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SENYOR, TU SAPS QUE T’ESTIMO

Quan hagueren menjat, Jesús va preguntar a Simó Pere: «Simó, fill

de Joan, m’estimes més que aquests?» Ell li respongué: «Sí, Senyor,

tu saps que t’estimo.»

 (Jn 21, 15)

Jesús pregunta a Pere tres vegades si l’estima. Per què tanta insistència?
Si llegíssim aquest Evangeli en grec ens adonaríem que Jesús utilitza dues
paraules per a referir-se a l’estimació. Les dues primeres vegades Jesús
demana a Pere una estimació total, sense interferències, un amor únic com
el que demana Déu mateix al seu poble d’Israel: Escolta, Israel: el Senyor

és el nostre Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor el teu Déu, amb

tot el cor, amb tota l’ànima i amb tota la força (Dt 6, 4-5).
Pere sap que no té aquest amor que Jesús li demana. Sap que l’únic

amor que té i que pot donar-li és l’estimació d’amic. Així és com contesta
les tres vegades. I la tercera vegada és Jesús mateix qui li demana: Simó,

fill de Joan, m’estimes amb amor d’amic? Jesús vol que l’amor sigui
real, i per això s’acaba posant al nivell que Pere li pot oferir.

Jesús ens demana que, quan diem que estimem, ho fem amb l’amor
que realment tenim. És bo que ens fem conscients que estimar ens
compromet i ens obliga. Per això, com Pere, no podem donar un amor
que no tinguem. Però Jesús segueix cridant-nos també a tendir vers aquell
amor que demanava les dues primeres vegades, i que no és altre que el
manament que ens deixà: Estimeu-vos els uns als altres com jo us he

estimat (Jn 15, 12). Igual que Pere, nosaltres hem d’aprendre a estimar
com Jesús ens demana.  Quan ell ens diu: Seguiu-me, és com dir-nos
veniu amb mi i ho aprendreu.

fra Francesc Miquel Sánchez
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PER COMENÇAR

LA PARAULA, VEU DEL SILENCI
Gna. Begoña Fornes

«Quan m’arribava la teva

paraula , jo la devorava;

ella ha estat el goig i

l’alegria del meu cor»

Jr 15,16

Llegint el profeta Jeremies, em
sento «intimidada» per ell, sembla
com si, endinsant-se en el meu
pensament, hagués «endevinat» la
meva pregària: «Trobo les teves
paraules, Senyor, i les devoro, són
per a mi goig i alegria».

I és que a mi Déu em va seduir
a través de la Paraula:

«Senyor m’has seduït i

m’he deixat seduir»

(Jr 20,7)

Ara bé, haig de dir que no
sempre ha estat així ... fins que
aquesta Paraula ha arribat a ser
goig i alegria del meu cor, aquest
«cor insensat» ha hagut de recórrer
un camí llarg i dolorós, passar pel
gresol del foc, suportar gèlides nits

d’hivern, saber d’esperes i cansa-
ments, de lluites i fracassos, de
despreniments i de plors, però tot
això viscut com nou mesos de
gestació que culminen en VIDA!

Al començament, filòloga com
sóc, la paraula era la meva professió
i el meu entreteniment... però en
aquesta paraula no hi havia la vida...

M’agradaven les llargues
converses i encara més els llargs
escrits... però ni en elles ni en ells no
hi havia la vida...

Llegia llibres i llibres com el que
busca tresors amagats...però en les
seves paraules no hi trobava la vida...

....fins que arribà a mi, com
a Elies (encara recordo el
lloc i l’hora) la veu d’un
silenci subtil i en «la seva
paraula» sí hi vaig trobar
la vida.

I és que tota paraula ÉS silenci,
d’ell neix i s’alimenta, en ell creix i
cap a ell conflueix. La paraula es
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sadolla en el silenci i en aquesta
fondalada, tímidament va naixent...

Per això, sols des del
silenci és possible escoltar
la Paraula,

sols auscultant el silenci percebem
les seves constants vitals, la resta és
«lletra morta», buida. La paraula és
precursora, avançament, veu del
silenci, sap quin és el seu paper, sap
que «és menester que ella minvi
perquè el silenci creixi...»

I, no passa alguna cosa semblant
en la nostra vida de pregària? Amb
el pas dels anys la paraula va cedint

el lloc al silenci. En ella, cada vegada
més, parlar és callar, omplir-se
buidar-se, trobar-se perdre’s...

La vida, mestra mil·lenària, ens
ensenya també el misteri sagrat, la
bellesa sublim del silenci. ¿No heu
presenciat, o fins i tot experimentat,
una d’aquelles abraçades en què es
vol expressar tant que es fa
impossible pronunciar ni una sola
paraula mentre s’abraça? ¿Heu vist
algú que en fer un petó en lloc de
tancar els ulls es posi a parlar sense
parar? ¿Sabeu d’alguna cosa millor
que el silenci com a bàlsam i consol
de les penes? I és que quan un
sentiment ens corprèn, necessà-
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riament brolla un silenci profund i
perllongat.

Necessitem, per aprendre a
pregar, guardar silenci no des de la

«gola» sinó des de les «entranyes»,
i per això a voltes Déu ens posa un
dit als llavis com qui diu: «calla!» en
corprendre’ns amb la seva paraula
en la pregària, en la Lectio Divina...

Quan un fragment, una
paraula de les Escriptures
ens fereix, ens travessa,
ens «corprèn», brolla la
dolcesa de l’Esperit impre-
gnant-nos d’un silenci que
no es veu, malgrat ho sosté
tot, que no es diu i no
obstant ho expressa tot.

Però també altres vegades ens
succeeix el contrari, i Déu no ens
envia la seva paraula fins a trobar-
nos «silents»:

«Mentre un silenci

tranquil embolcallava

l’univers i la nit era al bell

mig de la seva cursa, la

seva paraula totpoderosa,

deixant els trons reials, es

va llençar des del cel.»

 (Sav 18, 14-15)

Hem profanat el silenci de
la pregària com qui
profana un temple,

hem fet d’ella un «mercat» de
paraula barata i fàcil que intenta
anestesiar la nostra set més pregona
per no haver de suportar el silenci
de Déu en l’espera de la seva
Paraula. Hem «ferit» la Paraula amb
la nostra «xerrameca».

No obstant, no hi ha millor talaia
que el silenci per aguaitar l’arribada
de la Paraula... Hem de ser
«sentinelles en la nit», fer vida aquells
bells versos de R. Tagore:

« Si no parles ompliré el

meu cor del teu silenci. I el

guardaré amb mi. I esperaré

quiet. Com la nit en la seva

volta estrellada, enfonsat

pacientment el meu cap...

Vindrà sens dubte el matí i

es fondran les ombres... I la

teva veu es vessarà per tot

el cel en rierols d’or i les

teves paraules volaran

cantant de cada un dels

meus nius. I les teves

melodies este-llaran en flors

per les meves enramades

pro-fundes».
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La pregària, com l’amor, és una
font amb dos sortidors, d’un d’ells
hi brolla la paraula, de l’altre el
silenci i en confluir emana d’ella
aigua fresca, viva, que sacia la set i
fa expressar així el cor: «Només tu

tens paraules de vida eterna».

Per això, parafrasejant
Machado, goso dir que «mi corazón
está donde ha nacido, no a la vida,
sino al amor» i aquest lloc és la

Paraula, la seva Paraula, portada a
mi sobre les ales del silenci. Per això:

«vaig decidir endur-me-la

a casa per conviure amb

ella, sabent que seria per a

mi bona consellera i em

confortaria en les

preocupacions i les penes.»

