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No hi ha res que mogui tant els cors 
com l’exemple i el testimoniatge. Per 
això, la primera part de la nostra 

revista està dedicada a testimonis d’ex-
periència personal. En aquest número us 
oferim l’entrevista que ens va concedir el 
senyor Juan José López Burniol, notari, 
home culte, amb molts coneixements de la 
història recent d’Espanya, articulista d’opi-
nió en diversos diaris i tertulià habitual a 
ràdio i televisió.

La nostra col·laboradora de terres 
mallorquines, na Rosa Planas, ens envia 
un article dens i profund sobre l’orgull en la 
Literatura, centrat en el mite de Faust, que 
correspon a la intervenció que va fer en el 
II Seminari Internacional sobre Literatura 
i Pecat celebrat a Palma.

En l’espai Bíblic-Teològic continuem 

amb els articles que desenvolupen el 
nucli del Cristianisme, aquest cop amb el 
Sermó de la Muntanya. Fra Frederic Rau-
rell ens ofereix una reflexió sobre la signi-
ficació teològico-espiritual del desert. Us 
presentem també un teòleg poc conegut 
però que és un dels grans de la tradició 
ortodoxa, anomenat Dumitru Staniloae, 
del qual la nostra col·laboradora Gemma 
Cervera ens fa una síntesi de la seva teo-
logia.

Ens alegra molt poder comunicar-vos que 
ha sortit una nova edició dels Escrits de sant 
Francesc i Santa Clara, a la col·lecció “A la 
Caputxina”, que és una reedició ampliada de 
la publicada en el nº 1 de la col·lecció Clàs-
sics del Cristianisme, que estava esgotada. 
En la propera revista us en donarem més 
ampla informació.

EXEMPLE I PARAULA
 

FRA JOSEP MANUEL

E D I T O R I A L

4



92  CATALUNYA FRANCISCANA

Espai Franciscà
t e s t i m o n i s

Per a vostè, ¿quin és el sentit de la 
vida?

Per a mi, el sentit de la vida és viure de 
manera que compleixis dues obligacions 
bàsiques. La primera és la que jo anomeno 
“lleialtats animals”, és a dir, la lleialtat als 
pares, als fills, a la parella, als parents més 
immediats... fins al punt que jo defenso que 
el qui falla en les lleialtats animals és poc 
fiable perquè pot fallar en qualsevol altre 
àmbit. I, en segon terme, que un no es pot 
tancar en aquestes lleialtats immediates, 
no es pot tancar en la caseta i l’hortet, i té 
una obligació de participar en la gestió dels 
afers col·lectius. Això no vol dir participar 
en la política, pot ser en una associació 
de veïns, pot ser en un club esportiu, en 
una parròquia, en una dedicació de tota la 
vida amb una entrega, o pot ser senzilla-
ment fent la feina personal ben feta amb 
una visió de transcendència en els altres. 
Jo crec que aquest és el sentit de la vida. 

A vegades dic que, de pecat, només 
hi ha un que és el de la supèrbia, i que 
la resta són “infraccions administratives”. 
La supèrbia té una conseqüència imme-
diata que és l’egoisme, el tancar-se en un 
mateix. La supèrbia i l’egoisme és tenir 
un sentit equivocat de la vida. I, per tant, 
l’única virtut bàsica és l’entrega.

¿I la transcendència?
Jo sóc dels que penso que, efectiva-

ment, tot té un sentit últim. Fa un temps 
vaig sentir al bisbe Joan Martí de La Seu, 
que parlava del cristianisme com un fet 
cultural. En aquesta mateixa línia, vaig lle-
gir un text de Benet XVI, que deia que del 

que es tractava era de viure com a cristià 
encara que no es tingués fe. Jo no nego la 
transcendència, però considero que la fe 
és un acte de voluntat més que una pulsió 
sensible. Llavors, aquesta transcendència 
existeix com una dada racional. En defi-
nitiva, l’impuls últim per a una conducta 
no és que no estigui lligat o impulsat per 
aquesta transcendència, però fins i tot, en 
ocasions pot descansar exclusivament en 
un impuls humà.

Aclarint una mica el que he dit, trans-
cendència sí, però a vegades la meva 
transcendència és estrictament racional, 
és a dir, l’existència d’una causa primera. 

El que a mi més em costa d’entendre, 
i això està lluny de l’esperit franciscà, és 
la providència de Déu. ¿I per quina raó? 
Per la disparitat enorme que hi ha entre la 
infinitud de Déu i la nimietat d’una persona 
individual. A mi m’és molt fàcil, racional-
ment, admetre Déu com a causa primera, 
creador i destí últim de la nostra vida, però, 
la veritat sigui dita, la providència de Déu 
em costa més. 

Però vostè, que és jurista, estarà 
d’acord que en determinades lleis, si no 
hi ha un fonament diví és difícil justifi-
car-les. Per exemple, ¿per què no matar 
els discapacitats mentals?

És totalment cert. El tema de la bioètica 
és un camp que m’excedeix, no tinc ni la 
preparació ni l’edat suficient per afrontar-lo 
amb una mica d’ambició. De tota manera, 
he pensat una mica sobre això i he arribat 
a una conclusió. Per a mi, només hi ha un 
principi ètic de validesa universal que no 

ENTREVISTA A JUAN JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
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sigui metafísic, que és que l’interès general 
ha de prevaldre sobre el particular. En les 
qüestions de bioètica, pot ser que l’interès 
individual en un determinat moment acon-
selli fer alguna cosa, però això s’ha d’esbri-
nar si interessa o és rebutjable des del punt 
de vista de l’interès general de l’espècie. 
Per exemple, en el tema de les cèl·lules 
mare, o en el dels embrions, des del punt 
de vista de l’espècie, això no pot ser. 

És cert el que vostè diu. Jo em vaig for-
mar en l’estudi del Dret Romà. Ius, paraula 
de la que prové la paraula jurídic, era un 
acte de violència privada que la societat, 
a través dels jutges, considerava adequat 
o convenient. Per exemple, dos es bara-
llaven per una cosa i el jutge deia: “No, 
això és d’aquest”, i li treia, feia un acte de 
violència que la societat, a través dels seus 
jutges, reconeix adequat o convenient. 

Ara bé, immediatament dic: hi ha algu-
nes qüestions que la societat no pot dir per 
què sigui convenient per a ella en un deter-
minat moment històric. ¿Quines són? Les 
que estan lligades a l’existència humana, a 

la vida, a la integritat, etc. Això, diguem-ne 
que és un prius al dret que ve exigit per un 
mandat diví, per suposat que sí.

Jo no tinc formació filosòfica, però sí li 
he donat moltes voltes a aquest tema des 
d’un punt de vista jurídic. Perquè, en defini-
tiva, ¿què es just? És el que cada societat, 
en cada moment històric, considera com a 
adequat o convenient. I això és per mandat 
diví i fins i tot diria que per raons de sub-
sistència de la mateixa espècie.

Perquè una màquina funcioni necessita 
oli, no només que els engranatges siguin 
correctes. Per a mi la religió és l’oli que 
en virtut de l’amor lubrifica uns engranat-
ges que no necessiten la religió perquè 
existeixin. La religió, bàsicament, és un 
fet d’amor. “Mandatum novum do vobis”. 
És l’essència. I és evident que la religió 
és necessària.

Vostè és cristià. ¿Ens podria indicar els 
orígens de la seva fe?

Crec que en la formació d’una per-
sona l’essencial és la família. Jo la religió, 
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bàsicament, la vaig veure amb els meus 
pares. La figura del meu pare ha estat molt 
determinant per a mi. Sense cap al·legat 
especial, era un castellà format en una 
família pagesa castellana arquetípica. Les 
coses eren blanques, negres, ser puntu-
als, havíem de ser nets, hi havia una reli-
gió, un mandat diví, unes pautes de con-
ducta, s’havia d’anar a missa. Potser d’una 
manera una mica eixuta, però és que el 
meu pare no feia apostolat, el meu pare 
vivia. És allò que deia en Javier Gomà, un 
filòsof jove espanyol, que l’ensenyament 
sempre ha estat sobre la base de models. 
Jo vaig tenir davant el model d’un home 
naturalment religiós, en absolut clerical, en 
absolut excessiu. No hi ha més apostolat 
que l’apostolat de l’exemple. 

Després vaig anar a un col·legi religiós, 
de salesians. Eren bona gent, gent sen-
zilla, navarresos en una part importantís-
sima. Els guardo reconeixement i gratitud. 
Em van ensenyar a treballar. Després vaig 
anar a Pamplona i vaig entrar a la Univer-
sitat de Navarra, amb l’esperit de l’Opus 
Dei. Jo ja venia format en la santificació 
pel treball ordinari per l’exemple de casa. 
Per al meu pare la feina era essencial, fins 
i tot tenia una visió del notariat com si fos 
un sacerdoci. Ell deia: “A mi, de Catalu-

nya, com a notari m’agrada 
tot excepte una cosa, que 
em diguin ‘el meu notari’. Jo 
no sóc el notari de ningú. Jo 
sóc notari”. En el meu exercici 
professional, sempre he tingut 
clara la tasca d’imparcialitat, 
fins i tot la tasca compensa-
tòria, d’alguna manera, aju-
dar una mica més aquell que 
està més desvalgut. Recordo 
que el meu pare, quan anava 
a fer una notificació d’un des-
nonament, si la velleta que 
es trobava volia contestar de 
seguida alguna cosa li deia: 

“Vostè té dos dies per contestar. Vagi a 
parlar amb l’advocat primer.”

¿I sants de la tradició cristiana que 
l’hagin influenciat?

Sempre he tingut una gran afició per 
aquest món en què conflueixen la histò-
ria, l’economia, la política i la sociologia. 
Sant Joan Bosco és un sant a qui tinc una 
especial simpatia. Ell va captar claríssi-
mament el tema bàsic del segle XIX, que 
era l’emergència de les masses, les con-
seqüències de la revolució democràtica 
de 1848. Crec que la història és un procés 
d’ampliació del protagonisme, de l’esce-
nari i de l’àmbit de llibertats. En els primers 
segles de l’era històrica eren quatre gats 
els que manaven: cabdills militars, sacer-
dots. Després continuaven en la família, 
l’aristocràcia. Més tard ve la revolució bur-
gesa i posteriorment la revolució democrà-
tica. En el segle XX s’integra la dona. Sant 
Joan Bosco va captar perfectament dues 
coses: la primera, que el protagonisme 
històric passava a la gent del comú i que 
no hi ha més capital per actuar amb cor-
recció a la vida que el cultural. Llavors van 
fer les escoles professionals. Quan vaig 
entrar en contacte amb l’Opus Dei em va 
semblar que en alguna cosa era com un 
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pas més del que havia intentat sant Joan 
Bosco. Ell, a més dels capellans, va crear 
els coadjutors, que no cantaven missa, no 
anaven amb sotana i, per exemple, molts 
dels professors que hi havia a l’escola 
de Sarrià, eren coadjutors. És a dir, és el 
que primer es va adonar que la realització 
d’una vida cristiana es pot donar en cir-
cumstàncies de normalitat absoluta.

I després, la veritat sigui dita, en els 
últims temps, a través vostre he tingut con-
tacte més intens amb sant Francesc d’As-
sís i Santa Clara. Eren una gent alegra; 
eren gent de casa bona. Tenien aquesta 
capacitat d’entrega, aquesta despreocu-
pació per les coses materials que tan sols 
tenen els que les han tingut de petits.

I vostè, com a laic, seglar i cris-
tià, ¿com estructura la seva vida 
cristiana?

Jo no he tingut problemes de fe. 
La meva fe potser és eixuta, molt 
racional. També he tingut sempre 
una incapacitat extraordinària per 
les pràctiques de pietat reglades, 
però no li he donat massa importàn-
cia. En canvi, sí he tingut, a la meva 
manera, un diàleg constant amb Déu. 
Fe, un diàleg constant i una pràctica 
mínima també. Una altra cosa impor-
tant, sempre he llegit. Hi ha autors 
que m’han interessat més que altres, 
com Benet XVI que m’ha interessat 
moltíssim, extraordinàriament. 

 
¿Ha tingut consellers espirituals?

No. Recordo que quan vaig fer els 
últims Exercicis amb els salesians, 
quan feia el pre-universitari, vam fer 
propòsits, i l’últim dia es comentaven 
amb el capellà. I em deia: “Tu, ¿quan 
tornaràs a fer Exercicis?”. I jo havia 
fet el meu càlcul: Acabo el Batxille-
rat, després vénen els cinc anys de 
carrera, després faré oposicions... I 

jo pensava: “Tornaré a fer Exercicis d’aquí 
a deu anys”. El capellà estava desesperat. 
Jo ho vaig dir amb absoluta serietat. I crec 
que realment no vaig tornar a fer Exercicis 
fins al 1971, nou anys després. El que li 
havia dit al capellà.

És a dir, ¿que vostè aboca la seva vida 
cristiana a la professió, al treball, al 
món cívic?

Sí, és veritat, i amb l’absoluta convicció 
que això és essencial. El que és important 
és que un es dediqui tota la seva vida, o 
un esforç importantíssim de la seva vida, 
a tirar endavant una empresa amb coses 
concretes i tangibles. Cadascú té les cir-
cumstàncies que té. Jo tinc algunes apti-
tuds i algunes habilitats, i tinc enormes 
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inhabilitats i enormes faltes 
d’aptitud. No em puc dedicar al 
que no sé fer; m’he de dedicar 
al que puc fer. Crec que s’ha 
de ser extraordinàriament rea-
lista amb un mateix i molt pla-
ner. Tu serveixes pel que ser-
veixes. Jo em dic a mi mateix 
que no sóc un intel·lectual, no 
sóc un creatiu d’idees però, en 
canvi, tinc una certa capacitat 
d’ordenació, de comunicació. 
Perfecte. És el que he de fer. 
Tinc un temperament endre-
çat. Això és útil i pot ser útil 
als altres. 

