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L’ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL
 EN SANT FRANCESC

FER SURAR L’ EXPERIÈNCIA DE DÉU

Fra Jacint Duran

I.CAMÍ DE SANT FRANCESC D’ ASSÍS
1) Inici

En l’antiga Compilació d’Assís, també anomenada Llegenda de
Perusa, hi ha unes paraules de Francesc que ens poden ajudar: Tant sap
l’home quant obra i tant sap pregar un frare quant practica a la vida.
L’acció és el criteri del saber i de l’oració. Mirant la vida d’algú, podem
adonar-nos del que sap i del que creu.

Aquesta primacia de la vida a l’hora de discernir què és i sap una
persona també val per introduir-se en la metodologia de
l’acompanyament espiritual. I això, no sols en el moment de discernir,
sinó en tot  el plantejament i enfocament de l’acompanyament.

No es tracta d’acompanyar en el camí espiritual a fer una experiència
de Déu, sinó que l’experiència és anterior.

Practicar i obrar són anteriors al saber i a la pregària. Obrar
és la font del saber.  Practicar és la font de l’oració.
L’experiència és abans del saber i de la pregària.

Es tracta, doncs, de fer surar l’experiència. L’acompanyant, a partir
de la pròpia experiència, complicitat i empatia, farà surar, expressar
l’experiència espiritual, inconscient i a voltes reprimida. Alliberarà,
ajudant a verbalitzar-la, l’experiència de Déu. I acompanyarà sense
interferir. Però s’hi implicarà. Si tenim en compte la manera de fer de
Francesc, la distància terapèutica no existeix. Existeix, això sí, el
respecte i deixar fer a Déu, que normalment no repeteix dues vocacions.



RECERCA

Ens fixarem primer en el camí que el mateix Francesc va fer. La
primera biografia de sant Francesc, escrita dos anys després de la seva
mort per Tomàs de Celano, ens presenta Francesc, poc abans de la
conversió, patint una malaltia. La biografia ens diu que Déu injectava
angoixa a l’ànima i malestar al
cos del jove Francesc. Ens parla
també de la reacció que va tenir
Francesc quan, cercant una mica
de consol, va sortir a caminar
pel camp, ja que li agradava la
bellesa de la natura. Però va
quedar estranyat d’ell mateix en
adonar-se dels seus sentiments
canviats: Ni la bellesa dels
camps, ni la frondositat de les
vinyes... l’ajudava. Admirant-se
de tan sobtada mutació, jutjava
molt necis aquells que
estimaven tals coses (1Cel 3).

Segons aquesta biografia,
Francesc, després que el Senyor
li injectà angoixa a l’ànima i
malestar en el cos, va
experimentar una mutació que
el buidà dels sentiments
anteriors i va fer que allò que li
agradava se li tornés insípid.

Sant Francesc no cerca Déu,
és Déu qui li surt a l’encontre,
primer barrant-li el pas. Celano,
citant el profeta Osees, diu que
el Senyor li omple els camins de
cards i espines. Li barra el pas.
Després li fa experimentar una
dolçor que anirà fent que canviï
de camí.
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Si pel Francesc anterior a la conversió era un consol el contacte amb
la natura, l’imaginari cavalleresc era la columna vertebral del seu ideal
personal. Però veiem que en això li succeirà el mateix que amb el seu
gust per la natura. Allò que li agradava es torna buit de contingut. Les
biografies i els escrits mateixos de sant Francesc coincideixen en aquest
punt.

Francesc, igual que en la malaltia va al camp en recerca de consol,
ara d’una manera més compromesa cerca en la cavalleria un
recolzament. Cerca una manera de trobar remei per aquella angoixa a
l’ànima. Animat, es llença amb grandesa d’ànima a la consecució de
l’ideal cavalleresc. Segons els biògrafs, els somnis tenen un lloc
important. Si els somnis inflaven l’ideal, també seran els somnis els
que el desinflaran mostrant-lo tan buit com en l’experiència amb la
natura. Amb tot, Celano és més auster. En la seva primera biografia,
constata simplement el canvi. El biògraf, parlant d’allò que amb il·lusió
planejava i cremava en desig d’emprendre la marxa, encoratjat fins i
tot per un somni a l’inici, constata de sobte, que no trobava en allò
l’acostumada alegria. És més, havia de forçar violència per realitzar
aquells projectes. Segons la primera de Celano, Francesc acaba
renunciant al projecte sense cap somni ni signe extern. Simplement no
trobava en allò l’acostumada alegria. En la segona biografia,
incorporarà material de la Llegenda dels Tres Companys que enriquiran
els detalls, però el contingut és el mateix: allò que fins llavors l’havia
motivat i, fins donat sentit, ara ni el motiva, ni ho valora. En paraules
de la Llegenda dels Tres companys, és com servir el servent en lloc del
Senyor.