(Sav 8,9)
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CONTEMPLANT UNA ICONA
Lídia Roig

Hi ha dues maneres d’aproxi-mar-se a una icona que són com
dos moments, encara que l’un no exclou l’altre; el primer,
amb una mirada analitzadora, escrutadora, intenta resseguir
tot detall minuciosament, intenta interpretar tots els elements
de què es compon l’obra artística en qüestió: història,
influències, època...; el segon, al marge de racionalitzar-ho
tot, invita a l’abandó, a deixar-se dir; només actua la recepció
pura que no jutja ni justifica res; senzillament, el cor de qui
contempla es lliura a la imatge i la imatge, podríem dir que
s’abandona al cor del seu admirador. Aquesta relació gratuïta,
que em sembla també molt trinitària, és el centre mateix de

l’obra «Trinitat de la Misericòrdia», de Sor Caritas Müller
de Cazis (monja dominica de Suïssa).
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 És Divendres Sant. El matí fa
hores que s’ha llevat i jo també. En
un ambient de interiorització i de
silenci comença la contemplació, i
m’endinso en la icona o la icona
s’endinsa en mi, talment com dos
moviments a l’uníson: El «fill pròdig»,
aquest punt central de la imatge que
és la persona humana, rep del Pare,
del Fill i de l’ Esperit en l’espai i el
temps infinits de qui ho contempla, a
cada època o a cada moment,
perquè qui ho contempla és també
aquest centre de debilitat, de

fragilitat, de ferida amb qui el mateix
Jesús s’identifica fins a l’extrem.

Des d’aquest nucli puc
sentir la tendresa dels
braços, de les mans del
Pare que m’enllacen,
aquestes mans suaus de
carn i la pressió enèrgica
a les costelles i el bes a la
galta, com una invitació a
guarir-me, a confiar, a
formar-ne part.
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Tanmateix, també puc
sentir la calidesa del petó i
la tebior de les seves mans
als meus peus, cansats;

un massatge que allibera tot el meu
cos; que allibera les nafres físiques i
psíquiques de tants altres. Intento
deixar-me fer, a voltes m’incomoda,
m’entristeix i no sé perquè. Potser
la seva veneració per la persona em
fa basarda. No sabré estar a
l’alçada, no podré correspondre

amb igual magnitud. Altrament, la
inclinació, aquest fer-se petit damunt
els meus peus evidencia la seva
predilecció per mi, per tots i totes
com a fills. Sap el meu nom, sap qui
sóc, com sóc, m’estima. No sé
l’estona que m’hi estic, no sé el
temps que passa. Em ve el record
del dijous, del Dijous Sant, i
d’aquella també prostració, símbol
de «rentar els peus» de Jesús, envers
el qui tinc al costat. És una amiga de
fa temps. Què faig als seus peus?
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Unes sensacions de ridícul, de
vergonya, de buit o plenitud –
aquests dos conceptes sovint es
barregen-, m’envaeixen... Després
és ella qui s’aboca a mi i jo li poso
suaument les mans a l’espatlla.
Sensació d’unitat, d’igualtat entre el
que rep i el que dóna. Un corrent
de tendresa s’estableix, com ara,
amb el Fill de la icona, contingència
i adoració,  i del Fill al Pare, Mare,
de la mirada de l’un a l’altre, de
l’acaronament de l’un a l’altre amb
el senzill lligam de l’Esperit,  de la
profunda respiració, d’aquest alè de
Déu, que unifica i fa sentir que en
Ell vivim, ens movem, i existim.

En aquesta frase paulina hi trobo tot
el sentit d’una Trinitat gens estàtica
que convida a viure en i des d’aquest
nucli de Déu, deixant-me portar per
un moviment que alhora és tempesta
i brisa suau, que integra, que
acompanya, que  fa emergir d’aquest
centre com si em desplegués per
abraçar de nou tot el que faig.

Des d’aquest joc de gestos
i mirades de la icona
s’irradia un instant de
resurrecció, una manera
de ser i estar que és pura
donació.
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L’ALEGRIA DELS CRISTIANS
fra Eduard Rey

En una ocasió, revisant
fotografies de l’arxiu del convent,
em va cridar l’atenció que, en els
anys 20 o 30, la gent es posava molt
seriosa, fins i tot solemne, quan li
havien de fer una fotografia. En les
fotografies d’aquell temps, veus els
frares amb expressions gairebé
severes. A mesura que vas avançant,
que et vas acostant als nostres dies,
és al revés, quan toca fer una foto la
gent somriu, i a vegades fins i tot
forçadament.

M’imagino que aquesta diferèn-
cia correspon a un canvi de sensi-
bilitat. En un temps la gent volia
donar la impressió de seriositat, en
l’altre, volen donar la impressió
d’alegria.Perquè vivim en un temps
en què l’alegria es valora.Només cal
que ens posem davant la televisió i
mirem els anuncis: tothom somriu i
fins i tot salta i balla.

A vegades, quan diem que
els cristians hem de ser
testimonis de la resurre-
cció de Jesús, tinc la
impressió que s’està pen-
sant en aquesta mena
alegria,gairebé obligatòria.

 Fins i tot et trobes cristians que se
senten una mica culpables de no ser
prou alegres.

Però em pregunto si
l’alegria realment cristiana
és realment això.

En el relat de l’ascensió de Jesús
(Lc 24,46-53), se’ns diu que els
deixebles estaven plens d’una gran

alegria. No obstant, el petit discurs
que Jesús els ha fet comença dient
que el Messies havia de patir. Hi
ha un cert contrast aquí. Els
deixebles han estat testimonis de la
feblesa i del patiment de Jesús i això
la resurrecció no ho ha esborrat. Per
aquesta raó l’Evangeli insisteix que
Jesús porta les marques del que ha
passat. Aleshores, per què estan
alegres? Quina és la font de l’alegria
cristiana? Jo crec que ens podem
intentar posar en la pell dels
deixebles. Quan els deixebles van
viure la passió de Jesús, no tan sols
van ser testimonis de la feblesa de
Jesús. També van ser sobretot
testimonis de la pròpia feblesa,
perquè no van estar a l’alçada.  Sant
Pere el va negar, els altres es van
amagar, es van dispersar. Davant de



11

RECERCA

Jesús clavat a la creu no només van
veure el que li passava a Ell, també
van veure com eren ells, com n’eren
de fràgils, de febles, de covards.
Que pobre que era el seu amor al
costat de l’amor de Jesús!

La resurrecció va ser pels
deixebles una experiència
de perdó.

Jesús torna cap a ells ressuscitat,
i amb la seva nova vida no els
menysprea, ans al contrari, els diu
que seran els seus testimonis. Jesús
s’atansa a Pere i per tres vegades li

pregunta M’estimes?, com si li
volgués donar l’ocasió de refer les
tres vegades que l’havia negat.

Jo crec que és una experiència
que la podem tenir tots els cristians.
Sovint mirem de prendre’ns
seriosament l’evangeli, intentem
realment estimar els altres i
sincerament ho fem, però no triguem
en adonar-nos que ensopeguem  i
fracassem en l’intent, que el nostre
amor és molt més petit i pobre que
no havíem imaginat. Aleshores, si la
nostra mirada s’aixeca cap a Jesús,
amor complert fins a la creu, ens
adonem de la distància enorme que
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hi ha entre Ell i nosaltres, però també
sentim com ens diu, ressuscitat: Val

la pena que ho tornis a intentar,

que t’aixequis si has caigut, que

no ho deixis estar.

Jesús ens torna a perdonar, ens
torna a dir: No et capfiquis en els

teus errors, en els teus pecats.