Per altra banda, penso 
en el treball. El meu pare va 
ser fill de pagesos, home bri-
llantíssim en els estudis, tot 
beques... L’any 36 s’anava 
amb una beca que havia gua-
nyat a Fribourg per començar 
la carrera universitària. Ell era 
demòcrata cristià. Esclata la 
guerra i es presenta voluntari 
a les milícies d’acció popular 
Gil Robles, alferes provisio-
nal en la primera promoció i 
als 22 anys li tallen una cama 
després d’una ferida de guerra. Acaba 
la guerra. De carrera universitària, va fer 
Notaris i Registres. Era molt capaç i la va 
treure en poc temps. I tota la vida no va fer 
altra cosa que treballar. Recordo quan em 
deia: “Qué pena, en vacaciones, cuando 
tenía tiempo no tenía libros, y ahora que 
tengo libros, no tengo tiempo”. El meu pare 
es passava tot el dia treballant; no va fer 
altra cosa. I va deixar un bon record pels 
pobles. Fa cinc o sis anys em van convidar 
l’Ajuntament d’Alcanar, on vaig néixer, on 
va tenir la primera notaria el meu pare, a 
anar a fer el pregó de les festes. I quan 
anava pel carrer, se’m va acostar una 
senyora molt gran i em va dir: “¿Vostè és el 

fill d’aquell notari que era coix? A casa ens 
hem recordat d’ell moltes vegades, perquè 
a l’any 42 va anar el meu pare a la notaria 
per fer donació a favor d’un fill i el notari, el 
seu pare, el va convèncer que no ho fes”. 
¿Per quina raó? S’hauria enfadat amb els 
altres potser... L’ofici de notari en un temps 
ha complert una funció important, a més, 
els notaris estaven molt de temps en els 
mateixos pobles. El pare de Dalí va estar 
tota la vida a Figueres, en Parés va estar 
tota la vida a Vilafranca... Era gent que 
arrelava allà, que coneixia tothom, com jo 
que després de 40 anys conec molta gent 
a Barcelona. L’ofici de notari és un ofici 
relativament important. Sempre dic que 
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hi ha tres oficis que tenen un compromís 
molt especial que són: els que ensenyen, 
els que curen i els que jutgen. 

El tema de la feina és absolutament 
cardinal. Hi ha una cosa que a mi sempre 
m’ha cridat l’atenció. Al cap i a la fi, Jesús 
de Natzaret va viure 33 anys, i d’aquests, 
30 va estar treballant i fent vida de família. 
A més, opino que sense una vida oculta 
llarga, res de res. 

I aquesta virtut de l’honradesa, que és 
fonamental en aquestes professions 
que vostè indica, ¿com es pot fomentar? 

L’honradesa es transmetia per la via de 
la família. Hi ha algunes coses en que la 
meva generació no l’ha encertada, i no ha 
transmès als fills, amb la mateixa intensi-
tat, els valors que nosaltres vam adquirir 
dels nostres pares. Penso que la societat 
funciona perquè són molts més els que 
funcionen que els que no funcionen. Ara, 
sí, veig un cert debilitament. 

No crec que el món, en aquests 
moments, estigui malament, el que crec és 
que Occident s’ha agostat. L’Església, que 
és molt espavilada, ha fet una cosa lògica, 
ha fet sant Pare a un home argentí. Pensi 
vostè que des d’un punt de vista econòmic, 
l’única regió d’occident que creix és Sud-
Amèrica. De problemes en tenen molts, 
però està viva. I nosaltres no ho estem, 
nosaltres estem absolutament agostats. 
Occident ens vam començar a suïcidar fa 
cent anys, al 1914, amb la Primera Guerra 
Mundial. La Primera i la Segona Guerra 
Mundial són la Segona Guerra dels Trenta 
Anys (1914-1945). És absolutament clau.

Després de la Segona Guerra Mundial, 
el millor d’Europa es va adonar que això 
no podia ser i van fer dues coses, que és 
la barreja del pensament social cristià i la 
social democràcia. Van fer l’estat del ben-
estar i la Unió Europea. No obstant això, 
al segle XX vam perdre el control militar 
del món: Suez, Vietnam... I amb la crisi 

aquesta hem perdut el control econòmic. 
El centre del comerç mundial ja està al 
Pacífic, la relació prioritària dels Estats 
Units és amb la Xina. Occident s’està 
agostant.

Tot això es nota. A Rússia, per exemple, 
un descens de població brutal, una falta 
d’ambició. França tancada en si mateixa. 
I la fractura espanyola que és una mani-
festació també de l’absència d’un projecte 
col·lectiu suggestiu.

Penso que caldria passar de la cultura 
del tenir a la cultura del saber. Moltes 
vegades dic que els qui tenen enceses 
tres neveres n’han d’apagar una segura, 
els que tenen enceses dues neveres no 
tots les podran mantenir. S’ha de viure 
d’una altra manera. El problema no és tenir 
un piano, el problema és saber-lo tocar. 
Si saps tocar el piano sempre el trobaràs. 

En aquests moments estic convençut 
que la meva generació i la següent ja no 
tenim resposta pels temes actuals; ha de 
ser gent de quaranta anys la que ho faci. 
Tenim moltes limitacions, però també tenim 
virtuts, de tradició, de coneixements, d’es-
til, de saber fer les coses. Hem d’aprofi-
tar el que de bo hi ha, que és moltíssim. 
Occident està molt esgotat i estem molt 
esgotats nosaltres.

De Jesús de Natzaret, ¿quins trets li 
agraden més?

Respecte a Jesús de Natzaret, no penso 
mai que era Déu, encara que sé que ho 
era. Em sembla que era un home com cal. 
No era solemne, no era emfàtic, era directe, 
era clar. I una virtut que admiro molt, sense 
les quals totes les altres queden tèrboles: 
tenia coratge. Hi ha una expressió que 
reflecteix molt profundament el meu pen-
sament, una frase que en la traducció lite-
ral de les Sagrades Escriptures diu: “I va 
ser fidel fins a l’extrem”. Aquesta traducció 
antiga m’agrada. La fidelitat al Pare, la cla-
redat, el coratge, l’assumpció del sacrifici. 
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El que m’atrau d’Ell és 
que era home com cal, 
normal. No me l’imagino 
cridant. No me l’imagino 
donant-se importància, 
però sí me l’imagino posant 
a cadascú al seu lloc. 

¿I llibres de la Bíblia que 
l’hagin impactat o que 
siguin els seus preferits?

Això sí que ho t inc 
absolutament clar: Els 
evangelis. Pel meu tipus 
de formació o per algunes 
coses que he dit, potser 
pensaran que les cartes 
de Sant Pau, però no. Pot-
ser perquè com en el fons 
no sóc intel·lectual però sí 
racional, en la religió sem-
pre busco el més senzill, el 
més directe, el més imme-
diat, i això són els evange-
lis. Per exemple, el relat de 
la Passió sempre em produeix sotrac. 

¿I altres autors o llibres que l’hagin 
marcat de Literatura, Història, Teologia?

De Teologia no n’he llegit. Sí he llegit 
bastant de Benet XVI. 

I dels civils, un autor que a mi em va 
marcar molt en la meva adolescència va 
ser Albert Camus. Té una frase que diu: 
“L’única forma que té un home d’equivo-
car-se és fer mal als altres”. Camus va tenir 
una gran importància per a mi. 

I després un llibre que les noves gene-
racions no saben ni que existeix. Jo tinc 
cinc volums que em van servir de guia, que 
és Literatura del siglo XX y Cristianismo, 
de Moeller. Aquest llibre era excel·lent. Era 
un llibre honrat. Em servia perquè m’ubi-
cava en els autors. Un altre autor que em 
va impactar va ser Bernanos, a qui vaig 
arribar a través de Charles Moeller. 

I després, també he de reconèixer que 
vaig llegir i em van interessar molt les 
Encícliques de Pau VI. A la biblioteca de 
casa de la meva mare tinc la imatge física 
d’alguns llibres sobre Pau VI comprats pel 
meu pare.

De cada cent llibres que he llegit a la 
meva vida, puc haver-ne llegit quinze de 
Dret, setanta d’Història i la resta variats. 
De lectures religioses, no n’he fet massa.

 Vostè que és un home culte, ¿què acon-
sella a una persona per forjar-se a si 
mateixa i esdevenir persona?

Tornem als esquemes bàsics. Primer, 
fes bé la teva feina. Procura ser bo en la 
teva feina. I després, deixa’t portar per allò 
que t’agradi. A la vida també hem vingut 
per gaudir-la. Si a tu el que t’interessen 
són els esports, dedica’t a fons als esports 
i procura després, quan no puguis fer 
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esport, ser d’una federació i fer coses... 
Si t’agrada la política, procura d’alguna 
manera ficar-te a la vida pública. Però l’eix 
sempre és la feina.

Fa quatre o cinc anys, em van demanar 
que anés a donar una xerrada als estudi-
ants de cinquè d’Econòmiques de l’Autò-
noma que aquell any acabaven la carrera. 
Recordo que els vaig parlar del compromís 
i de la participació en els afers col·lectius i, 
al final, quan me n’anava, vaig improvisar 
això: “No obstant, jo els he estat parlant 
a vostès que s’impliquessin en la gestió 
dels afers col·lectius però els veig tan joves 
que em permeto dir el següent: dediquin 
els propers anys de la seva vida a fer-se 
rics o fer-se savis i, a ser possible, a fer-se 
una mica savis i una mica rics perquè cada 
vegada serà més difícil fer-se ric si no ets 
una mica savi. I quan ja siguin una mica 
savis i una mica rics, dediquin-se a una 
cosa concreta”. 

La realització personal d’algú és, deixant 
de banda la pràctica sempre de les lleial-
tats animals, en primer lloc, la feina ben 
feta i, fins i tot, si pots assumir una situa-
ció econòmica que et doni independència, 
millor. I un cop fet això, dedica’t a la gestió 
dels afers col·lectius. Però no t’enganyis a 
tu mateix pensant que perquè et dediques 
a qüestions de tipus altruista descuides 
una mica la feina. Direu que sóc un home 
d’una sola tecla. Doncs sí, és la tecla amb 
la que m’he format. Torno a repetir, el valor 
absolutament cardinal del treball, de l’es-
forç, de la consolidació, i una posició que et 
doni una certa capacitat d’independència. 
No hi ha cosa que em faci patir més que 
aquesta gent que es dedica a la política 
des que acaba la carrera.

Per a vostè, ¿quines són les fonts 
d’informació bones?

Crec que, per no anar desorientats, ha 
d’haver-hi vàries fonts d’informació. I, en 
segon terme, has de procurar seguir, no 
solament la publicació de llibres sinó les 
pel·lícules, els espectacles. Has de captar 
una mica el món en el que vius a partir 
de les seves expressions artístiques, en 
general, i culturals. I després amb la infor-
mació, en aquests moments, no casar-te 
absolutament amb ningú.

I tenir sempre ben clar que això és com 
quan portes un cotxe, que si mires davant 
al motor, t’acabes donant una pinya extra-
ordinària. Has de mirar una mica llarg. I 
per fer això és bàsic tenir un cert conei-
xement del que ha passat abans. Si vols 
conèixer una persona o vols conèixer un 
poble, explica la seva història. Crec que un 
cert coneixement de la Història és absolu-
tament imprescindible. En Churchill deia: 
“Un polític només necessita dues coses, 
saber Història i ser prudent”. Necessitem 
saber d’on venim.

Quant a la informació, has d’escoltar 
a uns, has d’escoltar a uns altres, i has 
d’acabar sabent el que està passant de 
veritat. 

¿Sabeu quina és la virtut jurídica per 
excel·lència? La prudència, fer allò que 
convé en cada moment. A Roma era així. 
Fixeu-vos que la paraula jurisprudència ve 
de “iures prudentes”. Perquè no existeix la 
justícia absoluta, només existeix la justícia 
del cas concret. Per això ha d’haver-hi una 
persona honesta que interpreti la llei. La 
llei s’ha d’interpretar sempre, adaptant-la 
a la circumstància. En això insisteix molt 
sant Agustí.
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La present Admonició és composta per 
una primera part que tracta de la cari-
tat que s’ha de tenir envers la fragilitat 

de l’altre (v.1) i una segona part que parla 
de la humilitat i la pobresa d’esperit que 
hom ha de posseir.

Quan Francesc parla de suportar la fra-
gilitat de l’altre es refereix concretament a 
això: carregar damunt nostre les molès-
ties que ens ocasionen els altres, com 
també les seves mancances i defectes. El 
benamat Francesc, en aquesta exhortació 
s’inspira en l’apòstol Pau, en la carta als 
cristians de Galàcia: Ajudeu-vos a portar 
les càrregues els uns dels altres, i com-
plir així la llei de Crist (Ga 6,2). Tot allò 
que està relacionat amb el proïsme ens 
interessa a nosaltres, ja que de la mateixa 
manera que tenim comprensió per nosal-
tres mateixos l’hem de tenir pels altres. 
Perquè allà on regna la murmuració i la 
detracció (cf. Rb 10,7), hi ha insuficiència 
d’amor al proïsme i a Déu. 

En la segona fase, Francesc fa esment 
de la paràbola dels talents (cf. Mt 25,14-
30), l’últim dels discursos de l’evangelista 
Mateu (cc.24-25). El tercer servent, tal com 
ens recorda la paràbola, un cop rebut el 
talent, se’n va anar a fer un clot a terra 

per amagar-hi allò que havia rebut del seu 
amo. Aquest és condemnat, car no ha fet 
fructificar el talent. No ha entès que allò 
era un do i que, per tant, allò que es rep 
s’ha d’invertir en servei als altres. S’ha 
apropiat d’allò que no és seu.

LA COMPASSIÓ DEL PROÏSME
REMEI GARCIA

Admonició 18

Benaurat l’home que suporta el seu proïsme en la seva fragilitat tal com ell 
voldria ser suportat per aquest si es trobava en un cas semblant. Benaurat 

el servent que torna tots els seus béns al Senyor Déu, ja que el qui es reté res 
amaga en si el diner del seu senyor Déu (Mt 25,18), i allò que es pensava 
posseir li serà pres (Lc 8,18)

Espai Franciscà
a r t i c l e s
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D’aquesta paràbola Francesc recull dues 
observacions que en el fons qualifiquen i 
caracteritzen la seva espiritualitat: viure 
sense res propi, no apropiant-se res per a 
un mateix, i retornant tot bé al Senyor, puix 
a Ell pertany; viure com a servents joiosos, 
donant-se totalment al servei dels altres 
com a resposta a l’amor de Déu.