La Llegenda dels Tres Companys és feta en temps posteriors, però
amb testimonis pròxims a Francesc i a la ciutat d’Assís, sobretot dels
primers moments de la conversió i dels inicis de la seva nova vida. En
el núm. 7 se’ns parla de com, després d’haver renunciat a anar a l’Apúlia
on havia de concretar l’ideal cavalleresc, Francesc retorna a la seva
vida normal profundament desconcertat. És llavors quan l’anomenen
rei dels joves, fet que està documentat en el comú d’Assís (A. Fortini).
És com si, després d’haver buidat de sentit allò que el sostenia i
mantenint l’angoixa a l’ànima, es llancés al més immediat. Però aquí
també és víctima de la buidor (de la nàusea). Així descriu a Francesc en
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aquells moments la
Llegenda dels Tres
Companys: I ell amb el
bastó a la mà (signe del seu
càrrec), anava al darrera
sense cantar i anava absort
en els seus pensaments... Els
seus amics miraren enrere i
el veieren força allunyat
(TC 7).

Però aquí hi ha un canvi
important. L’autor de la
Llegenda subratlla que ho
coneix pel mateix Francesc,
com ell va dir més tard,
corroborant la importància i
indicant-ne la font. El text
diu: De sobte, el visità el
Senyor i el seu cos va quedar
tan ple de dolcesa, que no
podia moure’s, ni parlar, ni
era capaç de sentir ni de
percebre res més que no fos
aquella dolcesa. I va quedar de tal forma alienat dels sentits que, com
ell va dir més tard, encara que l’haguessin empès.. no s’hauria pogut
moure del lloc (TC 7).

Aquí hi entra un factor nou: la dolcesa.

Podríem dir que el procés que va seguir Francesc va de la
normalitat a la buidor i de la buidor a la dolcesa.

 I fins ara tot és mostrat com en passiu per part de Francesc. S’actua des
de fora. La novetat d’ara és la dolcesa.

Però ens cal donar un pas més. Si fins ara hem parlat del camí que va
de la buidor a la dolçor, ara ens cal parlar del que va de l’amargor a la
dolçor. En el seu Testament, Francesc diu: Quan jo estava en pecats em
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repugnava molt veure leprosos,
però el Senyor m’hi conduí. Vaig
fer misericòrdia amb ells. I quan
me n’apartava, allò que em
semblava amarg se’m convertí en
dolçor de l’ànima i del cos.  Aquest
Testament, escrit l’any 1226, el de
la seva mort, és tot un esforç de
posar per escrit el seu itinerari tot
indicant-ne els punts forts. Parla de
com el Senyor el conduí, subratlla
molt aquest protagonisme del
Senyor al llarg de tot el Testament.
Un Testament on, per altre costat,
Francesc no té pudor en subratllar
el seu protagonisme. Però cal notar
que tan el Testament com la resta
dels escrits i les mateixes biografies
antigues, estan d’acord en descriure
l’actitud de Francesc com la del qui
deixa fer a Algú altre. I també com
aquestes intervencions de fora no
són sempre iguals.

Un altre punt és el que ell
anomena fe en l’Església. En el seu
Testament ens parla com els
primers frares també s’estaven en
les esglésies. En un dels manuscrits
afegeix: pobres i abandonades. Ell
en reconstrueix algunes, primer
juntament amb els pobres i després
s’hi afegiran els primers frares.
Serà en una d’aquestes esglésies on oirà el text de l’Evangeli i, amb
l’explicació del sacerdot, entendrà que: els deixebles del Crist no han
de posseir res: ni or, ni plata, ni diners, ni portar alforja pel camí, ni
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bossa, ni bastó, ni tenir calçat, ni dues túniques, sinó  predicar el Regne
de Déu i la penitència (TC 22). La reacció de Francesc en sentir aquestes
paraules fou d’identificació amb el missatge evangèlic tot exclamant:
Això és el que jo vull, això és el que jo cerco, això és el que, en el més
íntim del meu cor, anhelo posar en pràctica. I, immediatament, canvià
de vestit i s’adaptà a allò que havia sentit.