Aixeca’t, tira endavant, pots fer-

ho, jo t’ajudo.
 Crec que aquesta és la veritable

alegria cristiana. No és una alegria
ingènua, que vol presentar el món
com si tot fossin flors i violes, sinó

l’alegria del qui se sap feble
i fràgil, i, malgrat tot,
estimat per Déu, per Jesús
que no deixa de dir-nos en
cap moment: Aixeca’t,
torna a intentar-ho, estic
amb tu.

Quan Jesús és enlairat a la dreta
de Déu, esdevé una promesa per a
tots. A nosaltres que som fràgils i ens
equivoquem, Jesús ens promet que
ens portarà a la dreta de Déu. Ell hi
ha arribat i ens obre el camí.
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LA VERITABLE I SANTA OBEDIÈNCIA DE
JESUCRIST (1R 5,15)

Mª Remei Garcia

Avui dia, en el nostre món, hi ha
una certa aversió a la paraula
«obediència», confonent-la com a
un rebaix de la personalitat, que
només fa i creu el que li diuen, sense
criteri propi. Però Sant Francesc té
de l’obediència un sentit molt
pregon, que no sols en parla a la 1R,
sinó que també en la Salutació a

les virtuts, hi té un paràgraf molt
significatiu, diu així:

 «La santa Obediència

confon tots els volers

corporals i carnals, i té el

seu cos mortificat per

obediència de l’Esperit, i

per a l’obediència del seu

germà. I està subjecte i

sotmès a tots els homes que

hi ha en el món; i no sols

als homes ans encara a

totes les bèsties i feres, a fi

que puguin fer-ne tots el

que vulguin, tant com des

de dalt els fos donat pel

Senyor» (vv. 14-18).

«Francesc d’Assís parla
d’aquest Senyor expressat
silenciosament en el llenguatge de la

creu. Obert a una altra lògica,

apresa del Déu que es despulla de
tot el que és seu, Francesc
reconegué en el Déu crucificat la
veritat del Déu de la Vida.

Francesc al desapropiar-se
de la seva voluntat, fa
present el seu seguiment a
Jesús

que posa la seva voluntat en la
voluntat del Pare, que vol la vida de
tots els homes. Perquè els homes
tinguin plenitud de vida que el Pare
els vol comunicar» (1).

Per tant jo veig l’obediència,
certament com un submissió, però
no obligada, sinó que és fruit de
l’amor que hom sent i que desitja
sotmetre’s a tot el que la persona
estimada li demana. Quan més, si
aquest enamorament és per Jesús.
Si ell vol per a nosaltres la Vida, si
ell vol el nostre bé, si busca la nostra
intimitat... «Mira, sóc a la porta i

truco. Si algú escolta la meva veu

i obre la porta, entraré a casa

seva i soparé amb ell, i ell amb

mi» Ap 3,20). Per tant, en aquesta
intimitat, el que desitgem és
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«sotmetre’ns» al que ell vulgui de
nosaltres, sabent que tot el que
vindrà d’ell serà bo. La confiança
en la persona estimada fa que t’hi
entreguis del tot perquè hi confies
plenament.

Per entrar en la dinàmica de la
desapropiació i de l’entrega, un
element essencial de la fe, crec jo,
és la humiliat.

La humilitat, germana de
l’obediència, ens fa
assequibles i disposats a
renunciar al nostre jo, per
a poder ser lliures,
escoltar, i llançar-nos en el
seguiment de Jesús sense
condicions.

 En la primera carta de Pere, ens
diu: «Revestiu-vos d’humilitat els

uns envers els altres, perquè Déu

s’enfronta amb els orgullosos,

però concedeix als humils la seva

gràcia. Per això, humilieu-vos i

sotmeteu-vos a la mà poderosa de

Déu, i ell us enaltirà en el temps

que té fixat» (1Pe 5, 5b-6).
El posar la nostra voluntat en la

voluntat del Pare, no disminueix en
absolut la nostra voluntat ni la nostra
llibertat, ans el contrari, la nostra
entrega gratuïta, és la font d’on
traiem la força i la voluntat per fer el

que Déu ens demana o les
circumstàncies ens exigeixen. I,
sobre tot, on trobem el sentit a la
vida, i on trobem la pau, la serenitat,
la joia i l’esperança confiada
posant-se ens mans de Déu,
obedients als seus missatges.

I acabo amb unes paraules de
Sant Pau als romans que em semblen
molt adients: Ningú de nosaltres no

viu ni mort per a ell mateix: si

vivim, vivim per al Senyor, i si

morim, morim per al Senyor. Per

això, tant si vivim com si morim,

som del Senyor» (14,7-8).

Nota 1.Cf. Francico de Asís y de Jesús.

Col. Hermano Francisco nº 18 (p.171).
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LA VOLUNTAT DE DÉU
ÉS SENZILLA
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«…LA VOLUNTAT DE DÉU ÉS SENZILLA…»
Conversa amb Cristina Kaufmann

Cristina Kaufmann, carmelita descalça del Monestir de
Mataró, ens va deixar sobtadament durant la Pasqua del 2006.
Fou coneguda i estimada per molts de nosaltres i ens ha deixat
un mestratge espiritual senzill i profund. Hom podia mantenir-
hi una conversa i percebre que vivia en Déu i que tractava
les coses de Déu amb paraules senzilles. Certament era una
dona d’experiència, tota ella transparència de Déu.
Avui, tot recordant-la, us oferim una entrevista que li va fer
fra. Josep Manuel Vallejo l’any 1994 a l’entorn del tema: la
recerca de la voluntat de Déu, que aparegué publicada en el
número 5 de la nostra revista.

*Cristina, ens agradaria parlar amb tu de la manera d’orientar-se
en el propi itinerari espiritual, com descobrir la pròpia vocació, el
discerniment de les coses de Déu...

- Molt bé.

* Tu, com cerques la voluntat de Déu?
- El primer element, si vols trobar la voluntat de Déu, és viure la realitat

que som i que ens toca viure en la nostra vida.
Nosaltres mateixos som expressió de la voluntat de Déu, la nostra

naturalesa té unes lleis, la Creació ja ens diu com hem de viure.Aleshores,
quin camí és la voluntat de Déu per a mi?... Bé, busquem quina forma de
vida.

Una ajuda essencial per aprendre què és el que Déu vol són les
Escriptures, l’Antic i el Nou Testament. Allà Déu s’ha pres la molèstia de
dir-nos alguna cosa de la seva voluntat, com s’imagina Ell la vida humana,
com s’imagina la Creació... I allà aprenem moltes coses. Allà coneixem la
voluntat de Déu sobre l’home: que participem de la seva vida divina...
Jesús ens fa de mirall des de la seva condició de Fill de Déu i jo l’he de
viure, aquesta unió amb Déu des de la meva condició de filla adoptiva.
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* Tu llegeixes assíduament l’Escriptura? Fas «lectio divina»?
- No regularment. Regularment segueixo la lectura que ens proporciona

la litúrgia, ficant-m’hi i acollint-la com l’aliment que Déu em prepara cada
dia en la seva Paraula. Després hi ha moments, un dia de recés o uns dies
de recés; aleshores sí que faig una «lectio divina» continuada. Ho faig
bastant sovint; llavors m’ajuda moltíssim llegir un llibre sencer, una carta
de Sant Pau, un evangeli; m’agrada tenir la visió global d’un autor.

* I lectura de la pròpia vida, dels esdeveniments, assaborint el
«gust» que han deixat?

- Això s’hauria de fer assíduament, estar desperts i llegir el que vas
vivint. Ara, també va bé fer-ho amb una perspectiva de més temps.

