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Any XLIV – Segona Època

Octubre-Desembre de 2008 – Núm. 229

EDITORIAL

L’ESPERIT BUFA ALLÀ ON VOL

U

n Capítol Provincial és una
experiència de l’Esperit: diàleg,
fraternitat, comunió, pregària i,
en darrer terme, decisions. Una
d’aquestes decisions ha estat la
d’aplegar els nostres mitjans de comunicació (web i revistes), amb un sol
equip coordinador. Aquest equip, format pel qui escriu, fra Josep Manuel
Vallejo, com a responsable, junt amb
fra Eduard Rey, fra Jesús Romero,
Montse Andreu, Fede Sala i Miquel
Ylla-Català, tindrà cura de la nostra
revista Catalunya Franciscana, de la
pàgina web (www.caputxins.cat) i de
la revista Recerca.
Una altra decisió important ha estat
la de destinar fra Josep Maria Segarra

a la fraternitat de Palma de Mallorca,
amb la qual cosa deixa la direcció de
la nostra revista que ha dut durant vint
anys. Des d’aquesta pàgina, tantes
vegades redactada per ell, volem
agrair-li de tot cor els esforços, la dedicació i l’amor que hi ha esmerçat
durant tants anys.
En les pàgines centrals d’aquest
número trobareu l’entrevista que li hem
fet abans de marxar on ens explica
les diverses etapes per les quals ha
passat la revista, la seva experiència
personal i ens promet que continuarà
col·laborant amb nosaltres des de l’illa
de la calma. Per això i per tantes altres
coses, MOLTES GRÀCIES, JOSEP
MARIA!
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Espai Franciscà
notícies

CRÒNICA D’UN VIATGE A ASSÍS

D

el dia 8 al 13 d’agost dues joves simpatitzants de la fraternitat franciscana
seglar de l’Ajuda vam visitar Assís
amb el desig de trobar-hi les arrels del franciscanisme i d’omplir-nos de l’esperit franciscà.
Durant aquests cinc dies vam visitar els
llocs més emblemàtics d’aquesta espiritualitat, passant tant per la majestuositat de
l’art que en els segles l’Església ha anat
erigint en honor del Pobrissó d’Assís, com
pels inigualables tresors de senzillesa en
els quals ell mateix va madurar la seva
vocació.
Vam començar el nostre itinerari espiritual per l’anomenat Sacro Convento.
Aquesta doble Basílica, on són conservades i venerades les restes del nostre sant
patró, va ser ideada i realitzada en bona
part per Fra Elíes, un dels primers germans
espirituals de Francesc. Es tracta d’un temple preciós impulsat pel papa Gregori IX
que en va posar la primera pedra l’endemà
de la canonització de Francesc a Assís l’any
1228. Està construïda sobre el «Turó del
Paradís», nom que va adquirir amb la seva
construcció ja que abans es deia «Turó de
l’Infern» perquè hi eren executats els condemnats a mort. És un convent immens,
majestuós, que segons des d’on es mira
pot fer pensar en un gran castell. Com que
està construït al pendent del turó, està format per dos pisos en els quals trobem la
Basílica Superior i la Basílica Inferior. Les
dues basíliques són molt contrastants: la
Inferior dóna la impressió de ser una
enorme cripta baixa i gairebé aixafada pel
pes de la Basílica Superior, lleugera i àgil,
on predominen les línies verticals. Tant l’una
com l’altra estan amplament adornades
amb pintura mural dels artistes més coneguts de l’art pictòric italià com ara Giotto i
Cimabue entre d’altres. Però el tresor més
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gran d’aquesta fita del nostre pelegrinatge
ha estat la Cripta. La Cripta és una capella molt senzilla situada a sota de la Basílica
Inferior que no té cap tipus d’ornament artificiós: les parets són de pedra, l’espai és
reduït, si el comparem amb la resta del
recinte, i l’únic «luxe» que s’hi pot trobar és
el sagrari. Allà, ben a prop del Santíssim,
és on reposa el cos de Sant Francesc,
acompanyat per alguns dels seus primers
companys de vida. Es tracta d’un lloc molt
especial, que emana una pau sorprenent i
que suggereix un recolliment i una serenitat molt necessaris enmig de tants turistes
a la recerca d’obres d’art.
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Si el matí el vam dedicar a conèixer
l’espai que Assís ha destinat a honorar sant
Francesc, a la tarda vam voler apropar-nos
al Convent de Santa Clara, on vam poder
admirar el famós Crist de Sant Damià, icona
davant la qual sant Francesc va sentir la
crida del Senyor a restaurar la seva Església. Malgrat el degoteig constant de turistes que desfilen per la capella, vam poder
percebre la serenitat de la mirada d’un Crist
somrient i ple de simbolisme. La Basílica
de Santa Clara és una església que, mirada
des de fora, suggereix un aire molt femení.
Construïda amb pedra blanca i rosa de la
muntanya del Subasio i de forma suau i
amable fa pensar molt en les descripcions
que de vegades es poden llegir de santa
Clara: dolcesa i amabilitat combinades amb
tenacitat i fortalesa. Malauradament la
impressió que ens vam poder endur de
l’interior del temple va ser molt condicionada per la festivitat de la santa, que va fer
que la missa es transmetés en directe des
d’allà i que feia que a dintre del temple hi
hagués unes estructures metàl·liques especials per col·locar les càmeres i els focus.
De tota manera vam veure que era un temple de gran alçada i molt lluminós amb uns