És important adonar-se que Francesc no diu que volgués seguir la
voluntat de Déu, sinó que, sentint aquelles paraules, hi troba l’expressió
del seu desig, de la seva voluntat. Ell ho vol fer. Hi ha una identificació
amb els continguts evangèlics, són l’expressió de la seva pròpia identitat.
I també hi ha una concreció del principi que hem anunciat al
començament: Tant sap l’home quant obra.

En el procés de sant Francesc, hi ha l’acollida passiva de l’acció
vinguda de fora com a aquella que injecta amargor a l’ànima i que el fa
passar de l’amargor a la dolçor, però en la seva reacció també hi ha
l’immediatament que es troba en els Evangelis, sobretot en Marc.

Aquesta immediata reacció d’acollida i d’ajustar-se a la
Paraula que et retorna la identitat serà el motor que
configurarà sant Francesc.

Això coincideix amb el que Sören Kierkegaard diu en el seu llibre
La malaltia mortal, segurament el llibre central d’aquest pensador danès:
Per tant, si un home no posa en pràctica el què és just immediatament
que l’ha reconegut, llavors, sense cap dubte, el primer que comença a
paralitzar-se és el coneixement... el que la voluntat vol fer en aquest
cas és deixar que passi el temps... entretant, el coneixement es va
enfosquint encara més... i la naturalesa inferior va acreixent la seva
victòria. És precís que el bé es faci immediatament que és conegut
sense perdre ni un  segon (p. 180).

Aquesta és la victòria de Francesc: Tant sap l’home com actua. Sören
Kierkegaard  diu: En la vida de  l’esperit no es dóna cap repòs, en
realitat, tampoc no hi ha cap estat, sinó que tot és actualitat. I vull
subratllar que, des d’aquesta manera de pensar, el  fet de no actuar
paralitza el coneixement. El fet d’actuar fa comprendre,  no actuar
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enfosqueix el coneixement. Per tant, no actuar no és només un problema
moral, sinó de capacitat cognoscitiva. Com Francesc diu: Tant sap
l’home quant obra.

Aquest és el procés de Francesc d’Assís, que l’encamina a un
objectiu, un principio y fundamento que ho vertebra tot, ho consolida
i li dóna sentit. I podríem dir que bàsicament això és la vocació.
Francesc se sent aquell que respon, i que respon immediatament.

Francesc viu com pendent de la Paraula que se li adreça i
revela i li dóna la identitat. I això té un nom: Jesús de
Natzaret, configurant-se a Ell i seguint les seves paraules.

I això té un resultat:  La veritable alegria, aquella que neix i viu
dins de la tribulació. I això té un programa: la forma de vida del Sant
Evangeli, que desemboca en la fraternitat, fraternitat amb les persones
i el cosmos. I el fonament d’aquesta fraternitat i la seva condició de
possibilitat és Déu mateix, que ha tingut la iniciativa, que ha estat el
qui ha obert el camí.
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2) Culminació
La composició del Càntic de les Criatures ens posa en aquest mateix

camí, però al final de la seva vida. Aquest Càntic, tan ple de vida i de
llum, ens aboca a la paradoxa quan hom veu on i quan s’originà. El
Càntic no és fruit d’un moment de plenitud vital, sinó ben al contrari.
Ho trobem descrit a la Llegenda de Perusa i se’n fan  ressò tan les dues
biografies de Celano com l’Espill de Perfecció.  Fou dos anys abans de
la seva mort, el 1224 i, com diu el text, era hivern. Portava 50 dies
sense haver pogut veure la llum. Una greu malaltia als ulls el feia estar
sempre a les fosques, a més d’altres xacres que no el deixaven moure.
En aquest estat d’immobilitat va haver de suportar una invasió de rates
que ho omplien tot. El seu estat anímic era d’abatiment, certament per
la malaltia però, sobretot, perquè no entenia el moment en què estava la
Fraternitat. És en aquest context que neix el Càntic de les Criatures:

Altíssim totpoderós i bon Senyor,
vostres són les llaors, la glòria, l’honor

 i tota benedicció. A Vós sol, Altíssim se us adiuen
i cap home no és digne d’anomenar-vos.