És l’experiència de viure en total dispo-
nibilitat del Senyor, viure en la pobresa i 
la humilitat, acollint amb alegria els dons 
que cadascú té i donar fruit. Efectivament 
hom es realitza donant-se a l’altre, té una 
necessitat innata de comunicar-se ja sigui 
en relació amb Déu o en relació amb els 
altres. El poeta anglès John Donne mani-
festava: Ningú no és una illa, suficient en 
ella mateixa; tot home és part del conti-
nent, una part del tot.

La persona creix i es desenvolupa creant 
trobaments. Però aquests trobaments exi-
geixen una obertura d’esperit, disponibilitat, 
senzillesa, humilitat, col·laboració, gene-
rositat..., un despullament total per a fer 
possible una veritable comunió amb l’altre.

Francesc exhorta als seus germans a 
prendre consciència que tot bé prové del 
Senyor i a Ell ha de retronar: Benaurat el 
servent que torna els seus béns al Senyor 
Déu (v.2a); el do rebut no ha de generar la 
supèrbia, ans el contrari, reconeixement i 
gratitud. El servent de Déu ha de viure en 
la joia i en l’alegria de compartir amb els 
altres els dons que el Senyor ofereix. I això 
només es pot fer des de l’amor de Déu. I 
l’amor de Déu és realment autèntic quan 
es converteix en l’amor fratern.

Cal obrir-se a Déu i pregar... Francesc 
acceptava tothom... Nosaltres som els res-
ponsables de la realitat... Déu que lluita 
amb nosaltres, sofreix amb nosaltres... 
Déu respecta la nostra llibertat... L’única 
salvació de l’home és estimar com Déu 
estima. És la salvació dels altres i d’un 
mateix.

Francesc vol que romanguem en l’amor 
de Déu, perquè en això consisteix la feli-
citat de l’home, en fer la voluntat de Déu 
i el que a Ell li plau. I el que més plau a 
Déu és que estimem els nostres germans.
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La bondat, l’amor de Jesús és tan des-
concertant que, cada vegada que l’Es-
glésia intenta transmetre’l i explicar-lo 

al món adaptant-se als homes, cau sovint 
en la temptació de rebaixar el misteri de 
Déu, de copiar els criteris mundans i fer 
el ridícul. Els cristians hauríem d’acceptar 
de bon grat que ens prenguin per ximples 
i una mica idiotes, i no tenir por de presen-
tar l’incomprensible de la bondat de Déu 
en tota la seva nuesa i provocació. És el 
que fa la paràbola dels treballadors de la 
vinya (Mt 20,1-16), amb aquest estil tan 
ingenu en aparença de Jesús, però mor-

daç i apuntant sempre al centre. El primer 
que pretén aquesta paràbola és desmuntar 
la nostra noció de Déu, massa humana, 
massa sensata. Tenim un concepte tan 
mesquí, tan reduït de Déu i de la seva 
justícia, que acabem projectant en Ell els 
nostres prejudicis; i, com els treballadors 
de primera hora, en el fons creiem que el 
Senyor de la vinya és injust i arbitrari. El 
seu comportament tan imprevisible ens 
inquieta, ens queixem, ens escandalitza i, 
en el millor dels casos, creiem que només 
reflecteix alguna debilitat divina. ¿No se li 
ha de donar a cadascú segons les seves 

obres? ¿No consisteix la 
justícia en donar a cadascú 
segons els seus mèrits? 
Doncs no. La justícia cris-
tiana, la justícia de l’Evan-
geli consisteix en donar a 
cadascú molt més del que 
es mereix. Ser just, en cris-
tià, és estar disposat a fer 
“més” del que és degut, és 
estar disponible a lliurar-se 
en un “excés” que ningú no 
li exigeix ni li reclama. I és 
aquest excés en el lliurament 
el que dóna al just una ale-
gria sorprenent. Aquesta és 
la bogeria de l’amor de Déu 
en l’Evangeli que tan nervio-
sos ens posa i que tant turba 
la nostra sensatesa i prudèn-
cia. Tendim a pensar que el 
criteri decisiu de la plenitud 
és fer bones obres, i la gra-
tuïtat de la bondat de Déu 
regalant-se als pecadors en 
la paràbola ens indigna i ens 
fa perdre l’equilibri. Nosaltres 

L’EXCÉS DE JESÚS
LLORENÇ SAGALÉS
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pesem i mesurem les nostres accions com 
si fóssim comerciants de l’esperit que vol-
guéssim aconseguir la salvació, mentre 
Déu sembla gaudir com un nen deixant-se 
trobar pels qui no el cerquen i lliurant-se 
als que no pregunten per Ell. Clar que 
s’han de fer bones obres!, però per a Jesús 
l’únic necessari és deixar-nos arrabassar 
pel misteri de Déu, aprendre a rebre com 
petits el seu excés de misericòrdia.

Si entenguéssim una mica més la lògica 
de Déu, la llibertat del seu amor, no ens 
enfadaríem tant amb la seva aparent injus-
tícia. Déu no ens deu res! Especialment 
en les nostres relacions amb els altres, 
no calcularíem el que el món ens deu, ni 
aniríem per tot arreu queixant-nos que no 
reconeguin els nostres mèrits o que no ens 
valorin com ens agradaria. ¿Ens adonem 

que Déu ja se’ns ha donat Tot a tots? La 
seva bondat excessiva i inútil als ulls del 
món espera ser imitada per nosaltres. ¿Per 
què no intentem també nosaltres donar Tot 
a tots, és a dir, lliurar Déu al món, a cada 
persona? Donem gratuïtament el que hem 
rebut; com la vídua pobre, donem del que 
necessitem per a viure! Intentem ser jus-
tos en un món ple d’injustícies, no donant 
només el que ens sobra, sinó del que ens 
falta! Si ens posem a calcular el que se’ns 
deu, destruirem qualsevol vida fraterna. ¿I 
no necessita el nostre món precisament 
un testimoni de boja gratuïtat, de servents 
inútils que es lliurin excessivament als 
altres sense que ningú els ho demani? 
Tal vegada així els homes percebran, si 
més no, un indici de la sobreabundància 
de l’amor de Déu, de la bondat de Jesús. 
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LA FE FA NOSA
FRA JACINT DURAN

El 24 d’agost el president de la Confe-
rència dels Bisbes de l’Irak va escriure 
una carta a la Conferència Episcopal 

Europea. En ella exposava la terrible situ-
ació en què es troben els cristians d’aquell 
país. Descriu com, pel sol fet de ser cristi-
ans, han estat espoliats dels seus béns (a 
vegades pels seus propis veïns) i despla-
çats dels seus llocs de residència. Molts 
d’ells han estat assassinats amb crueltat. 
Sabem per altres fonts que famílies sence-
res han estat deixades al mig del desert, 
d’altres decapitats i d’altres fins crucificats. 
El bisbe ha quedat decebut de les quasi 
inexistents i aigualides condemnes del 
món musulmà, però també de la indife-

rència d’Europa, que no vol adonar-se de 
la tragèdia humanitària que té a les portes 
i de la qual és, en bona part, responsable. 
Recordem el trio de les Açores. Desapa-
reix la presència cristiana a l’Orient Mitjà 
que té les seves arrels allí des dels inicis i 
sembla que a ningú no li interessa. 

A més dels cristians són també perse-
guides altres comunitats religioses i ètni-
ques. Vull subratllar el fet de la tragèdia 
de les comunitats cristianes, perquè és 
una constant en d’altres parts, tant d’Ori-
ent Mitjà com d’altres parts del món, i que 
entre nosaltres està silenciat perquè no 
queda bé parlar-ne. És com si en el fons 
ens estigués bé que desaparegui el cris-

tianisme, com deia un articulista 
l’altre dia en un diari. Entre nos-
altres hem neutralitzat el cristi-
anisme i fins l’hem criminalitzat 
reduint-lo a quatre tòpics nega-
tius. Ens està bé que desapa-
regui? Ens hauríem de pregun-
tar si no estaríem millor sense 
Església? Sense fe? Cadascú 
amb les seves creences, sense 
comunitat ni llocs de culte? És 
això el que volem? És cert que 
Europa no s’entén sense el cris-
tianisme, però també és cert que 
no tot, ni la majoria, de la cultura 
d’Europa és cristiana. En mol-
tes ocasions és voluntàriament i 
explícitament anticristiana. Aquí 
ha nascut l’ateisme més militant 
i ferotge. La fe en Crist fa nosa.

Però aquest és, sobretot, el 
nostre problema, el meu pro-
blema: Jo voldria que la fe no 
existís, em fa nosa, m’és una 
ferida enutjosa? De fet així ho 
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manifesta un dels creients més paradig-
màtics: el profeta Jeremies. “M’has seduït 
Senyor i m’he deixat seduir, us heu apo-
derat de mi i m’heu dominat... tot el dia la 
paraula del Senyor m’és motiu d’escarni i 
de burles”. Per això continua dient el pro-
feta: “No en vull parlar més, no diré res 
més en nom d’ell, però llavors sentia entre 
els meus ossos un foc devorador. He mirat 
de contenir-lo i no he pogut” (Jer 20,9). El 
creient és algú que no encaixa amb el seu 
entorn, ni ha d’encaixar. Per això Pau diu: 
“No us emmotlleu al món present; trans-
formeu-vos renovellant la vostra manera 
de veure les coses”. I és una peça fora de 
lloc perquè té una manera de veure i viure 
diferent. Tota la vida d’un seguidor de 
Jesús és un constant caminar per trans-
formar-se a imatge de Crist que diu: “Si 
algú vol seguir-me, que prengui la 
seva creu i m’acompanyi. Qui vulgui 
salvar la vida la perdrà, però qui la 
perdi per mi la retrobarà”. Si la fe 
en Crist no fa nosa no és fe.

El contingut de la nostra fe és 
l’anunci de la més gran esperança, 
però es deixa reduir a un simple feix 
de frases dolces per penjar al face-
book. Jesús és una alternativa, no 
un pedaç. Per això moltes vegades 
ens neguem a deixar-nos atreure 
per Ell, tenim por de les conseqüèn-
cies. I malgrat tot podem dir amb el 
salmista: “Tot jo tinc set de Vós, per 
Vós es desviu el meu cor, com terra 
eixuta sense una gota d’aigua”. “La 
meva ànima s’ha enamorat de vós”, 
però el salmista sap perfectament 
el que diu: “L’amor que em teniu val 
més que la vida” (Sal 62). Déu és 
més que jo, per això pot salvar-me, 
per això el cerco amb tot el cor, 
sense Ell no sóc.

Que els cristians siguin perse-
guits i no els perseguidors és bo, 
està en la línia del seu Mestre. Que 

els cristians siguin perseguits i criticats és 
bo, perquè vol dir que no encaixen amb el 
seu entorn. Que els cristians siguin per-
seguits i criticats també ens ha de fer pre-
guntar si ho som per ser coherents amb 
Jesús o per altres raons per les quals ens 
cal canviar.

En aquest sentit el bisbe de l’Irak acaba 
dient: “Estem orgullosos del destí dels 
nostres fills i filles i de la seva fermesa i 
coratge davant la tragèdia per raó del seu 
credo”. I ens diu que no necessiten “decla-
racions esgotadores, sinó comunió real”, 
com ho ha fet la Conferència Episcopal 
Francesa i el mateix papa Francesc.

Aquests cristians demanen sobretot 
la solidaritat dels altres cristians i ens 
mostren el rostre de Crist, Aquell que ens 
crida a seguir-lo.
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A bodes em convides és una frase 
feta de la nostra llengua que vol 
expressar la joia que ens produeix 

una proposició, normalment inesperada, 
que acceptem de bon grat. Justament 
amb “bodes i convits” fa ja uns diumen-
ges (concretament el Diumenge XXVIII del 
Temps Ordinari del cicle A) ens sorprenien 
les lectures que la litúrgia ens proposava 
per meditar. I, em sembla, que val la pena 
meditar-les perquè volen expressar l’ésser 
més pregon del Déu que creiem i 
celebrem diumenge rere diumenge.

El llibre d’Isaïes (25,6-10a) es 
fa ressò d’aquest curiós desig de 
Déu de voler fer un convit que no 
només sigui per al seu poble esco-
llit, sinó que abasti tothom:  En 
aquesta muntanya, el Senyor de 
l’univers prepararà per a tots els 
pobles un convit de plats gustosos 
i de vins rancis... I, juntament amb 
la imatge del convit, amb el que 
aquesta imatge implica de comu-
nió, d’amistat, d’aliança  (perquè 
tu i jo de sobres sabem que un no 
s’asseu mai a taula amb l’enemic 
o amb aquell qui ens vol mal) la 
imatge d’una vida futura que res no 
podrà deturar: Farà desaparèixer en 
aquesta muntanya el vel de dol que 
cobreix tots els pobles, el sudari 
que amortalla les nacions; engolirà 
per sempre la Mort. Tot plegat (com 
si el profeta volgués fer un resum): 
una increïble promesa d’esperança 
i d’alegria que anima a la joia i a la 
festa: Alegrem-nos i celebrem que 
ens hagi salvat. Promesa que és el 
crit d’entusiasme del profeta que vol 
fer ressonar en les nostres oïdes.

Seguim. En un moment donat, no sabem 
com ni per què, hi ha un creient que es 
pren molt seriosament aquesta oferta de 
Déu, la rumia, la fa seva i l’expressa en una 
pregària que és el Salm 22/23 i que recull 
aquestes promeses entenent que quan 
aquest Déu ens convida no ho fa només de 
forma puntual, per a un cop i prou, sinó que 
és promesa de comunió i vida per sem-
pre: Oh, sí! La vostra bondat i el vostre 
amor (diu el salmista) m’acompanyen tota 

A BODES EM CONVIDES!
FRA JESÚS ROMERO
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la vida, i viuré anys i més anys a la 
casa del Senyor. Que és com si vol-
gués dir: “Viuré per sempre a la teva 
presència, ningú no em podrà sepa-
rar mai de saber-me prop teu, ningú 
no em farà dubtar mai de saber que 
m’acompanyes i m’assisteixes en els 
moments bons i ens els moments 
difícils, que el teu amor no depèn del 
meu humor, sinó de la teva fidelitat 
en les promeses”.