Però també la Sagrada Escriptura; com més temps passa t’adones que
tot el que ens pot esdevenir en la vida està en la Sagrada Escriptura. No hi
ha res que no ens ho hagi revelat. Hi hem de llegir la nostra pròpia vida,
perquè la Bíblia és «Paraula viva».
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* De fet, l’Escriptura s’ha fet així, a partir de la vida del Poble
d’Israel amb el seu Déu.

- Sí, l’experiència del Poble de Déu i l’experiència de l’Església amb
l’Esperit Sant.

* Quan fas un temps llarg de recés, una setmana, o deu dies, com
ho fas?

- Mai no faig un pla preconcebut, a sigui: «faré això i allò, o tres hores
d’aquí i tres hores d’allà». No. Alguna cosa sí que em proposo, com per
exemple: «llegiré tal llibre»; però alguna vegada passa que t’ho prepares i
després, el primer dia, en ficar-t’hi, pel que sigui, t’ho capgira tot.

Jo he fet recessos amb una lectura continuada de la Sagrada Escriptura.
He fet recessos en què no he llegit la Sagrada Escriptura sinó pregària
silenciosa o bé la lectura d’algun llibre espiritual clàssic o modern. També
alguna vegada he fet recés només amb la pintura de l’Anunciació de fra
Angèlico; deu dies. Home! Amb una mica de treball manual, alguna carta...
però com a lectura, com a ajuda per a la pregària, sols la imatge de
l’Anunciació... i les ressonàncies del text evangèlic, és clar. És una pintura
divina. Hi és tot el fi de la meva vida, tota la llum del desig de Déu, tota
l’expectació de l’enamorament que Déu exerceix sobre meu, en la petitesa
de la meva condició pecadora.
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* La memòria, oi que és important per a la pregària, la memòria
bíblica dels salms, càntics, antífones...

- Sí, és important per tenir un arsenal de textos que en un moment
donat se’t fan presents. Per això és bo tenir una versió bíblica única per a
la pregària. Tenir diferents versions va bé per comparar i enriquir els
significats, però per a la pregària és millor una sola.

* Parlem una mica del discerniment, si et sembla. A veure; com se
sap, com tu endevines que una cosa és de Déu o no és de Déu?

- Primer, senyal que una cosa és de Déu és que ens posa en una
situació d’humilitat, de petitesa davant d’Ell... i també de pau.

Naturalment, Déu no demana coses que ens destorbin la nostra pau.
Això no vol dir que no hi pugui haver «guerra psicològica».

Però més fondo, allà on som cadascun de veritat... una serenor, una
pau, un ordre..., no desordre.

I després també, Sant Joan de la Creu diu: «... Naturalment, quan Déu
demana una cosa, dóna el gust de fer-ho»... Però no el gust del caprici o
de la sensualitat, sinó el gust de sentir la felicitat de poder complir la voluntat
de Déu.

* Sí, perquè a vegades demana coses difícils, que vénen a repèl...
- Vénen a repèl, sí. Però si és una cosa o obra bona i em ve repetides

vegades a la memòria, és senyal que Déu vol que la facis.

* Però la tradició dels sants ens diu que de vegades el «diable»
apareix en forma de bé.

- Sí, sí, sí... Llavors és això, aquesta humilitat profunda, humilitat senzilla
que deia Sant Joan de la Creu, no orgull que pot ser obra del dimoni, sinó
aquesta senzillesa. Si una obra produeix això és que és de Déu. Si produeix
orgull o envaniment o neguit és senyal que no és de Déu.

* Què opines d’aquests criteris que Sant Ignasi formula en els
Exercicis de les consolacions i desolacions.
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- Jo no conec gaire Sant Ignasi. A la vida espiritual i a la vida
contemplativa sobretot, penso que no hem d’anar pel gust, pel consol,
sinó per Déu mateix, per Ell..., per Ell... Si en resulta consolació molt bé,
però si resulta que no ve consolació, doncs, també.

* Però, per exemple, Sant Francesc explica al seu testament cap al
final de la seva vida l’experiència que va tenir amb els leprosos, i
l’explica uns 20 anys després de produir-se, vol dir que li va impactar
a fons i se li va quedar gravada a la memòria. Diu que li feien molt
de fàstic els leprosos, que li era «molt amarg», però diu: «... El
Senyor m’hi conduí i en vaig fer misericòrdia. I quan me n’apartava,
allò que m’era amarg se’m convertí en dolçor de l’ànima i del cos...».
Llavors, aquesta dolçor li és com criteri que allò, que és
desagradable, pot ser de Déu.

- Sí, sí..., hi ha dos nivells: un de repugnància o de dificultat psicològica
o de passions o de por, que és natural que ens preocupi. I un altre on cal
situar el que et deia abans de Sant Joan de la Creu: «Quan Déu demana
una cosa dóna el gust de fer-la». Aquest gust en aquest nivell pot estar
barrejat amb una dificultat en l’altre nivell.

* Fa uns anys, en una entrevista a la revista FOC NOU(1), deies
que els plans de Déu sobre tu es van descobrint a mesura que et
vas descobrint a tu mateixa...

- Sí, crec que la vocació neix amb nosaltres i creix amb nosaltres i a
mesura que fem camí veiem «per on van els trets», per on Déu ens condueix
o què és el que ens ofereix.

* Perquè els esdeveniments també ens van modelant.
- Sí, sí, clar. La voluntat de Déu també es manifesta en els

esdeveniments.

* Però tu dius que naixem amb la llavor al cor.
- Jo crec que sí, perquè Déu té un pla sobre cadascú de nosaltres i allà

està tota la vida nostra, la nostra vocació.
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* Llavors la tasca seria un descobriment de les pròpies
potencialitats.

- Això mateix... descobrir, descobrir... Sí, és com una escultura.
Ens dóna un bloc de pedra i a mesura que anem vivint, anem treballant
aquest bloc de pedra. I així surt la figura del que ha pensat Déu de
nosaltres.

* En el teu itinerari espiritual hi ha hagut «moments forts»
d’experiència de Déu o ha estat una cosa més planera?

- En general més planera. Pot haver-hi algun moment puntual,
especialment «fort» però molt, molt escàs... L’experiència de Déu a mi ve
com a cosa de la invisibilitat de Déu, no es veu, no es palpa. Hi ha una
experiència certa però no hi ha hagut tal dia, o tal hora, o tal lloc em va
passar això.

La tònica normal és aquesta fidelitat, aquesta confiança..., el salm 130:
estem «com un nen a la falda de la mare»... deslletats! La mare ens porta
als braços però ja deslletats..., sense la dolçor i la facilitat de la llet que ens
alimenta sense esforç nostre.

* Dius a l’entrevista que algunes lectures com Bernanos, Claudel,
Guardini... i sobretot Santa Teresa, Edith Stein, et van ajudar a
descobrir el teu camí.

- Grans figures, grans persones, llegides o conegudes personalment
m’han ajudat, m’han estat com signes de la presència de Déu en el meu
camí espiritual.

* I dius una cosa que a mi m’ha agradat molt, i és que «aquestes
figures t’atreien per la seva altura humana i espiritual, però alhora
et feies una mica el sord, perquè et feia por». Però dius que «la
relació sincera amb Déu fa que al final t’hagis de rendir»... La relació
sincera amb Déu...

- Sí, perquè a vegades hi ha com la temptació o l’intent de fer un
doble joc. Déu està a la meva vida, i és veritat, et va cridant i et sol.licita o
et fascina... I t’atrau, però també penses:... Bé, està bé... però també hi ha
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una altra opció, un altre ritme de vida, més fàcil, més normal, més com
tothom»... Tenia consciència viva d’estar amb Déu a la parròquia, en moltes
ocasions... i de dir-li moltes coses, però sabia que a dintre tenia un racó...
que no... que no hi posava la mà. I és clar, dius:... «això no pot ser»...