Lloat sigueu, Senyor, amb totes les criatures
especialment missenyor el germà sol,
el qual és dia i per ell ens il·lumineu.

I ell és bell i radiant amb gran esplendor,
de Vós, altíssim, porta significació.

Lloat sigueu, Senyor meu,
per la germana lluna i els estels,

en el cel els heu fet clars, preciosos i bells.

La pregunta és: com és possible que s’hagi produït aquest himne en
aquest context? La resposta en aquest any 1224, dos abans de la seva
mort, és molt semblant a la de 1206, l’any de la seva conversió. En
aquell primer moment, tal com recordarà en el Testament: allò que m’era
amarg se’m convertí en dolçor de l’ànima i del cos (Test 1-3); o, com
dirà la Llegenda dels Tres companys: De sobte, el visità el Senyor i
quedà tan ple de dolcesa que no podia moure’s, ni parlar. En el moment
d’escriure el Càntic de les criatures, la Llegenda de Perusa ho formularà
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dient que li fou dit espiritualment... alegra’t enmig de les tribulacions i
malalties, perquè d’ara endavant pots viure en pau com si participessis
del meu Regne.

És en aquest context que s’ha de posar i entendre el text de
La Veritable Alegria. És l’experiència pasqual del goig enmig
del dolor.

II. L’ACOMPANYAMENT DE SANT FRANCESC D’ASSÍS
a)A un cert ministre

 La Carta a un Ministre, ens pot ajudar a entendre com sant Francesc
feia l’acompanyament espiritual i com aquesta repetida experiència
d’amargor-dolçor n’és el paradigma. Aquesta carta s’ha de datar abans
del 1219, ja que Francesc està a Itàlia i ens parla encara de la Regla
com d’un text obert, que es va confeccionant. Aquest ministre, que
tenia cura dels germans, demana a Francesc que l’alliberi d’aquesta
càrrega i que el deixi anar a un eremitori lluny de responsabilitats.

Sembla traslluir-se, pel contingut
de la carta, que considera aquesta
cura dels germans com un perill per
a la seva ànima. Francesc comença,
doncs, focalitzant el problema. Tal
com puc, et dic sobre l’afer de la
teva ànima. Francesc s’aproxima
amb humilitat: dico tibi i sicut
posum. La frase que continua
explicita la centralitat del problema
religiós: l’afer de la teva ànima es
tracta del tema central de la vida
religiosa. Francesc continua
aconsellant-lo: Totes aquelles coses
que t’impedeixin d’estimar Déu...
Es presenta, doncs, el nucli del
problema de l’ànima: la seva
relació amb Déu. Sembla que la
frase hauria de continuar dient:
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aparta-ho, treu-ho», però no
continua així sinó: ... ho has
de tenir tot com una gràcia.
I vulgues-ho així i no pas
d’una altra manera.

La Carta, però, ja ha
explicitat què és el que
impedeix al ministre
d’estimar Déu: la relació
amb els altres. Diu el text: I
totes aquelles coses que
t’impedeixen estimar el
Senyor Déu i qualsevol que
et faci nosa, tant frares com
d’altres, ni que t’assotin, ho
has de tenir com una
gràcia. Per tant, es tracta de
la relació conflictiva amb
els altres, l’infern de Sartre.
D’aquest infern no s’ha de moure, i ho ha de trobar com un do, una
gràcia. I continua: I estima els qui et fan aquestes coses. I res no vulguis
d’ells sinó el que el Senyor et doni. I estima’ls en això i no pretenguis
que siguin més bons cristians. I això és per al ministre un do, una gràcia,
més encara, millor que un eremitori. Està conduint-lo, no simplement a
un grau elevadíssim de perfecció moral, sinó a l’experiència pasqual
on l’amargor es transfigura en dolçor, la mateixa experiència de
Francesc. Per això evita tot to moralitzador i ho justifica a través del
llenguatge místic o d’experiència religiosa, i li parla no del que ha de
fer, sinó de l’afer de la seva ànima. No li diu que és una obligació
aquesta actitud, sinó una gràcia, i que li serà de més profit per a la seva
ànima que un eremitori. Per introduir-se en aquests textos és important
no posar l’accent en l’aspecte moralitzador, sinó en el kerigmàtic. És
com en el text de la Veritable Alegria, on la pregunta no és moralitzant,
sinó sobre on es troba l’alegria. I quan es troba, llavors, en una visió
totalment diferent de la persona, Francesc diu: Això és la Veritable
Alegria, la virtut i la salvació de l’ànima.
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Aquesta visió kerigmàtica i vivificadora la repetirà en el seu
Testament: Allò que m’era amarg se’m convertí en dolcesa de l’ànima
i del cos. És l’anunci d’un descobriment, el d’una bona nova que inclou
l’ànima i el cos. Quan hom troba l’alegria, hi són incloses l’alegria, la
virtut i el bé de l’ànima.

