.

El viatge de sant Francesc d’Assís a 
Espanya ha suscitat tot tipus de llegen-
des i elucubracions que s’han anat fian-
çant al llarg dels segles. És segur que el 
Sant d’Assís, en el seu afany missioner, 
entrà a Espanya camí del Marroc, on pre-
tenia predicar als sarraïns. Però, ¿quant 
de temps va estar a la Península?, ¿qui 
l’acompanyava?, ¿quines ciutats va visi-
tar?, ¿va arribar a fundar convents, com 
asseguren algunes tradicions? L’objectiu 
d’aquest llibre és esclarir, indagant en les 
fonts de l’època, què n’hi ha de llegenda i 
què de realitat en la visita de sant Francesc 
al nostre país i, de pas, oferir-nos una inte-
ressant anàlisi de l’auge del franciscanisme 
a Espanya.



ANY XLX  -  NÚM. 246  - MAIG-AGOST DE 2014

Entrevista a fra Gil
Curs santa Clara

Fra Miquel Colom
Ramon Llull

«...Que els frares es mostrin 
familiars ensems ells amb ells, i en 
confiança manifestin l’un a l’altre la 

seva necessitat...»

(Francesc d’Assís, 2R 6,7)