* També dius que d’adolescent, quan vas descobrir l’amor et vas
adonar que el teu cor «nomes podia entregar-se a un amor total».
Això significa que en l’amor matrimonial hi ha una diferència
qualitativa respecte a l’amor en la vida religiosa?

- No. El nostre estil de viure l’amor és diferent al del matrimoni, en el
sentit que nosaltres som un signe visible, palpable de la forma escatològica
de l’amor, (on arribarà tot amor humà). A la meva manera de veure, no hi
ha una diferència qualitativa, perquè si el matrimoni cristià i l’amor són
autèntics: recerca del bé de l’altre, de donació, fidelitat... tot aquest amor
és l’amor de Déu, sens dubte.

* Tu tens un director espiritual o una persona que t’aconsella i li
obres el cor?

- Sí. Trobo que és molt important. Sí, Sant Joan de la Creu ho diu
molt: «...Ay del alma sola...», «...Ay del solo…», que no dialoga.

És molt important perquè estem exposats a molts enganys o
despistaments. En canvi, en confrontar amb els germans, fins i tot els de la
pròpia comunitat, t’ajuden a veure-hi clar. Pot ser una germana gran o un
guia espiritual.

* Creus que és convenient que coincideixi amb el confessor?
- No, és independent.

* Si haguessis d’aconsellar a un cristià que vol fer un temps de
recerca seriosa de la voluntat de Déu, què li diries?

- Que busqui un espai de silenci i de solitud i que, amb ajuda d’algú,
intenti llegir en l’Escriptura la seva vida; millor algun llibre del Nou
Testament, especialment l’Evangeli.
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* I això diàriament o en un temps de recés?
- Això depèn de les maneres de ser o de les possibilitats, depèn de les

persones. Hi ha gent que es concentra de seguida, en mitja hora i en
qualsevol lloc, i altres que necessiten més calma, més temps. El que cal és
no absolutitzar cap mitjà, veure quin mitjà per a mi, ara és el possible i,...
endavant.

* Però el que és ineludible és el silenci i la solitud, i el diàleg amb
algú.

- Això sí, segur.

* En la vida atabalada i dispersa que ens toca viure, tu creus que és
possible fer una experiència de Déu seriosa i profunda?

- Sí, si tenim la voluntat del silenci, no sols el silenci de fer un recés sinó
el silenci interior, i capacitat d’elecció i d’escolta. Si tinc ganes d’escoltar...
no puc al mateix temps entregar-me a altres coses que m’impedeixin el
silenci interior o provoquin tendències dispersadores.

Tot i que el món d’avui no ajuda, crec que hi ha possibilitats de trobar
espais de silenci encara que sigui fora del propi àmbit.

Em sembla que allò que volem de debò ho trobem.



RECERCA

24

* Se t’acut alguna altra cosa que vulguis afegir?
- De fet, la voluntat de Déu és senzilla, no hem de fer grans muntatges

per cercar-la. Cal ser més realistes i reconèixer que estem penjats de
Déu. Aleshores no hi ha perquè complicar-ho, sols cal caminar darrere.

Déu t’estima, tu vols estimar-lo, Jesús et proposa un camí,... endavant!
Jo crec que el 80-90 per cent dels «problemes espirituals» són falsos.

Jo ho dic per mi, per pròpia experiència...

* Per això quan parles amb un altre s’esvaeixen.
- Sí, és clar. Per això és necessari el diàleg.

* Darrerament em preocupa un cert equívoc que hi ha amb les
tècniques orientals, del ioga, budisme... A vegades es confon la
meditació oriental o la relaxació amb la mística cristiana. Fins i tot
es relaciona amb la «nada» o el «vacío» en Sant Joan de la Creu.

- No. La diferència del missatge essencial de Sant Joan de la Creu és
que és una «nada» «para todo» i mai no és una desaparició total de la
personalitat... És una comunió. Només hi pot haver comunió quan hi ha
dues persones. Quan és una sola no hi ha unió.

Totes aquestes tècniques de relaxació, de concentració faciliten o
preparen el terreny per a la pregària, però no són pregària cristiana;
la pregària cristiana és essencialment diàleg amistós entre dues
persones.

* Però no creus que de la mateixa manera que la relació d’amistat
no s’ensenya, no es prepara, llavors la pregària s’ha de preparar?

- No, però a vegades, per poder dialogar amb un amic tendeixes a
tenir un espai reservat, un ambient... No és que sigui absolutament necessari,
tu pots estar amb un amic al metro sense dir res ni comunicar-te, però
ajuda.
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* A vegades sents dir a persones que fan vida religiosa que tot
se’ls converteix en pregària.

- Bé, aquest tòpic és molt corrent però... Tot se’t converteix en pregària
si fas pregària, exclusivament pregària. Aleshores, si la persona no té cap
estona concreta amb el Senyor, dubto que això es pugui donar.

* Molt bé, moltes gràcies, Cristina.

NOTES
(1)Realitzada per JOSEP LLIGADES a FOC NOU núm.202 (1991) pp.12-14
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...que no es otra cosa..que no es otra cosa..que no es otra cosa..que no es otra cosa..que no es otra cosa
0ración mental a mi parecer0ración mental a mi parecer0ración mental a mi parecer0ración mental a mi parecer0ración mental a mi parecer

sino tratar de amistadsino tratar de amistadsino tratar de amistadsino tratar de amistadsino tratar de amistad
estando muchas vecesestando muchas vecesestando muchas vecesestando muchas vecesestando muchas veces

tratando a solastratando a solastratando a solastratando a solastratando a solas
con quien sabemos nos ama.con quien sabemos nos ama.con quien sabemos nos ama.con quien sabemos nos ama.con quien sabemos nos ama.

Teresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de JesúsTeresa de Jesús
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EXPERIÈNCIA D’UN MESTRATGE TOT
RECORDANT CRISTINA KAUFMANN

Gna. Anna Boj

Anna és una jove monja carmelita del monestir de Mataró,
que ha estat  durant molts anys deixebla i amiga de Cristina
Kaufmann.
En el context d’una Trobada de religiosos/es a Arenys de
Mar, després de veure  el DVD «Re-crear les soledats», li
vàrem demanar que ens parlés d’ella..

Quan jo vaig entrar al monestir,
Cristina era la priora i la mestra de
novícies. Ella s’encarregava
d’acompanyar les qui entraven. Al
noviciat érem dos, la meva
companya gran i jo, i la Mare
Cristina com a Mestra.

Quan jo vaig conèixer la Cristina
no tenia ni idea de què era la vida
religiosa, ni les monges ni gairebé
res. Jo sóc de Vilafranca del
Penedès. I no havia estat mai a
Mataró. Però com que vaig
començar a tenir inquietud, volia
aprofundir més en la relació amb
Jesús, i vaig pensar: «On puc anar
doncs, per compartir una mica això
que estic vivint, i poder estar en
silenci i escoltar Déu o aprendre a
escoltar-lo? Aleshores, em van
donar un telèfon de Mataró. Jo vaig
trucar-les i em van oferir d’anar a
una casa d’acollida, com una

hostatgeria que hi ha al costat del
convent on la gent hi pot anar a fer
pregària, uns dies de recés... Jo volia
anar allà, estar sola i aclarir-me un
mica. Però estaven fent obres i no
s’hi podia anar. I, jo ja m’acomia-
dava, però em van dir:

 Però, tu que vols? –«Jo el que
vull és saber què es la pregària,
aprofundir això que estic començant
a viure». I em van dir: «Bé, pots venir
i en parlem». Aleshores, vaig pujar
a Mataró i em vaig trobar amb la
Cristina. Va ser la primera vegada
que li vaig explicar tota la meva vida
a una persona. No me’n recordo
què li vaig dir ni què em va dir, perquè
vam estar moltes hores parlant, però
em vaig sentir acollida i compresa…
Tenia una gran capacitat per
entendre la persona que tenia
davant, per diferent que fos d’ella.
Els meus pares són creients, però
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jo no tenia un recorregut creient, ni
anava a missa ni res, però no em
vaig sentir gens estranya allí amb una
monja que ja feia anys que ho era...