Francesc vol que el ministre faci servir aquesta mateixa metodologia
amb els germans dels quals té cura, l’actitud no moralitzadora, sinó de
preocupació pel bé de l’altre. Diu Francesc: I en això vull conèixer que
tu estimes el Senyor. Aquí tornem al problema central: Allò que li
impedia estimar Déu eren els germans. Però Francesc, en canvi, li dirà:
I en això vull saber que estimes el Senyor i a mi servent seu i teu, si
feies això, és a dir, que no hi hagi al món cap frare, que hagi pecat tot
el que hagi pogut pecar, que, en haver vist els teus ulls, se’n torni mai
sense la teva misericòrdia. I si després pecava mil cops davant els teus
ulls, estima’l més que a mi, per tal de dur-lo al Senyor. I això ho estén
a tots els altres frares. I tots els frares que sabessin que aquell ha pecat,
que no l’avergonyeixin ni el detractin, ans li tinguin una gran
misericòrdia al respecte i mantinguin secret el pecat del seu germà,
puix que «no són els qui estan bons els qui necessiten metge sinó els
qui estan malalts». Aquest text Francesc va voler-lo posar a la Regla.

L’experiència de mort i resurrecció, l’experiència pasqual  de baixar
al fons del no-res i allí experimentar com l’amarg es transforma en
dolç, no pot ser forçada per nosaltres, és obra de Déu. La pedagogia del
creient és la del metge, que acull i vol guarir, i no la del jutge que
condemna. Però sap també que ha d’acompanyar l’altre en un procés
seriós, profund, de creu.

Aquesta pedagogia que acompanya i deixa fer el que el Senyor
realitza, es veu també expressada en l’anècdota dels tres lladres de Monte
Casale (Floretes 26). Francesc arriba al convent en ple hivern, i el guardià
li explica que han vingut uns lladres a demanar menjar ja que, com que
era  hivern i nevava, els camins eren intransitables, no podien robar i,
per tant, no tenien què menjar. Això ho diu el guardià tot exaltat,
explicant com els ha tret tot retraient-los la seva vida de pecat i que
ara es volien menjar el pa dels pobres. Francesc reacciona dient-li que
agafi el pa i les provisions que ell mateix ha portat per al convent i que
les porti als lladres, tot demanant-los perdó per la seva forma dura de
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procedir. I que ho faci mentre ho necessitin. El frare obeeix i, a poc a
poc, es va anar creant una relació que acaba amb el canvi de vida dels
lladres. Aquesta anècdota ens recorda el llop de Gubbio (Floretes 21).
La conversió passa de l’amarg al dolç, de mort a vida. Es passa per
camins de mort, però l’acompanyant ho ha de fer des de la proximitat,
com qui guareix, lluny de tot judici.

És l’actitud del qui acompanya, que sap que el protagonista
no és pas ell .

b) A Fra Lleó
Aquesta actitud queda descrita molt bé en la breu carta a fra Lleó. És

aquest un dels tres textos autògrafs de sant Francesc que s’han conservat,
tots ells dedicats a fra Lleó, que fou qui els conservà. Aquesta carta i la
Benedicció de St. Francesc, que estan en el mateix manuscrit, Lleó les
portà cosides a l’hàbit fins a la mort.