Jesús, a l’Evangeli (Mt 22,1-14), 
reprèn aquesta imatge del convit i la 
concreta: no ens trobem davant un 
convit genèric, una festa anònima, 
al contrari, és el casament del fill 
del Rei. És un casament reial el 
que se celebra, per tant la festa és 
més grossa, la festa té un ressò 
que no és el mateix d’unes noces 
qualssevol. La idea de l’aliança, 
d’una aliança esponsal en aquest 
cas, que implica el compromís íntim 
i profund entre unes parts que esde-
venen parella (perquè són dos que 
s’estimen) i no merament “dues 
parts contractants” i que, a més, 
sembla que Jesús vol aplicar-ho entre ell 
mateix i el seu poble, xoca, en canvi, amb 
el rebuig d’una de les parts. És en aquest 
punt on la nostra frase hauria de ressonar 
amb força i convicció des del fons del nos-
tre cor: A bodes em convides!... és a dir: 
“Això és el que desitjava des del fons del 
meu cor...”, “És el que de veritat sempre he 
desitjat i no sabia concretar... el que intuïa 
sense saber-ho expressar...”, però, ai las!, 
massa sovint és també aquest el convit 
que rebutgem, o que posposem per a un 
altre moment més adient.

Però Déu ens segueix convidant a tu i 
a mi. La nostra Eucaristia (la dominical i la 

de cada dia) és la concreció i actualització 
d’aquest convit. Allà trobem que tot és a 
punt i l’àpat és Jesús mateix, convertit en 
l’aliment de la nostra ànima, en el vi gene-
rós de l’alegria. Entrar en comunió amb 
Ell significa, en certa mesura, esdevenir 
deixebles seus, ser còmplices del seu 
programa de vida: convertir-nos en par-
ticipants i comunicadors d’aquesta vida i 
alegria que ens han estat donades. Sortim 
també nosaltres, com suggereix l’Evangeli 
que comentem, com els homes i dones 
enviats a les cruïlles dels camins per dir a 
tothom que ens vulgui escoltar: Déu també 
et convida a tu!
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La Teologia dels evangelis
Els evangelis ens narren l’esdeveniment 

de Jesús, la irrupció de Jesús, el Fill de 
Déu, en aquest món a través de la narra-
ció del que va fer i va dir, a la llum de la 
Resurrecció.

Cada evangelista té una teologia pròpia, 
ressalta uns aspectes de Jesús perquè té 
davant una comunitat concreta. L’evan-
geli és una Bona Notícia però també és 
una catequesi per a edificar els cristians 
de la comunitat de l’evangelista i per això 
s’adapta a les necessitats espirituals i cate-
quètiques dels seus oients.

Per exemple, a l’evangeli de Marc, Jesús 
és algú que actua, que guareix. El Regne 
de Déu irromp, es fa present amb els 
gestos de Jesús. A Lluc, Jesús s’entaula 
amb la gent, acull els febles i perdona, es 
ressalta la seva misericòrdia. I, a Mateu, 
Jesús parla, ensenya, fa catequesi.

Mateu s’adreça majoritàriament a jueus 
convertits, per això en el seu evangeli està 
molt present l’Antic Testament. L’objectiu 
fonamental de l’evangeli és anunciar que 
Jesús és el Messies, l’acompliment de les 
promeses de l’Antic Testament i, per això, 
tot l’evangeli està farcit de cites de compli-
ment. Per exemple, l’Emmanuel, (Mt 1,23, 
citant Is 7,14), la profecia de Miquees: “I tu, 
Betlem, Efrata, no ets de cap manera la 
més petita...” (Mt 2,6).

Per a Mateu, Jesús és el nou Moisès 
que dicta la Nova Llei. I, en el Sermó de 
la Muntanya, Jesús s’asseu a la càtedra, 
a la muntanya, que és el nou Sinaí, i allà 
parla, dóna la nova Llei. Mateu insistirà 
molt que Jesús és el Fill de David. Si a 
l’inici de Marc es diu: “Comença l’evan-

geli de Jesús, el Messies, Fill de Déu”, en 
Mateu, l’evangeli comença dient: “Genea-
logia de Jesús, el Messies, Fill de David, 
Fill d’Abraham”, el que acompleix les pro-
meses fetes a l’Antic Testament.

Un dels objectius més importants de 
Jesús a l’evangeli de sant Mateu és aple-
gar les ovelles disperses del poble d’Is-
rael. Jesús no ha vingut a fundar una 
església nova sinó a reformar l’antiga. 
Segons Mateu, Jesús va voler refer l’Israel 
dispers, aplegar de nou les dotze tribus i 
per això escull dotze apòstols, com a sím-
bol d’aquest aplec.

L’evangeli s’estructura en cinc grans 
sermons de Jesús, dels quals el Sermó 
de la Muntanya (Mt 5-7) n’és el primer. 
Després ve el Sermó de la Missió, quan 
Jesús envia els seus apòstols de dos en 
dos (Mt 10); el Discurs de les Paràboles 
(Mt 13); el capítol 18, dedicat a la vida en 
comunitat; i al capítol 24, el Sermó Esca-
tològic de les darreries dels temps. En el 
Sermó de la Missió diu: “Aneu més aviat a 
les ovelles perdudes d’Israel”. Aquí hi ha 
la preocupació de sant Mateu, les ovelles 
d’Israel. “No porteu ni bossa ni sarró... Jo 
us envio com ovelles enmig de llops...” 
(Mt 10,16) indica l’estil de la predicació. Al 
capítol 13, amb les paràboles de la llavor, 
del sembrador, del llevat, del jull, s’indica 
el ritme lent de creixença del Regne. I el 
capítol 18 és dedicat a la vida de comu-
nitat, perquè un dels problemes que tenia 
la comunitat de Mateu era, segurament, el 
de les dificultats entre germans. 

Al final del Parenostre es diu: “Si no per-
doneu les faltes als vostres germans, el 
vostre Pare no us perdonarà les vostres...”.

EL SERMÓ DE LA MUNTANYA
FRA JOSEP MANUEL VALLEJO

Espai Bíblic - Teològic
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El Sermó de la Muntanya (Mt 5-7)
El Sermó de la Muntanya és el nucli de 

la catequesi, és com un resum de la fe 
cristiana i, per això, sant Mateu el posa 
el primer. Té un pròleg al davant que diu: 
“Jesús recorria tot Galilea ensenyant a les 
sinagogues, anunciant la Bona Nova del 
Regne i guarint tota malaltia” (Mt 4,23). 
Ensenyant (“Didaskon”). La Didajé és 
un ensenyament per a la vida, un ense-
nyament sapiencial, pràctic. “...Anunciant 
(“Kerison”) la Bona Nova del Regne...”, 
el Kérigma, que és l’anunci de la Bona 
Notícia. “...I guarint (“Tzerapeuon”) entre 
el poble tota mena de malalties i xacres” 
(Mt 4,23). Ensenyant, anunciant i guarint. 
Si Marc hagués escrit això, hauria posat 
la guarició el primer de tot. Mateu ho posa 
el tercer. Per a Mateu el més important és 
l’ensenyança, la Didajé, té una comuni-
tat ja cristiana i es tracta de fer-la créixer 
i de catequitzar-la. Aquest és l’objectiu de 
l’evangeli.

En començar el sermó, a 5,1, se’ns 
dóna el marc dels oients: “En veure les 
multituds, Jesús pujà a la muntanya, s’as-
segué, i obrí la boca”. Però, abans, diu que 
de les multituds se li acostaren els deixe-
bles. Per tant, no és un auditori innominat 
sinó que hi ha les multituds, més aprop hi 
ha els deixebles i, d’aquests, més enda-
vant n’escollirà dotze. Aquesta és la gra-
dació. El Sermó està fet per a tothom però, 
en primer lloc, per als deixebles.

La introducció al Sermó és una oferta 
de felicitat. Comença per la paraula Feli-
ços, Macarioi en grec, Beati en llatí, que 
vol dir la felicitat del cel, la felicitat esca-
tològica. 

Les Benaurances
El gènere literari de la benaurança té 

una llarga tradició a l’Antic Testament 
sobretot en la literatura sapiencial. S’ano-
mena feliç el qui fa alguna cosa, de cara a 
convidar a assolir un comportament . Per 

exemple, el Salm 1: “Feliç l’home que no 
es guia pel consell dels injustos... Estima 
de cor la Llei del Senyor, la repassa medi-
tant-la nit i dia”.

Tenim dues versions de les Benauran-
ces, la de Lluc més breu i la de Mateu 
més llarga. Les Benaurances de Lluc 
són adreçades als deixebles i contenen 
situacions de vida: “Feliços  vosaltres els 
pobres, els qui ara teniu fam, els qui ara 
ploreu...” i a aquestes es contraposen les 
malaurances: “Ai de vosaltres els rics..., 
els qui ara aneu tips..., els qui ara rieu...” 
Aquí es transparenta la problemàtica de 
la comunitat hel·lènica de Lluc, on hi havia 
rics amb actituds que no corresponien a la 
seva vida cristiana. 

Les Benaurances de Mateu es conver-
teixen en les actituds del cristià: Pobres de 
l’esperit, nets de cor, compassius..., que 
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en el fons són un retrat de Jesús: “Ell no 
tingué on reposar el cap (8,20); fou veri-
tablement pobre; ell, que pot dir: ‘Veniu a 
mi que sóc benèvol i humil de cor’ (11,29), 
és veritablement humil; ell té el cor net, i 
per això veu Déu constantment. Ell porta la 
pau i sofreix per l’amor de Déu”.1

La felicitat promesa és escatològica, 
però això no vol dir que sigui sols per a 
després. Si l’home comença a veure i 
viure les coses des de la perspectiva de 
Déu, si és company de camí de Jesús..., 
aleshores ja es fa present ara una part de 
l’esdevenidor, una part de l’esjaton. De 
Jesús ve la joia en la tribulació.2

El context de les Benaurances en temps 
de Jesús es capta molt bé quan Joan Bap-
tista està a la presó i pregunta a Jesús: 
“¿Ets tu el qui ha de venir o n’hem d’espe-
rar un altre?”. I Jesús respon: “Aneu a dir 
a Joan el Baptista el que veieu i sentiu: 
Els cecs hi veuen, els coixos caminen, 
els pobres són evangelitzats” (Mt 11,3-5). 
Aquí és clar el missatge de les Benau-
rances: Feliços els pobres perquè Jesús 
els guareix. És el mateix que diu Jesús 
en el discurs a la sinagoga de Natzaret, 
quan llegeix el text d’Isaïes: “L’Esperit del 
Senyor reposa sobre meu, m’ha enviat a 
proclamar als captius la llibertat i als cecs 
el retorn de la llum, a posar en llibertat 
els oprimits” (Lc 4). Els pobres són feliços 
perquè són alliberats. 

En temps dels evangelistes, l’any 70-80, 
el context és un altre. Si Lluc té un context 
d’església perseguida, és normal que vul-
gui donar esperances, sabent que Jesús 
ha ressuscitat. Per tant, “feliços els qui ara 
ploreu perquè sereu consolats. Feliços els 
pobres perquè vostre és ara ja el Regne 
del cel. Feliços  els qui passeu fam perquè 
sereu saciats”. 

1. Joseph ratzinger-benet XVI, Jesús de Nat-
zaret, Ed Claret 2007, p.77.

2. Idem, p.75

La comunitat de Mateu, en ambient jueu, 
és pobre, però viu en un context normal 
d’església, per això Jesús a Mateu fa cate-
quesi i les Benaurances són les actituds 
del cristià: pobresa d’esperit, mansuetud, 
compassió, netedat de cor, pacificadors...

Sal i Llum
Segueix el Sermó, amb la referència a 

la sal i a la llum (5,13-16). Això forma part 
de la teologia de Mateu que volia que la 
seva comunitat fos una societat contras-
tant3 respecte a la cultura pagana que 
els envoltava; no que fos molt virtuosa 
i poderosa, sinó que fos una petita llum 
en la foscor del paganisme per les seves 
actituds de senzillesa, d’acollida, d’humi-
litat, de servei humil. Això és molt actual. 
L’Església estem tornant a ser una petita 
resta i estem destinats a ser una minoria 
creativa, una comunitat petita però amb 

3. L’expressió és de g. lohfink desenvolu-
pada en el seu llibre “¿El Sermón de la 
Montaña para quién?”, Ed. Herder 1989, 
pag 119.
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sal i llum. I la funció de la sal és donar 
sabor. No cal que tot el guisat sigui sal, no 
cal que tot el món es faci cristià, però els 
cristians estem destinats a tenir sabor per 
donar gust al nostre món. 

El nucli del Sermó
Llavors comença, pròpiament, el Sermó 

(de 5,17 a 7,12), amb dues referències a 
la Llei i als Profetes, a l’inici i al final. Això 
s’anomena una inclusió, que indica que el 
nucli del que es vol dir està entre aquestes 
dues frases idèntiques. A 5,17 Jesús diu: 
“No us penseu que he vingut a anul·lar 
els llibres de la llei o dels profetes, no he 
vingut a anul·lar-los sinó a dur-los a pleni-
tud”. I aquí la paraula plenitud (teleios) vol 
dir finalitat. És com si digués: “He vingut a 
portar a compliment l’Antic Testament”. I 
després insisteix: “Us asseguro que men-
tre durin el cel i la terra no passarà ni un 
punt ni una coma de la Llei. Tot arribarà a 
plenitud. Per tant, aquell qui deixi d’acom-
plir un dels manaments més petits i ho 
ensenyi als altres serà el més petit del 
Regne del Cel”. Acompleixi i ensenyi. Al 
final del Sermó dirà “el qui escolta i com-
pleix s’assembla a un home que ha cons-
truït sobre la roca”. Per tant, no es tracta 
de teories, Jesús no és un home teòric, és 
un home que predica tota aquesta cate-
quesi perquè la complim, i la salvació està 
en complir-la, no en escoltar-la, perquè 
qui escolta i no compleix s’assembla a un 
home que edifica sobre sorra (Mt 7,26).