Quan la tenies davant -era gran
però no ho semblava- tenia una
manera de ser molt jove, sí,
semblava que tingués la teva edat
quan estaves amb ella. Però aquesta
capacitat d’acollir a l´altra persona
és una de les coses que en poques
persones he trobat com en ella.

Quan estaves amb  ella
només existies tu i es feia
càrrec del que li deies i no
s’escandalitzava mai.

Li podia saber greu una actitud o
una experiència però no s´escanda-
litzava mai. Sempre comprenia que
cadascú té la seva manera de
reaccionar, de viure, d’experimentar
i, aleshores, en veure que no
s’escandalitzava, que no et judi-
cava, que no s’estranyava..., això
feia que et poguessis obrir molt
confiadament.  Ella et deia el que
pensava, però no s’escandalitzava
mai.  Era d’una obertura increïble,
molt oberta; penso que li venia de
quan era a Suïssa perquè allà hi ha
molts protestants. Ella m’ha repetit
moltes vegades que tenia un
professor que era ateu -a ella

sempre li han preocupat molt els no
creients, però preocupat en el sentit
més entranyable del que succeeix
amb una persona que no pot
creure... Li feia patir, i estava
acostumada a conviure o estimar
persones molt diferents d’ella, no
creients o d’una altra religió, i suposo
que això es nota en fer-te més gran,
sempre tens una obertura, perquè
estàs més acostumada a compartir,
a veure que les coses no són iguals
per a tothom i això ho comunicava.
Sí, tenia molta amplitud, molta
amplitud de mires. Jo quan la vaig
conèixer  vaig entendre que ella em
sabria ensenyar quin era el meu
camí. I vaig entrar al monestir, vaig
fer una experiència de dues
setmanes de seguida i, al cap d’uns
mesos, ja em vaig quedar. Suposo
que quan algú com ella transparenta
tant a Déu... A mi sempre m’ha atret
molt la bellesa, jo havia estudiat
belles arts, i la Cristina transpirava
molta bellesa, a part  que fos més o
menys maca. La seva manera de ser,
d’estar, de parlar, de fer les coses..

Tenia una manera de ser
bonica, viva, que transme-
tia pau, que et feia entre-
veure que això que vivia és
molt bonic.
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Quan només ho experimentes tu
sol, et pots pensar que això sols
passa al principi, així una mica com
estar al núvols... Però quan ho veus
dia a dia i en qualsevol situació, una
persona que porta tants anys vivint
una vida contemplativa... I ara sortim
més però quan ella va entrar,
realment no es movien d’allà. Doncs,
veure que vivint allà tants anys
transpirava tanta bellesa, a mi em
deia que realment es perquè ella viu
Déu, si no, no pots ser tan feliç. A
mi m’irradiava molta felicitat.

Quan vaig arribar, veient-
la pensava: «és que és
feliç aquí»; i això m’ im-
pactava d’una manera
especial.

M’ha anat acompanyant en tot.
Era una gran amiga, la Cristina
sabia estar al costat de cada
persona tal com era l’altra persona.

I era extremadament humil. La
vaig conèixer de priora, era la
mestra, era una persona molt
coneguda entre les monges, que
escrivia, que se li demanaven moltes
coses..., doncs, vivies amb ella i era
quasi com ingènua, molt humil. Era
la que més preguntava...

Ella sempre deia: «tinc
necessitat d’aprendre a
aprendre».

Era el que ens transmetia molt a
les més joves de casa,  la consciència
que per més que sàpigues sempre
has de saber més. Era molt senzilla.
El que els altres percebíem d’ella és
que era una mica reservada, molt
tímida. S’adonava que per més que
els altres poguessin considerar o
tinguessin de tu una bona imatge,
cadascú som molt petits i, davant de
Déu, serem allò que valem.Tenia
molt la consciència de la seva pròpia
petitesa,aixòno la feia mai distant.
Era aquesta humilitat…, que et feia
pensar: «una persona tant intel·ligent
i tant humil…» Penso que per això
era humil, perquè era intel·ligent.
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Impressiona quan al DVD diu
això de «tirar per la borda». És clar,
les que hem entrat joves després del
Concili, ja amb tots els canvis, no
hem hagut de tirar gaires coses per
la borda dins de la vida monàstica.
Una altra cosa és el que haguem
deixat a nivell personal, però elles
van fer tot el canvi del Concili. Quan
la Cristina va entrar, es creien o
estaven convençudes de les reixes,
dels vels, de com vivien abans. I tot
el procés que van anar fent per
saber distingir l’essencial de
l´accessori o del que és costum o
tradició… A mi, aquest canvi que
ella havia anat fent em sorprenia molt
també.

La capacitat de deixar el
que ja no era tan necessari
i no tenir por a obrir-se al
futur, als nous camins, a
escoltar idees diverses, a
desprendre’s de tot el que
t’havia acompanyat fins
aquell moment...

Llegia moltíssim. Era una
persona molt culta, ja havia llegit
molt abans d’entrar, però formar-
se sempre t’ajuda a tenir criteris
sòlids i a saber discernir. A nosaltres
sempre ens ha inculcat molt allò de
no tenir por, sí, no tenir por de no

ser compresos, de no ser acceptats,
de no ser valorats… Perquè ella,
encara que estigués ben con-
siderada, en alguns sectors no ho
estava tant. Però ens deia que si tens
clar o et sembla que ho tens míni-
mament clar (perquè tot clar no ho
tens mai) doncs,

cal ser molt  fidel al que
interiorment creus que
Déu et demana,i en això sí
que era molt ferma.

 Mira que ella era una persona
de consens, li costava, per exemple,
dintre de la comunitat, si dues
persones no s’entenien o tenien una
discussió, sempre ella procurava
que s´avinguéssin. Li costava el
conflicte, però si hi havia d’haver
conflicte perquè una cosa estava
claríssima i ella entenia que agradava
Déu, aleshores  sí que hi anava di-
recta. S’ha de fer cas primer a Déu
que als homes, això sí que ho tenia
claríssim. Si t’has aconsellat, has
pregat, t’has preguntat, i veus una
cosa clara doncs, no pots estar
sempre preguntant a l’altre què diu,
no?... Has de fer el que creus. I, en
això sí que es mantenia.