Sembla ser que aquests textos foren
escrits per Francesc per consolar i
acompanyar fra Lleó que, per diverses
raons, queia sovint en un estat de
desolació. El text que més pressuposa
aquest estat és una petita carta que
Francesc li adreça on resumeix el que
els dos havien parlat pel camí. Francesc
l’exhorta a fiar-se de la seva pròpia
intuïció i s’ofereix per acollir-lo quan
ell ho vulgui i si li és necessari per
l’ànima o per un altre consol.

És important adonar-se de com
Francesc s’autoanomena i se situa en
referència a fra Lleó. Francesc
s’anomena en aquesta carta primer
germà, més encara, el teu germà.
Francesc és molt coherent a l’hora
d’escriure. Mai no fa servir el nom de
pare per adreçar-lo a ningú, i menys a
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ell mateix. Ni vol que hi hagi cap actitud paternal. Els qui presideixin
la Fraternitat seran els ministres, i afegeix, servents. I els frares han de
tractar-los com els amos als seus servents, perquè és així que els
ministres són servents de tots els frares.

De fet, la crònica de Jordà de Giano i també la Llegenda de Perusa,
ens diuen que, quan es parlava de germà, tothom sabia que es referia a
Francesc. Com també la Llegenda de Perusa diu que se li aplicava el
nom de mare a Francesc. De fet, així mateix s’ho aplica Francesc en
aquesta carta: Et parlo fill meu talment com una mare. És així com en
totes dues Regles, tan la butllada com a la no butllada, Francesc diu
que es tractin els germans: Com una mare cuida els seus fills, així cada
germà ha de cuidar el seu germà (1R 9,10; 2R 6,8).

És aquesta actitud maternal la que emmarca  aquesta petita carta. En
aquest sentit li dirà al final de la carta, quan ja li ha donat el seu consell:
I si t’és necessari a l’ànima o per a un altre consol teu i vols venir a mi,
Lleó, vine. I abans ja li havia dit: T’aconsello breument en aquesta
paraula, tot i que després et convingui de venir a mi per consell...

Amb tot, el consell no és que vingui a Francesc, sinó que es refiï de
la seva pròpia intuïció: Qualsevulla manera que et  sembli millor
d’agradar al Senyor Déu, i de seguir-ne les petjades i la pobresa, poseu-
la en pràctica amb la benedicció del Senyor Déu i la meva obediència.
Per tant, li aconsella refiar-se d’allò que a ell li sembli millor per ser
fidel al Senyor. I el text està en plural, poseu-la. Podria ser una
equivocació de Francesc, però el més segur és que juntament amb fra
Lleó hi hagués un grup de germans dels quals ell era el portaveu.

És bo adonar-se també que la carta no és l’instrument
d’acompanyament, sinó que vol ser simplement un resum del que havien
parlat pel camí, i que seguiran parlant si Lleó ho necessita. Es tracta,
doncs, d’una relació personal, tant, que Francesc, en acabar la carta,
anomena fra Lleó solament pel seu nom, Lleó, sense cap altre afegitó.
Es tracta doncs, d’un acompanyament fratern i fins maternal, o sigui,
implicat, però en  què se li indica de prendre les pròpies decisions refiant-
se de la seva vocació: seguir-ne les petjades i la pobresa.

Es tracta de la intuïció primera que hem plantejat a l’inici. Hi ha una
acció en l’interior que va marcant el camí i que cal respectar, escoltar i
obeir; ella marcarà el camí i el durà a terme.
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c) Santa Clara d’Assís
L’últim exemple, i no precisament el menys important, és santa Clara.

Ella havia deixat la casa paterna de nit i d’amagat l’any 1212. La relació
amb Francesc d’Assís ja era anterior. Sembla, pel que conten els
testimonis del procés de canonització de santa Clara, que la iniciativa
la tingué Francesc. Clara era 12 anys més jove que Francesc i formava
part de la noblesa. Va sobreviure a Francesc 27 anys. Va esdevenir un
referent per a molts frares en aquells anys difícils. A mesura que passa
el temps, els textos franciscans augmenten les lloances sobre ella, però
difuminen els contorns precisos de la seva vocació. A més, com que el
Concili Laterà IV, el 1215, havia prohibit fer cap més Regla monàstica,
Clara havia hagut d’acceptar la Regla de St. Benet, com a base de la
seva Fraternitat, tot i que aconseguís fer-se aprovar el privilegi de la
Santa Pobresa que impedia la possessió de rendes. Van haver-hi altres
intents de canviar la base jurídica de la fraternitat de Clara, i fins