I llavors ve la sentència clau per enten-
dre cap a on està la plenitud i el missatge 
central del Sermó de la Muntanya: “Jo us 
dic que si no sou més justos, si la vostra 
justícia no és més alta que la dels mestres 
de la llei i els fariseus, no entrareu pas al 
Regne del Cel” (5,20). Això és clau. La 
justícia, o la santedat, en llenguatge bíblic 
vol dir complir la voluntat de Déu. Per a 
un fariseu, la voluntat de Déu s’identifica 
amb la Llei i hom es fa just complint la 

llei. I Jesús diu: res d’això. Si us limiteu a 
complir la llei no sou cristians. Si la vos-
tra justícia és aquesta, no heu entès res. 
Aquest punt és cabdal per entendre si un 
és cristià o encara està a l’Antic Testa-
ment. Llavors Jesús ho explica amb les 
famoses antítesis “se us va dir... però Jo 
us dic”. “Ja sabeu que es va dir als antics 
no matis, doncs jo us dic, el qui s’irriti amb 
el seu germà serà condemnat al tribunal, 
el qui l’insulti...”. No està posant una llei 
més exigent, que seria la mateixa lògica 
dels fariseus; està dient que l’amor cris-
tià és molt més subtil, és molt més deli-
cat, d’un altre nivell i, a més, marca una 
direcció. I segueix: “Ja sabeu que se us 
va dir no cometis adulteri, doncs jo us 
dic qui mira una dona amb mal desig ja 
està cometent adulteri amb ella en el seu 
cor”... “Ja sabeu que se us va dir ull per 
ull i dent per dent, doncs jo us dic, no us 
hi torneu contra els qui us fan el mal. A 
qui et vulgui posar un plet per quedar-se 
el teu vestit, dóna-li també el mantell. Si 
algú t’obliga a portar la càrrega un quilò-
metre, acompanya’l dos quilòmetres”. No 
està posant un graó més alt en l’exigència 
de la llei. Està dient que la mentalitat és 
una altra. ¿Quantes vegades he de perdo-
nar el meu germà? ¿Set vegades? No, no 
has entès res. Sempre! ¿Fins a quin punt 
he d’estimar la meva dona? ¿Fins a quin 
punt he d’estimar el meu fill? No has entès 
res. Sempre i del tot! Aquesta és la nova 
Llei, l’amor sense límits. L’amor marca una 
direcció de creixença sempre més gran. 
Més lluny, sempre més lluny. Aquesta 
és la dinàmica cristiana que apunta el 
Sermó de la Muntanya. Marca una direc-
ció, al teleios, a la plenitud, a ésser el que 
estem destinats a ser. Quan diu al final 
del Sermó “sigueu perfectes com el vostre 
Pare és perfecte”, no està parlant de virtut 
o de perfecció moral, sinó de “teleios”, de 
plenitud: arribeu a la vostra plenitud tal 
com Déu és ple. 
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El nostre cor té un desig tan infinit de 
perfecció i de santedat que si li donem 
poc, queda insatisfet. Per això Jesús, que 
coneix l’ànima humana, posa el llistó molt 
alt, no sols això sinó que el posa infinit per-
què el nostre desig és infinit i només se 
sacia amb un objecte infinit (sant Agustí).

L’amor als enemics
I com a plenitud d’aquestes antítesis, 

està la de l’amor als enemics. És la dar-
rera: “Ja sabeu que se us va dir: Estima els 
altres, però no estimis els enemics. Doncs 
jo us dic: estimeu els vostres enemics, pre-
gueu pels qui us persegueixen. Així sereu 
fills del vostre Pare del Cel” (5,48). Fills vol 
dir semblants, per tant, fills del vostre Pare, 
semblants a Déu, “que fa sortir el sol sobre 
bons i dolents i fa ploure sobre justos i injus-
tos”. Se’ns va ensenyar de petits que Déu 
estima els bons i castiga els dolents. Doncs 
l’evangeli no diu això. Déu estima igual a 
bons i dolents. I encara m’atreviria a dir 
que estima més els dolents perquè patei-
xen més. El pare del fill pròdig pateix més 
pel fill que s’ha perdut que no pel que està 
a casa, que està bé. Aquí se’ns dóna una 
radiografia de com és el Pare, que estima 
bons i dolents i fa sortir el sol sobre justos 
i injustos. I després diu, amb un enorme 
sentit comú, “perquè si estimeu els qui us 
estimen, ¿quina recompensa mereixeu? No 
fan el mateix els pecadors?” Si només salu-
deu els vostres germans, què feu d’extra-
ordinari? Per tant, l’amor als enemics és la 
forma normal de l’amor cristià, no la forma 
extraordinària; la forma normal, perquè 
estimar els qui t’estimen, això ho fa tothom. 
I l’enemic no és aquell que està fora i em 
vol mal. Els enemics són els qui conviuen 
amb mi i em molesten, els qui m’empipen 
i em carreguen. I acaben aquestes antíte-
sis al verset 48, amb aquesta sentència: 
“Sigueu teleios –plens– com ho és el vostre 
Pare celestial”. Si viviu en aquesta lògica, 
sereu plens, arribareu a la plenitud. 

En aquestes antítesis se’ns dóna també 
una mostra de quina és la consciència de 
Jesús. ¿Qui es podia atrevir a canviar la 
Llei antiga? Cap rabí no s’hauria atrevit a 
dir això: “Jo us dic”. Els rabins comentaven 
la Llei i la interpretaven però no la canvia-
ven, mai no s’haurien atrevit a fer-ho. Això 
només ho pot fer Déu. Per tant, si Jesús 
diu això, s’està posant en el lloc de Déu. 
Igual que quan perdona pecats. ¿Qui podia 
perdonar pecats fora de Déu? Jesús, per-
donant pecats, diu: “Jo et perdono”. S’està 
posant en el lloc de Déu. Són dos elements 
que ens mostren que Jesús té consciència 
de ser més que un home.

El Secret, la confiança i no judicar
A partir del capítol sisè, es parla del 

secret. Amb el dejuni, l’oració i l’almoina 
es fa el mateix discurs: No feu les coses 
perquè us vegin i us ho agraeixin, si feu 
així ja teniu la vostra recompensa. Tu fes 
les coses en el secret. Prega quan ningú 
no et vegi, quan fas almoina que la teva 
mà esquerra no sàpiga el que fa la dreta 
i llavors Déu, que veu en el secret, t’ho 
recompensarà amb escreix. Però si bus-
ques el premi en l’aplaudiment ja tens la 
teva recompensa. Som servents sense 
cap mèrit i no ens és degut l’agraïment 
(Lc 17,10).

Llavors, més endavant (6,26), ve el tema 
de la confiança, els lliris del camp. No us 
preocupeu pel que heu de menjar o pel 
que us passarà. Si Déu alimenta els ocells 
i els lliris del camp –els lliris són una cosa 
bellíssima– i ningú no els ha plantat, ¿com 
no ho farà amb nosaltres? No us preocu-
peu, no us neguitegeu, no tingueu por.

Després, es posa també l’accent en no 
judicar perquè no hi veiem bé, en dema-
nar, cercar, i en que “pels seus fruits el 
coneixereu”. I llavors ve la traca final a 
7,12: “Feu als altres tot allò que voleu que 
ells us facin”. Aquest és el resum de la llei 
i dels profetes.
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Això clou tot el que és la Nova Llei i els 
profetes. És a dir, ens està dient amb l’es-
tructura literària que tot el que hi ha aquí, 
entre les dues referències a la Llei i als pro-
fetes (5,17-7,12), és el nucli del cristianisme.

El Sermó es clou amb l’epíleg que ve a 
dir: escolteu, tot això que us acabo d’expli-
car no és una homilia perquè entri per una 
oïda i surti per l’altra. És per fer-ho. I llavors 
vénen diverses perícopes que exhorten a 
això: 1) La porta estreta. El cristianisme 
també és una ascesi, també és un esforç 
de voluntat, cal exigir-se. 2) Pels seus fruits 
els coneixereu, no per les seves paraules, 
fruits concrets de bones obres, de mise-
ricòrdia i de tendresa pels petits. 3) No 
tothom que diu Senyor, Senyor, entrarà al 
Regne del Cel sinó el que fa la voluntat 
de Déu. La pregària és molt necessària 
però no n’hi ha prou. La pregària és per a 
estimar i si jo no estimo concretament, la 
meva pregària no val. 

I després ve la conclusió final: edificar 
sobre la roca: “Per això tothom que escolta 
aquestes paraules meves i les compleix 
–es refereix a tot el discurs– s’assembla 
a un home assenyat que va construir 
la seva casa sobre la roca. Va caure la 
pluja, van arribar torrentades i forts vents 
envestiren contra aquella casa però no 
es va ensorrar perquè estava fonamen-
tada sobre la roca” (Mt 7,25). Fonamentar 
la pròpia vida sobre la roca consisteix a 
complir el que diu Jesús. El cristià no és el 
que va a missa, prega i diu que estima. El 
cristià és el qui ho compleix. I complint, jo 
edifico el meu ésser sobre la roca sòlida. 
Les persones que diuen i no fan estan 
sense fonament, desestructurades, líqui-
des, i tenen poca autoritat, ningú no se les 
creu. Per això és tan important l’exemple i 
el testimoni. Parlem molt més amb el que 
fem que amb el que diem. I aquest és l’ac-
cent que vol posar aquest final del Sermó 
de la Muntanya. “En canvi, tothom qui 
escolta aquestes paraules meves i no les 

compleix, s’assembla a un home sense 
seny –boig– que va construir la seva casa 
damunt la sorra. Va caure la pluja i tot 
se’n va anar avall. La seva ruïna fou total” 
(Mt 7,27). La persona que parla molt, que 
resa molt, que escriu molt i que predica 
molt però que no fa, està aigualida, no té 
fonaments, ha edificat sobre coses que no 
són sòlides. Aquest és el missatge.

I com a cloenda diu: “Quan Jesús hagué 
acabat aquests ensenyaments, la gent va 
quedar admirada de la seva doctrina per-
què els ensenyava amb autoritat i no com 
ho feien els mestres de la Llei” (7,29). I 
autoritat vol dir coherència entre el que dius 
i el que fas i convenciment a l’hora de parlar 
del que brolla de la pròpia experiència.

Conclusió
Jesús, al Sermó de la Muntanya, pro-

posa el nucli del seu missatge, la Nova 
Llei de l’Amor sense límits, la seva ètica 
de l’excés que va més enllà del simple 
compliment del que està manat.

Jesús proposa una direcció, un sentit a 
les actituds cristianes (amor, no violència, 
humilitat, confiança...) que duen a la pleni-
tud i que són font de veritable felicitat. 

Tot plegat, de cara a forjar una comuni-
tat contrastant que sigui sal i llum, paràbola 
vivent del Regne de Déu. 
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Valors Espirituals del Desert
El poble d’Israel s’ha format en el 

desert; Jesús es retira en el desert per 
preparar la seva missió; figura destacada 
del desert és Joan Baptista. El desert té 
una importància extraordinària en la histò-
ria del cristianisme. Quan l’Església entra 
en la pax romana i està per esdevenir la 
religió d’Occident, s’assisteix a un movi-
ment d’homes i dones que testimoniegen 
la seva identitat cristiana anant al desert.

Les primeres formes d’ascesi cristi-
ana es desenvolupaven fins aleshores 
als marges de la ciutat. Aquest era un 
senyal prou significatiu: els cristians eren 
para-habitants, habitants dels entorns; és 
el que caracteritzava les primeres comu-
nitats cristianes. En la Primera Carta de 
Pere (1Pe 1,1) els cristians apareixen 
acampats prop de la ciutat. Després vin-
gué Antoni, el que marxà vers les munta-
nyes del desert. Representa el pas de la 
perifèria de les ciutats a l’erm. En aquest 
anar al desert Antoni esdevé el fundador 
de l’experiència monàstica.

D’ençà d’aleshores el desert començà 
a poblar-se d’amants de la radicalitat de la 
contemplació de Déu. Són privilegiats els 
deserts de Palestina, de Síria, d’Egipte. 

Estilites, eremites fugen de les ciutats i 
acaben arrossegant molta gent. El desert 
es pobla de camins, d’esglésies, de lau-
res. Amb els monjos és el món que va 
al desert, i aquí es forma l’ànima de la 
modernitat.

Un moviment anàleg es percep també 
a Europa per mitjà del desenvolupament 
del monaquisme benedictí, de la família 
de Cluny, dels cistercencs, dels cartoi-
xans i dels eremitoris caputxins, etc. Hom 
s’endinsa en les solituds dels boscos, de 
les muntanyes i de les valls. En aquestes 
silencioses solituds es troben comunitats 
senceres d’homes i dones. Són les expe-
riències espirituals que realitzen la dimen-
sió de la interioritat. El desert és confi-
ar-se sense reserves en les mans de Déu.

El desert indica aquesta espoliació del 
jo. No és per perfeccionar la seva indi-
vidualitat ni tan sols per protegir-la, que 
l’ermità es refugia en el desert, sinó per 
dissoldre-la –que és l’ofrena més lírica 
que es pot fer– i per no conservar de si 
mateix sinó l’imperceptible buit en el qual 
mantenir l’única Presència. Aquesta és la 
clau per comprendre la vida del desert: 
fer del jo un imperceptible buit en el qual 
tingui lloc la presència de Déu.

EL DESERT COM A METÀFORA I REALITAT
FRA FREDERIC RAURELL

En ocasió d’unes reflexions tingudes als caputxins de Sarrià, una noia suggerí que un 
tema que podria ser interessant era el valor antropològic i espiritual dels desert: lloc d’en-
contre amb Déu, de transformació espiritual i de sanejament de la vida social. Existeix una 
relació essencial entre desert i interioritat. A l’origen d’aquesta essencialitat hi ha l’experi-
ència hebraico-cristiana. El món grec no coneix l’essencialitat del desert: aquest apareix 
només com un espai buit, un espai negatiu respecte l’àgora de la polis on s’institueix la 
percepció grega de l’home. El desert, en canvi, és el lloc on apareix l’Infinit. A la totalitat de 
la metafísica grega es contraposa l’infinit de Jahvé, el Κύριος de la versió grega dels LXX. 
La història d’Occident es presenta com un moviment orientat a prendre possessió dels 
pobles del desert.
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A partir dels textos bíblics és 
possible captar tres aspectes prou 
diferents que es presten a fer-ne 
objecte de reflexió: el desert com 
a lloc, el desert com a temps i el 
desert com a camí.