I quan en el DVD parlava de la
pregària, per exemple quan diu:
«pregar s’aprèn pregant»..., és
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veritat. Jo em pensava:  «ara, quan
entri, em diran... seu així, fes això...»
com una cosa molt programada, i
no. És clar, cadascú es cadascú i hi
ha altres persones que ho haurien
ensenyat diferent, però ella era molt
de l’opinió: «sigues tu mateixa», i no
era tant el fet d’ensenyar-te a pregar
sinó acompanyar-te tal com ets tu.
Parlant molt et coneixia i llavors
sabia si realment allò que estaves

fent era pregària o era donar voltes...
Acompanyar-te però des de la teva
manera de fer, no des de fora i dir-
te com havies de fer les coses. Sí,
escoltant molt i sabent acompanyar.
Ella tenia molt aquesta consciència
que el qui et porta és Déu, i una
persona et pot acompanyar però
mai anar endavant i tu seguint-la. I
també, al ser ella un punt de
referència, això ho tenia molt en
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compte. Ella deia: «no has de fer
nosa a Déu», i no perdre de vista a
qui estàs mirant, a  ella o a Déu. Lo
seu era ser canal, això ho tenia ben
clar, no ser la protagonista i, li hagués
sigut fàcil, però no, quan es giraven
massa cap a ella tornava a orientar
cap allà, cap a Déu. Estar al costat
però no estar davant i llavors, això
es difícil quan estàs al davant d´ una
comunitat, però ho tenia molt clar.

Va venir a Mataró des de Suïssa
perquè li atreia molt Santa Teresa.
Ella l’havia llegit ja a Suïssa i li atreia
tot el que era la cultura espanyola i
va venir. A casa seva havia après
l’espanyol, més o menys, perquè
allà hi havia molts immigrants italians,
espanyols... A casa seva tenien una
botiga i tenien una noia espanyola...
L’havia après una mica i ella havia
ensenyat el suís als espanyols de la
parròquia que li ho demanaven. I
tenia interès per conèixer Espanya
per Santa Teresa. Aleshores, essent
joveneta, va venir. Després se’n va
tornar a Suïssa però li continuava
tirant molt i, als vint i tres anys, va
tornar altra vegada. Va entrar de
mainadera en una casa, va anar a la
universitat a aprendre la llengua i va
entrar a Mataró. A ella li atreia, no
tant el ser monja, sinó ser carmelita
com Santa Teresa.

 Ella ara estava fent d’ermitana.
No va sortir de la comunitat, feia
més estades allà però era una cosa
de tota la comunitat. Això sempre
ho hem tingut clar. La Cristina era
una persona que tenia una vivència
interior molt forta, acompanyada de
la interiorització, del silenci, de la
solitud i, una persona que ha estat
tants anys al càrrec i al davant d’una
comunitat arriba un moment que el
teu espai l’has de pensar molt, no?.
I, quan ella va sentir la crida més
específica de viure més sola, durant
més temps, va plantejar-ho a la
comunitat, per discernir en comú. La
naturalesa a la Cristina li encantava,
era la seva passió, i també era la
qüestió de dir que som o valem pel
que som, no pel que fem... Mira que
li deien que era necessària aquí, que
a tu et cridaran, que tu això... Però
el primer era la seva relació amb
Déu, independentment que ella hagi
pogut fer això o allò o pogués servir
per tal cosa o tal altra...Era un
testimoni que Déu és el primer. És
una altra manera d´obrir horitzons, i
de tenir accés totes les germanes a
l’ermita de tant en tant...

 Cal fer l’experiència del que és
estar sol, del que és passar-te quatre
dies només amb Déu, i que potser
no et digui res... i estar allà
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la natura... i ampliar una mica el que
és la pròpia experiència de Déu...
Déu està present de moltes altres
maneres i, la gratuïtat... La Cristina
sempre ha tingut molta experiència
de la gratuïtat, estar i res més i poder
compartir aquesta experiència amb
les germanes de la comunitat que hi

anàvem o d’altres comunitats. És un
estil de vida que ajuda molt a
simplificar, torna més simple, més
senzill, unifica molt la persona. A la
Cristina realment des de que estava
allà la veies com més... sempre havia
estat centrada però, encara més.
Aquesta unitat que busquem
sempre, que estem una mica
dispersos interiorment i així...

Ella deia molt això , que no
tinguéssim por a estar
sols; que descobriré, que
veuré...

però no fugir de tu mateix i això, fugir
de nosaltres mateixos en la vida
religiosa també podem fugir de
nosaltres mateixos perquè ja està tot
estructurat i realment quan estàs sol
no tens excuses. En la comunitat,
perquè hi ha un horari, perquè et
criden, perquè l´ altre, perquè no sé
què... sempre la culpa pot ser d´ un
altre però, quan estàs sol ets el
responsable perquè depèn de tu, no
et pots queixar a ningú perquè no hi
ha ningú més. Tot el que visquis és
entre tu i Déu i punt  perquè no hi ha
escapatòria i ella això ho volia, sí, i
quan estàs allà et dones compte, et
trobes d´ una altra manera que quan
estàs sempre entre persones i això
avui fa molta falta.Em penso que hi

perseverant...i fer l’experiència de
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va arribar a estar cinc anys...
Realment va estar-hi poc temps.
Com que baixava a casa sovint...

Pel que fa a les lectures o
persones la van influir , l’havia influït
molt aquell professor ateu que havia
tingut. La Mare Carmela com a for-
madora, que era la priora quan va
entrar.Era una persona extra-
ordinària

La lectura més important era la
Bíblia  I després, diversos escrip-
tors... Teològicament  la va influir
molt Karl Rahner. Ella ja el coneixia,
ja l’havia llegit fora i a dintre suposo
que és la teologia que més la va
orientar. Karl Rahner, Guardini
també moltíssim, Balthasar, tots
aquests teòlegs d’abans del Concili
que van ajudar a prendre una mica
el pas.

Santa Teresa i Sant Joan,
per suposat, però teolò-
gicament Karl Rahner
moltíssim...

Quan feia conferències o treballs
no hi havia vegada que no es recollís
d’alguna manera Karl Rahner. I, ara
últimament, ja fa uns anys, hi ha un
teòleg alemany que es diu Jean
Baptiste Metz que va escriure un
llibre sobre la pobresa viscuda per
Jesús i com l’havíem de viure

nosaltres a la llum de Jesús. Aquest
article va impactar moltíssim la
Cristina i aquests dos últims anys va
estar molt interessada amb aquest
article.

La pobresa com la nostra
veritat més autèntica.
Però viscuda amb goig

no com si diguéssim:» mira, som
pobres, què hi farem?». Sinó com
la nostra veritat més pregona, i
veure com Jesús ha assumit aquesta
nostra manera de ser i com viure-
ho davant d’ell. També estava molt
influenciada per la poesia, li
encantava tota la literatura. Llegia
moltíssim, Rilke, principalment els
alemanys que eren els més pròxims
a ella, els francesos també, perquè
dominava el francès estupendament.

Sí, la poesia com a manera
d’expressar allò de
dins...Ella era poeta

 La mare Carmela va ajudar a la
Cristina a saber ser ella, o sigui, la
va encertar. La Cristina va poder
expressar-se tota ella i créixer amb
algú que va saber acompanyar-la.
Van sinto-nitzar, es va llançar amb
una persona que va possibilitar que
la Cristina fos el que ha arribat a ser.
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A la formació falten persones així,
que sàpiguen realment treure tot el
potencial de la persona que
acompanyen i mare Carmela ho era.
L’època de la Cristina era l’època
de les vaques grosses i elles eren vuit
o nou, els noviciats estaven plens i
mare Carmela va formar tota una
generació de carmelites; moltes
estan a casa meva, altres estan en
altres llocs. I realment veies això, que
sabia treure de cada persona allò

que era. La vocació va molt unida
amb el fet de respectar la naturalesa
de cadascú, i la naturalesa és un
germen que està, que cal saber
desenvolupar i que és diferent en
cadascuna...

 
Jesús era el seu Amor .De
Jesús la Cristina assenya-
lava molt l’aspecte de que
et curava.
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Tenir relació amb Jesús, estar
amb Jesús transforma la persona. A
vegades s’ha posat massa l’accent
en la part ascètica o en allò que és
dificultós, el sacrifici..., i en canvi,

Jesús era una persona
feliç; una persona que
anava per la vida feliç de
viure, de saber qui era i
quina era la seva missió.