difuminar la seva
connexió amb Francesc
d’Assís. Finalment ella
redactarà la seva pròpia
Regla, però no la rebé
aprovada fins el dia abans
de la seva mort . Entremig
redactà el seu Testament.
Tot i que els manuscrits
que tenim d’aquest
document no són molt
antics, per la crítica
interna del text, és
innegable l’autoria de
Clara. El text és una clara
afirmació del que creu
com a centre del seu
carisma i de  les seves
arrels en Francesc
d’Assís.
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Quan Clara escriu aquest text és un moment en  què podria estar en
perill la seva pròpia vida. Podria ser un moment crític de la seva llarga
malaltia. En un moment que segurament veia inviable que li aprovessin
la Regla, i en què es posava en dubte la connexió amb Francesc d’Assís,
sobretot com a participants d’un mateix carisma, Clara fa aquest
Testament afirmant els punts fonamentals.

En aquest context, que es desprèn de la lectura del Testament,
contrasta la persistent actitud d’agraïment, que encapçala l’escrit i és la
música de fons de tot el text. I no sols d’aquest text, sinó de tota la seva
vida. Segons la llegenda atribuïda a Celano, les darreres paraules de
Clara en el llit de mort foren com dirigides a la pròpia ànima: Vés,
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perquè Aquell qui et va creà et santifica; i guardant-te sempre com una
mare al seu fillet, t’ha estimat amb tendre amor. I, finalment dirigint-se
a Déu digué: Gràcies, Senyor, perquè m’heu creat. El Testament
comença, després de la salutació, amb aquest mateix to d’agraïment:
Entre tots els beneficis que rebérem i anem rebent cada dia de la
generositat del Pare de les misericòrdies, pels quals més ens cal retre
accions de gràcies al Pare gloriós de Crist... Aquí hi ha una cita indirecta
de St. Pau (2Co 1,3) i és bo de subratllar-ho. Si Clara volia citar un
escrit on St. Pau hagués expressat l’acció de gràcies, n’hauria trobat en
tots els començaments de les cartes, ja que totes comencen explicitant
aquest to. Totes menys Gàlates i 2Corintis. Aquesta darrera només ho
fa indirectament, i és aquest text que Clara cita, lògicament, de la
Vulgata. Però aquest text posa el fonament en l’actitud que està vivint
Clara i que intenta transmetre. Diu així:  Sigui beneït Déu, Pare de
nostre Senyor Jesucrist, Pare misericordiós i Déu de tot consol, el qual
ens consola en totes les nostre tribulacions perquè també nosaltres
puguem consolar aquells que es troben en qualsevol aflicció amb el
consol amb el qual hem estat consolats. És el to realista i agraït d’algú
que ha tastat la dolçor oculta, com ella mateixa diu a la tercera carta a
Agnès de Praga (v.14). I això no és fruït de la recerca de Déu de Clara,
sinó que, com Francesc, es tracta d’acollir, de respondre. Per això, Clara
concreta en el seu Testament que entre tots els beneficis que ha rebut i
va rebent de Déu, n’hi ha un sobre tots els altres: Hi ha el de la nostra
vocació; com més gran és i més perfecta, més agraïment li devem.
Aquest és el centre de tot el Testament, la resta és la descripció del camí
fet i l’explanació del seu contingut. Amb una lectura superficial del
text hom ja s’adona del protagonisme central de Déu i de com es subratlla
una altra vegada l’actitud d’acollida i de resposta, com Francesc.
Especialment el contingut de la vocació és descrit com un do. En poques
paraules Clara així el descriu: L’apòstol diu: coneix la teva vocació. El
Fill de Déu se’ns ha fet camí.