I. El Desert com a Lloc
Per dibuixar el desert del qual 

parlen els textos de l’Escriptura s’ha 
de començar pel vocabulari: midbar 
 el seu parentiu amb l’arrel ,(מברד)
dbr facilita entendre la idea subja-
cent del que és el nucli més pregon 
de la realitat. En tot cas, la realitat 
física que perceben i descriuen els 
hebreus dels temps bíblics és un 
lloc inhòspit, habitat per animals 
selvàtics, sobretot, per escorpins i 
serpents, dos tipus d’animals molt 
insidiosos per a l’home. En gene-
ral, aquests termes i altres menys 
usats, concorden en designar el 
desert com una realitat negativa.

Però la dada extraordinàriament 
unívoca tant a l’Antic com al Nou 
Testament és que precisament en 
aquest indret de radical negativitat Déu es 
revela, Déu és més present que en altres 
llocs. És en el desert on l’home descobreix 
la seva indigència essencial, la seva total 
dependència de Déu. En el desert l’home 
s’autoentén com un captaire de la llum i de 
l’existència.

És en el desert que Moisès tingué la 
revelació del nom de Déu, Jahvé, “jo sóc el 
qui fa que les coses i les persones siguin” 
(Ex 3,11-14). En el desert, Elies, mentre 
camina cap al Sinaí, és alimentat per un 
àngel, que el troba las, exhaust de cami-
nar, i mig mort de fam i de set: “Elies con-
tinuà desert endins tot una jornada. Final-
ment fatigat i assedegat, es va asseure 
sota una ginestera solitària i demanava la 
mort: Ja n’hi ha prou, Senyor! Preneu-me 
la vida” (1Re 19,4). En el desert David és 

perseguit per Saül, i aprèn a fiar-se de Déu 
i no de les seves forces ni de la seva joven-
tut (1Sa 23,14). El desert és el lloc on fugen 
els jueus fidels en temps de persecució 
(1Ma 2,24; 2Ma 5,27).

I és precisament d’aquestes migraci-
ons al desert que nasqué la comunitat de 
Qumran.1 En la vetlla i en l’espera aquesta 
comunitat preparava i fressava els camins 
del Senyor. En el text de la Regla 1Q VIII, 
13-14, se cita Is 40,3: “Obriu en el desert 
un camí al Senyor, aplaneu en l’estepa una 
ruta per al nostre Déu”.

En el Nou Testament Joan el Baptista 
és identificat com “aquell que crida en el 
desert”. Els quatre evangelistes subratllen 
la realització en el Precursor Joan de l’es-

1. raurell, F., Regla de la comunitat de 
Qumran, Institut Cambó, Barcelona 2004.
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mentada profecia d’Is 40,3 i la reporten 
literalment en els versets inicials, com fa 
Mt 3,3:

“De Joan parlava el profeta Isaïes quan 
deia: És la veu d’un que crida en el desert: 
Prepareu el camí del Senyor; aplaneu les 
seves rutes”.

El programa de Jesús, la nova aliança, 
s’obre en el desert. El desert representa el 
bressol de la fe, l’adhesió al Senyor de grans 
personalitats de profetes com Moisès, Elies, 
Joan Baptista.

El profeta Isaïes parla d’un nou èxode que 
tindrà de bell nou el desert com escenari:

“Que s’alegrin el desert i la terra àrida, 

que exulti i floreixi l’estepa, que floreixi com 
flor de narcís... Llavors el coix saltarà com 
un cérvol i la llengua del mut cridarà de 
goig perquè l’aigua brolla al desert i neixen 
torrents a l’estepa”. (Is 35,1-5).

El místic i contemplatiu Jeremies, que 
en diferents ocasions expressa el seu ideal 
de retirar-se al desert, se sent obligat a 
cremar la seva existència enmig del bro-
git alienant de la ciutat. Així s’entén que 
recordi que el desert és el lloc privilegiat 
dels primers amors de joventut d’Israel:

“Això diu el Senyor: Recordo l’amor 
que em tenies de jove, quan m’estimaves 
al temps de les noces. Em seguies pel 
desert, per terres que ningú no sembra”. 
(Jr 2,2)

En Ez 16 el desert apareix com un lloc 
de naixement i creixement de la donzella 
Israel que coneix l’amor de Déu, que la 
fa esplèndida per bellesa. Però el desert 
també pot ser escenari de la degradació 
d’Israel, convertint-se fins i tot en prosti-
tuta, convertint-se en la Sancta Meretrix, 
de la que parla sant Gregori el Gran refe-
rint-se a l’Església. Però serà en Osees 
que l’amor de Déu a Israel ateny el cim 
més elevat.2 El profeta sembla dir amb el 
poeta: molts són els camins, molts són els 
amants, però un de sol és l’Amor.

II. El Desert com a Temps
Parlar del desert com a temps significa 

subratllar el seu caràcter de lapse inter-
mig. A tall d’exemple, el desert de l’èxode 
marca el temps que intercorre entre la 
sortida d’Egipte i l’ingrés a Canaan, a la 
Terra Promesa: un temps essencialment 
intermedi. L’Escriptura, quan descriu 
aquest temps, el qualifica històricament i 
teològicament com un temps en què conti-
nuen a actuar la potència i l’acció de Déu: 

2. solà, t.- raurell, F., Osees, teologia reno-
vadora des d’una hermenèutica d’amor, 
Facultat de Teologia de Catalunya, Barce-
lona 2000, pp. 173-182.
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un temps de salvació. La vida humana, 
individual i col·lectiva, està marcada per 
aquests períodes de preparació i iniciació, 
que podem definir com etapes intermè-
dies. Semblantment, el creixement humà 
està marcat per una sèrie d’etapes inter-
mèdies. El profeta Osees té en compte 
que a l’interior d’una vida esponsal el pro-
metatge representa un temps intermedi. 
El mateix es pot dir de la vida monàstica: 
el noviciat representa un temps intermedi. 
Així mateix la realitat humana està estruc-
turada per temps preparatoris i per temps 
d’iniciació a la vida en la seva totalitat.

Gràcies a aquesta presència estructu-
ral en la vida es crea una tensió dinàmica 
vers el futur. L’ésser humà no pot estar úni-
cament dirigit vers el passat, no pot viure 

només de l’abans, s’ha de moure vers el 
futur. Si la lògica del temps intermedi és 
una dada de l’estructura antropològica, 
aquesta és respectada pel Déu de l’Escrip-
tura que vol la salvació de l’home total, de 
l’home i dona en la seva totalitat. La cultura 
bíblica no solament assumeix la categoria 
del temps intermedi, sinó que la privilegia, 
construint la història de la salvació, com 
un subseguir-se de temps intermedis, de 
temps que preparen la plenitud, la realitza-
ció plena. El pensament judeo-cristià con-
cedeix gran importància al “temps que ha 
de venir”, i així s’estableix una forta tensió 
dinàmica vers el futur.

El desert és un temps de prova:
“Recorda’t del temps i del camí que el 

Senyor, el teu Déu, t’ha fet recórrer pel 



118  CATALUNYA FRANCISCANA

desert al llarg de quaranta anys... per 
posar-te a prova, per saber allò que tens 
en el cor, i veure si vols escoltar allò que 
ell et demana”. (Dt 8,2)

El desert ensenya a viure en el present 
de Déu, dels homes i de la història, en l’hic 
et nunc, en l’ara i l’aquí. Ensenya a fugir 
de les evasions nostàlgiques del passat 
i obrir-nos a la fidelitat de Déu en la quo-
tidianitat. El desert és el lloc mimat per la 
pedagogia divina. En el desert Déu es fa 
conèixer com a Pare.

“En el desert el Senyor, el teu Déu, 
t’ha portat com un pare porta el seu fill”. 
(Dt 1,31)3

III. El Desert com a Camí
Abans que tot, podem subratllar algunes 

dades de l’experiència humana del camí.
En primer lloc, té importància la dada 

biològica. El caminar és la primera expe-
riència de llibertat, d’independència de 
l’infant respecte de la mare. És significatiu 
que les criatures que comencen a caminar 
tard presenten problemes no únicament 
físics, sinó també psicològics.

Hi ha una segona dada, en part ja apun-
tada abans, de tipus psicològic. L’experièn-
cia del començar a caminar resta sempre 
memoritzada en els humans, en el seu 
subconscient, sobretot com experiència 
d’independència respecte de la mare. L’és-
ser humà és l’única creatura capaç d’anar 
per tot arreu, mentre que els animals que-
den lligats a un ambient determinat, a un 
clima particular. L’home i la dona tenen la 
llibertat d’anar on volen, llibertat que l’infant 
es guanya en el moment en què s’inde-
penditza de la mare. En la cultura semí-
tica de la Bíblia és particularment fecund 

3. En altres textos també es diu que Déu es 
comporta com una mare: “Diu el Senyor: 
¿Pot oblidar-se una mare del seu infantó, 
pot deixar d’estimar el fill de les seves 
entranyes? Però ni que alguna l’oblidés, jo 
mai no t’oblidaria”. (Is 49, 15; cf. 66, 13)

i expressa el llenguatge del camí, de la 
via per parlar d’experiències i de valors 
humans, ètics i religiosos.

Les dades humanes inherents a l’expe-
riència del caminar les trobem presents 
en la reflexió bíblica sobre la història de 
la salvació. Aquesta història és caminar 
vers la Terra Santa, vers el lloc on habita 
el Sant dels sants. És prou significatiu que 
tota l’Escriptura parli de “caminar pujant a 
Jerusalem”.

En la literatura sapiencial bíblica el 
terme “camí” (en hebreu דרך, en grec óδóς) 
està qualificat i definit essencialment pel 
terminus ad quem. Aquest corrent de pen-
sament és el de Dt 20-30, que conclou en 
30,15-16:

“Avui et proposo d’escollir entre el camí 
de la vida i el de la mort, entre el camí de 
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la felicitat i el de la desgràcia. Avui et mano 
(Moisès) que estimis el Senyor, el teu Déu, 
que segueixis els seus camins”.4

El Desert com a Reducció a l’Essencial
Es va al deser t no per fugir dels 

humans sinó per trobar-se un mateix en 
un procés de catarsi, per situar-se, enfront 
d’un coratjós cara a cara que faci possible 
amb un mateix l’encontre genuí amb Déu i 
amb els altres. Al desert, com a metàfora i 
realitat, s’hi va per lluitar contra les angoi-
xes, els fantasmes interiors, les ànsies i 
preocupacions que creixen d’una manera 
desmesurada nodrint-se d’elles mateixes 
fins a esdevenir presències aberrants en 
el cor de l’home.

La persona que es troba en la solitud del 
desert és portada inevitablement a enfron-
tar-se també amb el propi cos i, per tant, a 
revisar la relació amb el propi capteniment 
pel que fa al menjar, al beure, al dormir i al 
vestir. És a dir, a tot el que pertany al propi 
ésser corpori. De fet, en el desert la per-
sona humana i tota la realitat són reduïts 
a l’essencial: és el despullament i deseixi-
ment a què obliga el desert.

Francesc d’Assís, una personalitat rica 
per la seva sensibilitat social i saber estar 
amb tothom, escull periòdicament llocs 
deserts per alliberar-se de tot el que és 
enfarfec, per purificar la fe de les incrus-
tacions idolàtriques que la contaminen: 
el desert lloc de catarsi, de metànoia, de 
conversió.

En aquest camí de reducció a l’essen-
cial el silenci hi juga un gran rol. El silenci 
que significa no només absència de sons, 

4. En el cristianisme primitiu la tensió entre el 
record del passat i el caminar vers el futur 
constitueix un element de renovació. En el 
llibre dels Actes dels Apòstols el nom amb 
què són anomenats els cristians és “els de 
la via del Senyor” (Ac 9,2). L’Església és 
vista com la dona que viu i camina pel 
desert (Ap 2).

de rumors, de veus, de paraules. És el 
que s’esdevé quan hom, després d’haver 
parlat, entra en si mateix i calla o bé s’en-
treté serenament reflexionant sobre alguna 
qüestió o en el pensament d’algú que li és 
molt a prop. Només en el silenci es pot 
trobar resposta a tants interrogants, en el 
callar lluminós de l’interior i de la fe. Només 
aleshores les coses i els esdeveniments 
poden rebre un nom i ser precisats per una 
veu sense veu, i per una paraula sense 
paraula: és el silenci de l’Absolut, de Déu. 
El rostre, més enllà de les paraules, floreix 
de joia i de pau com el desert en silenci 
floreix sovint de roses.
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Així anomenen alguns dels seus com-
patriotes a aquest home que Olivier 
Clément considerava el més gran 

teòleg ortodox del segle XX. Les perso-
nes properes el veien també com un sant, 
una persona que els feia sentir que Déu 
és amor i que era capaç de fer visible la fe 
dels seus cors.

Neix l’any 1903 a Vladeni, un poblet de 
Transsilvània proper a la ciutat de Brasov.  
En una entrevista deia:  A Vladeni, on vaig 
néixer, vaig començar a estimar Déu i la 
gent i els estimo encara ara. Allà veié la 
llum, que considerava un tret característic, 
molt propi de la seva estimada Romania, la 
presència de la llum, fins i tot en la manera 
d’anomenar el món i la gent: lume que ve 
del llatí lumina (llum). En un dels seus lli-
bres sobre l’espiritualitat romanesa des-
taca la calidesa i la intimitat del llenguatge 
litúrgic romanès, fins i tot en l’ús de dimi-
nutius, amb més sentit de proximitat que 
de petitesa. En els pobles, aquesta proxi-
mitat i la vivència sempre i en tot lloc de la 

presència de Déu era un fet quotidià, que 
s’expressava en cada gest, en el treball, 
i en la bellesa dels fruits d’aquest treball. 
Ell veia com a manifestacions espirituals 
els objectes artesanals dels camperols, 
els seus brodats, el treball amb la fusta, 
les icones sobre vidre, els ous de pasqua 
pintats...., perquè totes aquestes activi-
tats quotidianes es desenvolupaven dins 
d’aquest esperit de comunió, de presència 
del sagrat; i és que en els poblets la vida no 
es podia considerar vida social, perquè no 
eren ben bé una societat sinó una comu-
nitat de persones properes, que segons 
Dumitru Staniloae estaven unides al voltant 
de l’església, amb aquell esperit que els 
orientals anomenen “sobornost”1. Agraïa 
als seus pares haver-li ensenyat a pregar, 
a predicar Jesucrist, a no jutjar els altres, 
a viure amb humilitat i puresa... i aquestes 
primeres experiències de la seva infantesa 
les tindrà molt presents al llarg de la seva 
vida i influiran notablement en la seva obra.