Per això atreia la gent. La gent
estava amb Déu al costat d´Ell. I si
tu realment estàs amb Jesús, i vols
estar amb ell, et curarà. Et curarà
les teves pors, et curarà dels teus
egoismes, del que et costa... Sí,
Jesús fascina! I, aleshores, el goig
d’estar amb Jesús és més gran que
tot el que tu puguis deixar 0 exigir-
te... Perquè ella deia molt que les
persones tenim una ferida. Desitgem
alguna cosa més. Jesús es aquesta
cosa més. Ella va escriure una
conferència sobre Jesús per a una
trobada de formadors de joves que
es titulava: «Jesús, el hombre
interior». Allí diu que Jesús era
l’home que sabia qui era, que tenia
consciència de ser Fill de Déu i, per
això, va viure com vivia. Jesús ens
ha de donar a nosaltres aquesta
consciència de fills de Déu.
Aleshores, sabrem qui som i des

d’aquí podrem viure com va viure
Jesús.

Sí, Jesús era  l´ home, la
persona que estem cridats
tots a ser.

La Cristina escrivia poesia en
alemany, francès, català i castellà
indistintament. En francès escrivia
moltíssim.. Aquest DVD ha tingut
molta acceptació en un primer
moment... Nosaltres l’hem traduït a
l’alemany, al francès, a l’anglès,
italià, català i castellà i també n’estan
fent edicions a Amèrica. Ara, la gent
que l’havia conegut personalment o
que n’havien llegit alguna cosa o
l’havien vista per la televisió..., a rel
de la mort, tothom ha demanat
coses. Una mica t’ho podies esperar
però tant, tant, no. S’està venent per
tot arreu, tampoc ho controlem tot
perquè no som nosaltres qui ho
venem.

 Pot semblar sorprenent que una
monja de clausura hagi tingut tanta
influència en persones,
acompanyament espi-ritual...Però
quan una persona viu el que és
essencial a tota persona humana, és
igual on estiguis o on estigui l’altre,
connectes. Sí, connectes, d’alguna
manera arribes, pel que sigui... Ara,
a mi el que em sorprèn és que arribi
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que pogués ser com ella era…, que
una carmelita fos així.

 Aquella entrevista va impactar.
Hi ha persones que diuen que des
que ella va sortir a la televisió han
canviat la seva vida. Aix``o no vol
dir que tinguem més vocacions. La
sequedat es igual a Mataró que en
un altre lloc.Si no hi ha joves
cristians fora, al carrer, no hi poden
haver vocacions… Venia molta gent
jove a parlar amb ella, grups..., això
sí però d’aquí a que ella pogués tenir
més influència perquè entressin, no.
Però tampoc és el què es pretén, la
qüestió és que la persona trobi el
seu camí, i ja està, no té per què ser
monja.

Volia referir-se sempre a
Déu, això era l’important.
  
 

més ara que és morta que quan era
viva, no? Potser, hi ha molta gent
que l’ha coneguda ara, en haver
mort.

  Hi ha molts que la van conèixer
per la televisió, a l’entrevista amb
Mercedes Milà.Aquest va ser el
primer boom. No sé per què va
acceptar. Suposo que com que hi
ha tants prejudicis o tantes males
visions sobre la vida de les monges
que aclarir una mica no estaria
malament. A més, havíem de parlar
de la pel·lícula sobre la sèrie de
Santa Teresa. El motiu era aquest,
no és que volguessin fer una
entrevista a una carmelita sinó que
es tractava que una carmelita donés
una opinió sobre la sèrie de Santa
Teresa. A la gent no li va sorprendre
tant el fet que una carmelita sortís
del convent i anés a la televisió, sinó
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CREUS DE RESURRECCIÓ
Esteve  Fornaguera

Dijous gris, plujós i amb molta
boira. No es veuen les muntanyes,
gairebé no es percep el paisatge. Hi
ha silenci, molt de silenci. Només el
soroll del riu que passa amb molta
aigua, una aigua bruna, de color de
terra. S’hi passegen dos ànecs que
em criden l’atenció, perquè
s’atreveixen a capbussar-s’hi.
Penso que el dia acompanya la
primera part del que ens disposem
a reviure. El carrer s’enfila cap amunt
i ben aviat arribem a la porta
d’entrada. Com que és d’hora, està
tancada. Tanmateix, veiem dues
cares amigues que, somrients,
s’acosten a obrir. Tot parlant
esperem que ens donin la clau per a
instal.lar-nos a l’habitació. Un cop
allà, encara ens queda temps per
reposar, per relaxar pensament i
presses. Mirem per la finestra i
encara plou més, sembla un dia trist.
A la paret hi ha la creu amb Jesús
crucificat. Recordo que fa pocs dies,
en una capella havia vist un Crist en
creu ressuscitat...

 Per què totes les creus no
tenen un Crist ressuscitat?,
em pregunto.

Divendres al matí, encara
cendrós i ple de silenci. Al jardí
fresqueja. A pocs metres veiem una
puput immòbil, curiosament no
s’espanta. Els arbres, les fulles,
xopes de pluja mantenen gotetes
perfectes i transparents. No fa gens
de vent. Tot plegat sembla que
acompanyi i ens predisposi a la
pregària. Passegem una mica ...
entrem i ens dirigim a una sala
acollidora de la casa. Unes quantes
pautes seran el fil conductor de la
meditació. M’aturo en unes paraules
que em recorden, potser responen
la meva pregunta?:

«La creu és el mirall en què
les persones poden veure
les seves ombres i les de
la humanitat».

En la vetlla de pregària, a
mitjanit, a la capella fosca, el Crist a
terra, voltat de petites llums i un ram
de roses vermelles, compartim
silenci, música, cants, pregàries
personals, espontànies, de sofri-
ment, d’angoixa per familiars, amics,
comunitats, països... que s’incor-
poren a la creu, talment com si
aquesta ho engolís tot, com una
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força que alhora ho atrau i ho
allibera. Sento això fins a perdre la
noció del temps. Miro al meu voltant
i tothom roman immòbil. Tornen altre
cop els cants i les pregàries. Costa
d’anar-se’n, però a poc a poc,
anem sortint.

Ja a l’habitació, la mirada se
me’n va cap al Crist de la paret i
ara sí que descobreixo la resposta.

Dissabte al matí, tot passejant pel
jardí, observem de nou la puput,
avui vola i és un dia de sol. Les

muntanyes, agraïdes, sorgeixen
enmig de la boira, els ocells no paren
de cantar. Escampen la notícia?
Sembla que tot es prepari per la
Pasqua.

Tota la tarda respira moviment:
organització de cants, lectures,
representacions... Tothom s’hi
aboca fins al vespre, fins a la nit que
comença la celebració: el foc, les
espelmes, ens fan sentir també com
petites llums que ens acostem, ara,
a la creu del Ressuscitat, on ombres
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i foscors es fonen amb la diafanitat
del Crist.

Sense la creu del Crucificat
no hi ha creu del
Ressuscitat.

Diumenge de Pasqua al matí. Tot
es veu diferent. La claror de la
primavera retalla les muntanyes. Ens
preparem per la tornada i, ja de camí
a l’estació, retrobem les cares

amigues. El pont de pedra antic i
magnífic presideix l’escena dels
ànecs que, en el riu, ara plàcid, es
capbussen en les aigües nítides i
transparents.

Penso que aquesta és la
confiança que hem de
mantenir davant la vida,
tan si ens arriba fosca i
tèrbola com neta i clara.