La centralitat de Jesús, no sols com a referent i exemple, sinó
com a relació viva. Ell mateix és el camí.
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Però aquí Clara afegeix un punt important que concretarà la forma de
la seva vocació i, alhora, posarà llum a l’experiència de Francesc. Clara,
després de dir el Fill de Déu se’ns ha fet camí afegeix: I el nostre
benaurat pare Francesc, veritable amant i imitador seu, ens l’ha mostrat
i ensenyat amb la seva paraula i l‘exemple. Més endavant serà més
explícita quan es refereix a la seva conversió: Després que l’Altíssim
Pare celestial per la seva misericòrdia i la seva gràcia, es dignà
il·luminar el meu cor, perquè amb l’exemple i l’ensenyament del nostre
pare Francesc, fes penitència... no gaire temps després de la meva
conversió, li vaig prometre voluntàriament obediència.

Fixeu-vos com aquí també subratlla Clara el temps, no gaire temps
després de la conversió. Això és un element que també hem trobat en
relació amb Francesc i que hem subratllat a l’inici. Ara, però, voldria
remarcar el paper importantíssim que juga Francesc en la conversió de
Clara. Les paraules i els exemples de Francesc foren decisius en la seva
conversió. Déu es dignà il·luminar el meu cor, diu Clara, a través
d’aquests exemples. Aquesta experiència serà central per descriure la
pròpia vocació de la fraternitat de les Dames pobres i la seva pròpia
vocació, que serà feta a imatge d’aquesta experiència: I és que el mateix
Senyor ens ha posat a nosaltres com a model i exemple i mirall no
solament de la gent, sinó de les nostres germanes, que el Senyor ha
cridat a la nostra vocació perquè elles siguin també  mirall i exemple
pels qui viuen en el món. Per tant, es tracta de repetir l’experiència que
ella tingué.

Un joc de miralls on la llum de Crist reflectida en Francesc
il·lumina Clara, que esdevé al seu torn mirall per al món.

 L’acompanyament, en l’escola de Francesc, és com en Clara, deixant-
se il·luminar per la seva llum reflectida en l’altre, que acaba esdevenint
també mirall que il·lumina.

Això Francesc ho fa amb Clara, com ella mateixa diu, amb paraules,
escrits i exemple. Però Clara dóna la iniciativa de tot a Déu, no a
Francesc. Així ho descriu a Santa Agnès de Praga: Alegra’t sempre en
el Senyor i que mai no t’envolti cap boira d’amargor.... Emmiralla el
teu esperit i en l’eternitat posa la teva ànima en l’esplendor de la glòria,
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i el teu cor en la imatge de la substància divina, i transforma’t totalment
per la contemplació en la imatge de la seva divinitat, per tal que tu
experimentis el que experimenten els amics quan assaboreixen la dolçor
oculta. Expressions que volen descriure una experiència, no una teoria.
Clara vol testimoniar l’experiència directa, però el seu accent recau en
la mediació de Francesc, d’allà cap a la comunitat, i de la comunitat al
món. Francesc, en canvi, posa l’accent en l’acció directa de Déu. El
Senyor em digué, però també remarca en molts moments
l’acompanyament, la mediació, sobretot en l’acceptació de l’Església
com a lloc d’acolliment del do de Déu. Amb tota seguretat, això és fruit
de l’acolliment que li féu el Bisbe d’Assís, com molt bé recalca la
Llegenda dels Tres companys, posteriorment amb el Cardenal de St.
Pau que el Bisbe d’Assís li presentà, i per acabar amb el Cardenal Hugolí
que, després de la mort del sant, fou elegit Papa amb el nom de Gregori
IX.
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Santa Clara dóna paraules a l’experiència d’acompanyament que
també tingué Francesc. La diferència entre Francesc i Clara en
l’acompanyament és que Francesc tingué uns referents menys sants.
Amb tot, això li féu tenir una visió molt poc rígida tan de l’Església
com de la pròpia fraternitat. En ella veia la imperfecció i el pecat, i no
per això deixà de veure-hi la presència del Senyor. Aquesta, crec, és la
intuïció del que ell anomena forma de vida del Sant Evangeli. No es
refereix a l’Església de Jerusalem descrita en el Fets dels Apòstols, on
no hi ha res d’imperfecte. Es refereix a la vida descrita en els evangelis
de Jesucrist i els seus apòstols, on hi ha imperfecció i contradicció i, a
la vegada, la presència de Crist.

Des d’aquesta perspectiva s’entén la Carta a un Ministre, l’altre escrit
de Francesc on mostra com acompanyava, i quina fraternitat tenia com
a punt de referència.