Cursa estudis de Teologia a Cernauti i 
realitza la seva tesi doctoral sobre Dosi-
teu de Jerusalem i la seva relació amb les 
terres romaneses. Veient el seu talent, el 
Metropolita Nicolae Balan li facilita algunes 
beques per estudiar a l’estranger. Estudia 
a Grècia, on coneix Hristos Andrutsos i tra-
dueix la seva dogmàtica. Estudia també 
a Alemanya on pren contacte amb la teo-
logia dialèctica protestant, que veu Déu 
com absolutament transcendent, distant 
de l’home, en contraposició a la teologia 
ortodoxa que ell defensa ardentment com 
una teologia d’un Déu proper, immanent a 
la creació i que es comunica a l’home.

1. Esperit de comunió i d’interdependència 
dels seus membres dins d’una església.

DUMITRU STANILOAE, APÒSTOL DE L’AMOR
GEMMA CERVERA
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És ordenat diaca l’any 1931 i prevere el 
1940. El 1936 és nomenat rector a l’Aca-
dèmia Teològica de Sibiu i professor de 
dogmàtica i mística. Amb la instauració del 
règim comunista el destitueixen del seu 
càrrec i l’envien a la Facultat de Teologia 
de Bucarest, a la càtedra d’Ascètica i Mís-
tica i, quan l’any 1949 desapareix aquesta 
càtedra, ocupa el lloc de professor de dog-
màtica per a estudiants de doctorat. També 
és arrestat l’any 1958 i condemnat a 10 
anys de presó per pertànyer a un grup ano-
menat Rugul Aprins (L’Esbarzer Ardent) i 
el seu interès pel misticisme, encara que 
fou amnistiat després de cinc anys.

En biblioteques d’occident descobreix 
Gregori Palamàs i sant Màxim el Confes-
sor, les ensenyances dels quals tindran 
una influència cabdal en la seva obra. Del 
primer escriu un llibre titulat Vida i ense-
nyances de Sant Gregori Palamàs. En 
conèixer el valor de la Filocàlia2 grega 
comença a traduir-la i progressivament hi 
afegeix altres textos dels sants Pares que 
no apareixien en aquesta Filocàlia, altres 
escrits de Sant Màxim el Confessor, Sant 
Simeó el Nou Teòleg, Sant Joan Clímac, 
Isaac el Siri i d’altres. Treballa 45 anys en 
l’elaboració d’aquesta Filocàlia que final-
ment va arribar a 12 volums, dels quals es 
diu que només les notes a peu de pàgina 
constitueixen un tresor de pensament espi-
ritual. Aquestes notes les va escriure amb 
la finalitat de fer més assequible aquests 
escrits als homes del seu temps. Pel gran 
coneixement que tenia dels sants Pares i 
per encarnar en la pròpia vida les seves 
ensenyances, molts el consideren un 
teòleg neopatrístic. En un moment donat 
manifestà el següent: “He cercat Déu en 
els homes del meu poble, després en els 

2. La Filocàlia, que vol dir amor a la bellesa 
entesa com a bé, és un conjunt d’escrits 
dels sants Pares que constitueix l’aliment 
espiritual del monaquisme ortodox.

llibres, en les idees i els símbols, però això 
no em donava ni pau ni amor. Un bon dia 
vaig descobrir, en els escrits dels sants 
Pares de l’Església, que era possible tro-
bar-lo veritablement en la pregària. A poc 
a poc he entès que Déu és a prop, que 
m’estima i que, omplint-me del Seu amor, 
el meu cor s’obre als altres. He entès que 
l’amor és comunió amb Déu i amb l’altre 
i que fora d’aquesta comunió el món no 
és més que tristesa, ruïna, desolació. Si el 
món volgués viure només en aquest amor 
coneixeria la vida eterna”.

Tot i haver escrit una dogmàtica en tres 
volums, preconitza una teologia del cor per 
damunt d’una teologia de l’intel·lecte, una 
teologia que té com a font de coneixement 
la intel·ligència de la fe, i com a finalitat, la 
salvació i la vida eterna, ja que, la teologia 
no és un sistema d’idees abstractes sobre 
Déu, sinó vida i diàleg permanent amb 
Ell. Veu el dogma cristià com a expressió 
de l’amor diví i com una fórmula concisa, 
amb objecte restringit que actua com un 
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eix invariable, però que al mateix temps 
canvia la vida contínuament. La seva és 
també una teologia conciliadora on es 
retroben temps i eternitat, immanència i 
transcendència, matèria i esperit..., per-
què d’alguna manera l’amor diví, que està 
de fons en tot el seu pensament teològic, 
resol totes les antinòmies, unint i integrant 
el que estava dividit.

Les principals obres que va escriure 
són les següents: Jesucrist o la restaura-
ció de l’home; La Santíssima Trinitat o al 
principi fou l’amor; La imatge immortal de 
Déu; Jesucrist, la llum del món; Déu és 
amor; La vivència de Dé u en l’ortodòxia; 
Pregària de Jesús i experiència de l’Es-
perit Sant; Ascètica i mística a l’Església 
Ortodoxa; Teologia dogmà t ica ortodoxa 
(en tres volums) i molts altres, a més de 
nombrosos articles.

CONCEPCIÓ DE LA FE
Per a Dumitru Staniloae la fe és la cer-

tesa sobre l’existència de Déu o, dit d’una 
altra manera, el cor de la fe és la certesa i 
cap altre coneixement no pot tenir una tal 
certesa. La fe és experimentada pel cre-
ient com una pressió que exerceix sobre 
la consciència una presència, o els senyals 
aclaparadors d’una presència que coinci-
deix amb la mateixa realitat en què es creu. 
Aquesta pressió de Déu la sent l’home com 
un desig de Déu de deixar-se conèixer i 
d’entrar en relació amb ell. En aquest sentit 
parla de la fe no tant com un producte de 
l’esforç humà sinó com un fet “transsubjec-
tiu”, transcendent. La ment, per la mateixa 
gràcia de Déu, és capax divinii i té la força 
de superar-se ella mateixa, d’anar més 
enllà dels seus límits i contenir la divinitat.    

En l’home existeix un impuls que cerca 
fora del món el seu fonament, ja que en 
ell no troba la resposta als seus dubtes 
i, segons Dumitru Staniloae, aquest és 
el lloc on les forces superiors troben el 
punt d’ancoratge per a fer néixer la fe en 
l’home. Constitueix l’òrgan natural que pot 
ser transformat pel descens de la gràcia 
divina en l’ull espiritual de la fe, amb una 
visió clara i certa. Aquesta inclinació a la 
fe ve de la imatge apagada de Déu que 
ha restat en l’home. El baptisme instaura 
aquesta llavor que caldrà actualitzar al llarg 
de la vida. Per tant, la fe demana de la nos-
tra col·laboració per passar de ser virtual 
a constituir-se en una realitat viva, en una 
evidència que creix gradualment i que amb 
el temps esdevé una visió “totlluminosa”. 
Però a aquesta visió diàfana no s’hi arriba 
si no és per l’esforç de la persona d’allibe-
rar-se de les passions egoistes que enfos-
queixen la seva vida i l’allunyen de Déu i 
dels altres. Seguint aquest camí, ascètic o 
ascendent per part de la persona i kenò-
tic o descendent per part de Déu, a poc a 
poc s’arriba a aquesta certesa que la raó ja 
havia intuït, però que només la fe pot aca-
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bar de confirmar. Així doncs, la fe atorga 
certesa a la raó i, per tant, el coneixement 
apofàtic és el veritable coneixement, ja que 
prové de Déu. En ell és Déu el qui il·lumina, 
mentre que el coneixement racional prové 
de la natura i està impregnat de la seva 
finitud i el seu relativisme. 

Dumitru Staniloae afirma que el camí 
pel qual ens arriba la fe és a través d’altres 
persones. Quan som a prop d’una persona 
amb una fe veritable, difícilment ens podem 
resistir a esdevenir creients també nosal-
tres, perquè Déu opera a través nostre i 
és així com es manifesta, com s’adreça a 
nosaltres. La fe, doncs, neix de Déu a tra-
vés de l’home i es difon d’home a home. 
Quan la persona s’obre a l’Esperit Sant, 
esdevé portadora de l’Esperit i d’aquesta 
manera l’amor de Déu es comunica als 
éssers humans i els divinitza. Per això 
Dumitru Staniloae diu que la persona és 
subjecte de l’amor diví, perquè és també 
font de revelació d’aquest amor. Però, no 
només l’home es transforma a través de la 
relació amb Déu, sinó que Déu també es 

transforma en la relació 
amb la persona. En el 
llibre Ascètica i mística 
a l’Església Ortodoxa 
escriu el següent: “I no 
només jo rebo en mi 
el Jo de Crist, fent-me 
segons la Seva imatge, 
sinó que també el seu 
Jo rep el meu jo en Si, 
rep fins i tot el meu cos 
en Ell, de manera que 
m’integra a mi també en 
els Seus sentits purs, 
en els Seus fets purs”.

La fe comporta una 
nova manera de rela-
cionar-se, ja que pres-
suposa posar fre als 
impulsos egoistes que 
ens impedeixen estar 
atents a les paraules 

dels altres i a través d’elles escoltar i des-
cobrir el seu subjecte. La paraula que es 
mou entre dos fa néixer el subjecte de l’un 
i de l’altre, però no la paraula monòleg. 
Pel lligam de la fe creixen els subjectes 
i per això la transmissió de la fe es fa de 
persona a persona perquè, juntament amb 
l’acte de transmissió de la fe, neixi el sub-
jecte en la seva plenitud. La fe, que és al 
mateix temps amor, descobreix en els nos-
tres semblants profunditats insospitades, 
perquè Déu ens mostra el Seu rostre i ens 
estima a través d’ells... la joia d’un per l’al-
tre és un do de la Persona Suprema de 
més enllà de tu i ell, la qual, a través d’ell 
se t’ofereix a tu, i a través  de tu, a ell. 
Quan Dumitru Staniloae parla de subjecte, 
no es tracta d’un subjecte qualsevol sinó 
d’un subjecte que té el segell de l’eternitat. 
Aquest subjecte, travessat per l’amor diví, 
ha canviat radicalment l’eix de la seva vida, 
esdevenint subjecte per als altres, al servei 
dels altres ja que, la fe que no dóna fruits 
d’amor, no és una fe veritable.
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LA SANTA TRINITAT
La Santíssima Trinitat és el misteri més 

gran que al mateix temps ho explica tot, 
o sense el qual res no es pot explicar. És 
amor sense principi i sense fi, i aquest 
amor de la Santa Trinitat se’ns comunica 
a través de Crist perquè esdevinguem por-
tadors del Seu amor.

El Déu trinitari és l’estructura de l’Amor 
suprem que ha creat el món, no per neces-
sitat, sinó per amor, amb la finalitat que la 
humanitat participi de la seva eternitat, de la 
seva plenitud i la seva comunió. Cal enten-
dre el món, o la creació, com un do que 
Déu ha fet a la humanitat amb el propòsit 
que l’home transformi, transfiguri aquesta 
creació, que faci del món una escala vers 
Déu. En el temps l’home té la possibilitat 
d’esdevenir subjecte de l’amor diví, és a 
dir, de deïficar-se. Dumitru Staniloae afirma 
que les persones de la Santa Trinitat man-
tenen entre elles una relació absolutament 
interior, ja que són totalment transparents 

i cadascuna d’elles està oberta a les altres 
amb la infinitud del seu amor. Justament 
perquè s’entreguen totalment, perquè 
obren totalment el seu ésser, estan unes 
en les altres en una interpenetració o inter-
subjectivitat recíproca, constituint un sol 
ésser. Recordem les paraules de Jesús 
quan diu: “Qui  m’ha vist a mi ha vist el 
Pare” (Jn 14,9). Aquest ha de ser també el 
model de relació entre les persones i entre 
les persones i Déu “perquè siguin u com 
nosaltres som u” (Jn 17,22). Cal desta-
car que en aquesta unió perfecta no hi ha 
confusió, sinó que cada hipòstasi està ben 
diferenciada de les altres dues. Per això 
Dumitru Staniloae afirma que el misteri de 
l’amor és la unió que aquest aconsegueix 
entre els qui s’estimen sense anul·lar-los 
com a subjectes lliures. En l’amor no hi ha 
res que sigui objecte, perquè l’altre ocupa 
el lloc de la primera persona.

Després que els humans, rebutjant 
l’amor de Déu, han caigut en la mort, el 
Pare celestial ha enviat el seu Fill per tal 
de restablir en Ell la relació de la humanitat 
amb el seu Creador. Dumitru Staniloae diu 
que dels encontres d’amor hauríem de dir 
més aviat “retrobament”, perquè aquest és 
el sentiment experimentat pels éssers que 
han obert llurs esperits en l’amor. La natu-
ralesa humana retroba per l’amor la unitat 
dividida pel pecat. Crist, que carrega amb 
totes les febleses humanes i, en supor-
tar-les per amor fins a la mort, venç la mort, 
es transforma en Arquetip per a la humani-
tat, mostrant el camí: el lligam indissoluble 
entre amor i resurrecció. “L’amor és més 
fort que la mort” (Ct 8,6). L’essència de la 
vida humana és fer el Crist transparent en 
nosaltres, oferir-nos com a pa espiritual als 
altres i rebre’ls igualment de bon grat com 
a pa espiritual. Crist és la nostra llum, que 
ens mostra no només la finalitat per a la 
que hem estat creats sinó també la força 
per avançar cap a ella i esdevenir ofrena 
absoluta.
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Dumitru Staniloae es pregunta com ha 
pogut aparèixer en una existència eterna 
un temps o, si cap la possibilitat 
de concebre una eternitat 
amb caràcter temporal. 
Seguint el fil del seu 
pensament, trobem 
una resposta afir-
mativa: temps i 
eternitat estan 
íntimament 
l l i ga ts  pe r -
què e l  Déu 
Paraula cerca 
un diàleg per-
manent amb 
la humanitat. 
Un cop creat el 
món, Déu s’intro-
dueix en la creació i 
aquesta kènosi de Déu 
en la creació indica la unió 
de Déu amb el temps. Aquest 
“al principi” és el primer intent de diàleg 
de Déu amb la criatura, que comença el 
seu camí temporal. És frontera però també 
punt de connexió entre temps i eternitat. El 
temps, en la concepció de Dumitru Stani-
loae, és l’interval entre la crida de Déu i la 
nostra resposta. De fet, el temps és la con-
dició de la relació dinàmica de la criatura 
que no ha arribat encara a Déu. Un cop ha 
arribat plenament a Ell, el temps esdevé 
eon, és a dir, temps de plenitud, de joia 
desbordant. Això expressaria el procés que 
va de la imatge de Déu com a virtualitat a 
la semblança com a realització.

En la Santa Trinitat el nom de l’Espe-
rit Sant està associat amb l’amor, perquè 
només el tercer implica el ple alliberament 
de l’egoisme, de manera que a través 
de l’Esperit Sant, l’amor de la Trinitat es 
demostra veritablement Sant. L’Esperit Sant 
relaciona el Pare i el Fill sense deixar de 
ser persona distinta i sense procedir també 
del Fill. En aquest sentit, l’Esperit és també 

l’Esperit del Fill, però el Fill resta “Fill” en 
aquesta resplendor de l ’Esperit d’Ell; 

no esdevé Pare de l ’Esperit.
L’ensenyança ortodoxa 

sobre la procedència 
de l’Esperit Sant del 

Pare vers el Fill i 
de la seva res-

plendor del Fill 
vers el Pare, 
m a n t e n i n t 
el Fill en la 
llum davant 
e l  P a r e , 
implica en 
si el fet que 

Fill i Pare no 
es confonen ni 

s e  s e p a r e n .

LA PERSONA 
En tant que la per-

sona és imatge de la Trini-
tat, és al mateix temps el misteri més 

gran de la creació, un misteri infinit que no 
es pot exhaurir mai. Les ciències huma-
nes volen d’alguna manera definir la per-
sona, capturar-la per mitjà de conceptes, 
però la persona és un ésser teològic i es 
troba més enllà dels límits de la ciència. 
El seu coneixement total depèn de Déu 
que és el seu darrer fonament. Només 
a mesura que la persona progressa en 
aquest coneixement de Déu, descobreix 
també les profunditats de la seva ànima, la 
seva infinitud inabastable. Diu l’autor: ser 
imatge de Déu i romandre imatge Seva i 
desenvolupar-se com a tal, significa ser 
company de diàleg amb Déu, perquè 
l’home està fet per a l’eternitat. Aquesta 
és la paradoxa de l’ésser humà, ser creat 
per Déu i al mateix temps immortal; però 
l’home no és immortal en si mateix sinó 
que està destinat a elevar-se a la sem-
blança amb el Creador a través d’aquest 
diàleg d’amor recíproc.
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La persona és el més elevat de l’és-
ser humà, és aquesta imatge de Déu que 
avança en tot moment cap a una plena 
comunió amb Déu en la Trinitat, per retro-
bar-se amb l’Amor infinit que ens prece-
deix. La persona tendeix a la comunió amb 
els altres i aspira a l’Absolut, mentre que 
l’individu està lligat a les lleis cegues de la 
natura i tendeix a l’egoisme. Ara bé, l’home 
pot capgirar aquesta set d’absolut vers ell 
mateix, per un orgull sense fi.

El primer pas en el coneixement d’un 
mateix és el penediment, el coneixement 
dels propis pecats, de les pròpies mancan-
ces o limitacions. Aquesta realitat obre la 

nostra consciència i ens 
fa plenament responsa-
bles de tots els nostres 
fets i conscients que, de 
tot el bé que fem, depèn 
la nostra eternitat i la dels 
altres. Es desenvolupa la 
sensibilitat, la capacitat 
de l’ànima de percebre 
Déu més enllà de tot i, en 
tornar-se sensible a Déu, 
es torna també sensible 
davant els altres; veu 
Déu en ells i els estima 
en Déu. Aquesta sensibi-
litat torna la persona ple-
nament humana. Aquesta 
sensibilitat és la fe, intuï-
ció de la realitat transcen-
dent però sempre present 
de Déu, subjacent en tot 
el que ens envolta. El món 
esdevé camí transparent 
per amor als semblants i 
a Déu, sent la visió de la 
llum divina el nivell més 
elevat de la consciència 
de si. Però, quan l’home 
no es comunica amb tota 
sinceritat, quan perd la 
seva transparència, altera 

el seu caràcter d’imatge de Déu i la seva 
aptitud per a ser responsable dels seus 
germans. Llavors la vida s’enfosqueix i 
esdevenim individus isolats i empobrits, 
perquè l’egoisme ens empobreix, ens 
arrenca la vida, ens buida el cor; l’egoisme 
ens allunya dels altres i de Déu. En canvi, 
els qui estan propers espiritualment no par-
len de manera isolada i fins i tot els seus 
fets es troben en una certa comunió.

L’AMOR COM A FACTOR D’UNIÓ PER-
FECTA I COM A ÈXTASI

Per a Dumitru Staniloae l’amor és la uni-
tat de mesura per a la vida: com més gran 
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és l’amor, més gran i profunda és la vida, 
mentre que la manca d’amor rosega dia a 
dia els seus fonaments. La victòria sobre 
la mort, s’obté no fugint-hi sinó vessant-hi 
vida. Per això l’amor de Jesús ha pujat a la 
creu, per la seva mateixa perfecció i, en ser 
suprema concentració de vida, ha vençut 
la mort, no lluitant-hi sinó travessant-la i 
anant més enllà, per la força infinita del seu 
amor, a una nova vida. Aquesta força infi-
nita del seu amor estableix el lligam íntim 
entre mort i resurrecció.

L’amor és increat, ve de Déu, i l’home 
només pot participar d’aquest amor i esti-
mar quan s’allibera de les seves passi-
ons, cosa que només és possible per 
l’ascesi purificadora de passions, que no 
és altra cosa que èxtasi, és a dir, sor-
tida, oblit d’un mateix, ofrena de la pròpia 
vida, o dit d’una altra manera, pregària 
en el seu sentit més profund. Quan l’és-
ser humà emprèn aquest camí ascètic, 
quan ajudat per l’Esperit Sant s’entrega 
a l’abisme de bondat de Déu, en els cims 
més alts de la pregària, Déu hi davalla 
i l’omple amb el seu Amor. Llavors, en 
aquesta unió, experimenta el que els 
sants Pares anomenen l’embriaguesa de 
l’Amor de Déu. Aquesta unió no és prò-
piament pregària, ja que en la pregària 
encara és massa clara la consciència de 
la distància amb Déu, però en els nivells 
més alts, la pregària s’eleva per sobre 
d’ella mateixa, esdevenint, segons parau-
les de Sant Gregori Palamàs, rapte de la 
ment en Déu. En aquests nivells opera 
exclusivament l’amor de Déu que eleva 
la criatura per damunt de la seva natura 
i és al mateix temps amor a Déu i amor 
al proïsme. Diu Dumitru Staniloae: L’em-
briaguesa de l’amor de Déu m’omple de 
l’impuls d’estimar tots els semblants, de 
rebre’ls tots en el meu cor, que es troba 
en el cor de Déu, de sentir-me que sóc 
amb tots a l’interior de la mateixa “casa” 
de Déu que és l’Església.

L’amor com a èxtasi, en ser un do 
exclusivament de Déu, penetra les coses 
que abans eren incomprensibles, ja que 
és al mateix temps llum, font suprema 
de coneixement. Si abans coneixíem les 
coses segons les categories finites del nos-
tre aparell cognitiu, progressivament les 
coneixem tal com Déu les ha pensat des de 
l’eternitat. Els sants, que consagren la seva 
vida a la Persona Absoluta, descobreixen 
aquests tresors en el santuari íntim del 
seu cor ja que, per la pregària, coneixen el 
camí que mena a Déu i reposen en Ell, tal 
com Déu reposa en els sants.
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FRA ENRIC CASTANYER
 FRA JOSEP MARIA SEGARRA

Necrològica

Fra Enric Castanyer i Inglès, tras-
passat a Barcelona l’onze d’octubre, 
als noranta sis anys de vida, en va 

viure setanta de frare caputxí i seixanta-
tres de prevere. Parlar d’un germà d’Orde 
és, però, força arriscat, una mica com tre-
pitjar terra sagrada, fa molt de respecte i 
una certa por. I més, quan aquest germà 
ha estat amic, mestre i company al llarg de 
trenta-cinc anys.

El p. Enric naixia a la barriada barcelo-
nina de sant Martí del Clot el 25 de juliol de 
1918. El 1931, als tretze anys, ingressava 
al seminari seràfic o menor dels caput-
xins catalans, a Igualada. En esclatar la 
guerra civil era a les portes del noviciat, 
de manera que fou un dels darrers super-
vivents de la Província d’abans del trenta-
sis, tot i que encara com a seminarista. Si 
no hagués estat per la guerra i el posterior 
servei militar, el 24 de setembre passat, 
l’Enric, hauria complert els setanta-vuit 
anys de caputxí.

Transcorregué la infantesa entre Bar-
celona, Premià de Mar i santa Coloma de 
Gramenet, en un ambient familiar sa i labo-
riós, no mancat de dificultats econòmiques 
que amb uns pares bons treballadors, ana-
ven capejant com podien. Els quatre ger-
mans freqüentaven la parròquia i els dos 
nois grans van formar part de la Federació 
de Joves Cristians de Catalunya. La mare, 
pietosa i compromesa, col·laborava en el 
manteniment de l’església del poble.

L’Enric no pogué anar a escola fins 
que fou grandet. Ell mateix ens comen-
tava sovint que als dotze anys no sabia 

escriure la O amb un canut. Però amb 
gran força de voluntat i l’ajuda d’un pro-
fessor i d’un seminarista es preparà per 
poder ser admès al seminari. Ja des del 
primer curs i al llarg de la seva formació, 
abans i després de la guerra, aprofità 
molt el temps, tot i que sempre hagué de 
combinar l’estudi amb diversos serveis 
a la fraternitat. Fou al coristat (seminari 
major dels caputxins), on començà a afec-
cionar-se al català, grec i llatí, esdevenint 
amb el temps un gran expert en aquestes 
matèries, i consagrant pràcticament tota 
la vida al seu ensenyament.
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 El 1937 fou cridat a files i destinat a 
transmissions. Visqué en primera persona 
la cèlebre i decisiva batalla de l’Ebre, fugí 
cap a la Catalunya Nord on transcorregué 
uns mesos en diversos camps de concen-
tració, i poc temps després del retorn a 
Santa Coloma, hagué de complir més de 
dos anys de servei militar a les colònies 
espanyoles de l’Àfrica. Hauria pogut tornar 
al convent tot just arribat a casa, però el noi 
no s’hi va veure amb cor. Les experiències 
que havia viscut al front el marcaren i tras-
balsaren profundament. A més, la família 
necessitava la seva ajuda...

El 24 de setembre de 1944, vuit anys 
després del que li hauria tocat fer, vesteix 
l’hàbit franciscà al convent d’Arenys de 
Mar, amb el nom de fra Eusebi de Barce-
lona. És un ganàpia que destaca entre els 
altres novicis, molt més joves que ell. El 
seu caràcter, temperamental i fort, amaga 
molta tendresa i una gran bonesa, però li 
causa més d’un disgust amb alguns supe-
riors. De resposta immediata i tallant (els 
companys l’anomenen El mossega), sota 
una aparença sovint ferrenya, sempre està 
a punt per a donar un cop de mà. Va alter-
nant els cursos de filosofia i teologia amb 
l’atenció als frares vellets, concretament el 
cèlebre p. Antoni Maria de Barcelona, els 
malalts de la infermeria de Sarrià, i durant 
dos cursos, amb les classes als semina-
ristes menors. Al mateix temps segueix 
estudis d’infermeria a l’Hospital Clínic.

Un cop ordenat prevere, passà pels 
convents-escoles d’Igualada i les Borges 
Blanques, i un temps a Arenys de Mar, 
fent molta feina com a guardià, ecònom, 
director, professor i consiliari de diversos 
moviments, així com assistent de l’Orde 
franciscà seglar. L’any 1973 va ser incar-
dinat al santuari de la Mare de Déu de 
l’Ajuda, a Barcelona, on serví la fraternitat 
com a guardià i, especialment com a ecò-
nom pràcticament al llarg de tota la seva 
estada, excepte els tres darrers anys. El 

2009 fou traslladat a la infermeria provin-
cial, a Sarrià, on moria el 2014.

Voldria fer esment d’uns moments 
especialment dolorosos per a la fraternitat. 
El 1992, quan l’Enric tenia setanta-quatre 
anys, li van detectar un càncer d’estómac. 
Un cop acabada l’operació, el cirurgià ens 
va clavar sense embuts al p. Josep Her-
rera i a mi: Aquest bon home durarà cosa 
d’un any, a molt estirar, un any i mig. El p. 
Enric sempre va pensar que havia estat 
un pòlip a l’estómac. Havia de durar un 
any i va sobreviure vint-i-dos anys més, 
gràcies a Déu. I el pobre metge, molt més 
jove que ell, va morir poc temps després. 
Ja ho diuen: val més sentència de metge 
que de jutge.

 Fra Enric Castanyer, un home profun-
dament enamorat de la seva vocació, fidel 
al País, fidel a l’Orde, fidel als germans i 
als amics. Un frare bo i assenyat, que no 
és poca cosa.
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«...Benaurat el servent que, quan 
parla, no mira la recompensa...»

Admonició 21
(Sant Francesc d’Assís)