grans vitralls que il·luminaven l’absis donant
un aire festiu a la missa. En el temps de
Francesc i Clara aquesta església es deia
de Sant Jordi, lloc on Francesc va aprendre a llegir i a escriure, però després de la
mort de Clara, concretament l’any 1257 es
van començar les obres per erigir al damunt
del petit temple una gran basílica en honor
de la santa i per ser la nova residència de
les monges clarisses que fins llavors havien
viscut al petit convent de sant Damià. El
gran tresor d’aquesta Basílica és la creu de
sant Damià, que es conserva al vestigi de
l’original església de Sant Jordi: l’actual
capella lateral. Com que suposo que tots
els lectors coneixereu de sobres la simbologia d’aquest crucifix que va ser la pedra de
toc de la conversió del nostre sant patró no
m’entretindré a recordar-vos-la. Vull només
recordar que és una obra d’estil bizantí i
que va ser feta per un pintor anònim assisenc del segle XII. Aquesta icona es trobava, en temps de Francesc a l’església de
sant Damià, però durant els segles ha estat
custodiada per les germanes clarisses. Sortint del Convent de Santa Clara vam trobar
el nostre oasi de pau i de bellesa a la plaça
que porta el seu nom i que té una balcoCATALUNYA FRANCISCANA
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nada amb una meravellosa vista sobre la
plana de Spoleto.
Tots els dies que podíem, anàvem a
vespres al convent de Sant Damià. Els germans de l’Ajuda ens havien recomanat vivament que no passéssim per alt aquesta
oportunitat de pregar en comunitat i realment els cants, la llum, l’espai, l’aire i l’esperit d’aquell lloc sant ens van captivar d’una
manera indescriptible. El Convent de Sant
Damià és una perla de senzillesa. Aquest és
el lloc on Francesc anava a pregar quan,
després d’haver renunciat a esdevenir un
cavaller demanava a Déu que li indiqués el
seu camí. Aquí és on, davant del Crist de
Sant Damià, Francesc va sentir la crida de
Déu a reparar la seva església, perquè
estava en ruïnes. És commovedora la senzillesa de Francesc que, per respondre a
la crida del Senyor va començar a restaurar l’edifici de l’església de sant Damià. Algunes fonts diuen que la gent del poble va
col·laborar a aquesta obra de restauració
de la petita església i que, només quan va
estar acabada l’obra i tots els «obrers» celebraven la seva inauguració, Francesc va
començar a exclamar en veu alta: «Això no
és pobresa! Això no és pobresa!» (Chesterton). És molt emocionant fixar-se en la
façana principal del convent, on es pot
veure clarament la marca de dues etapes
constructives. Segons alguns documents
que portàvem amb nosaltres molt probablement aquesta marca delimitava el punt
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per on Francesc i els seus col·laboradors
van ampliar l’edifici per evitar que cedís a
causa del fort pendent que tenia al costat
fent que la part nova actués de contrafort.
Encara no s’ha aconseguit esbrinar amb
certesa de quan data l’església primitiva,
però el que és segur és que és força anterior al 1200, per tant, no és estrany que en
el temps de Francesc l’església estigués
malmesa. No se sap ni tan sols qui és el
sant patró del temple. S’ha pensat tant en
sant Danià metge i màrtir, la devoció del
qual, juntament amb la de sant Cosme es
va difondre molt a occident en el segle VI i
també s’ha hipotitzat que en realitat fos una
església en honor d’un màrtir local, la devoció del qual estava molt present a la regió
umbra. Fos com fos, sant Damià es recorda
sobretot pel fet de ser la primera casa del
segon ordre franciscà. Tot el recinte ens
parla incansablement de les germanes clarisses i té l’empremta indeleble de la docilitat, la tossuderia, la tenacitat, la gentilesa,
el coratge i l’amabilitat de santa Clara. Tot
és petit, a sant Damià: les portes, el claustre, la capella, l’antic menjador de les germanes..., fins i tot la campana és petita,
però no per això deixa d’omplir-ho tot amb
el seu so. És ben bé un lloc de lloança des
de la humilitat i la petitesa.
El diumenge vam seguir el consell d’un
expert de confiança i vam matinar una mica
per poder visitar prou d’hora l’Eremo delle
Carceri. Es tracta d’un lloc immers enmig
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de l’extensa vegetació del Monte Subasio,
un lloc que fàcilment hauria pogut quedar
oblidat entre els arbres i els segles si no
hagués contribuït de manera decisiva al
procés de conversió de Francesc. Aquest
era un dels llocs on Francesc, junt amb un
amic seu, venia a fer silenci, a parlar de les
seves inquietuds i a pregar Déu. Llavors
només hi havia unes petites coves naturals
on era fàcil de calmar per a ell la set de senzillesa que li invadia l’ànima. En aquella
pau, en aquell silenci, en aquella solitud i
pobresa el seu Déu se li feia més proper
que mai i li revelava la possibilitat de viure
la vida d’una manera diferent de la que
havia conegut fins llavors.
Quan, com a do del Senyor, van arribar
en la vida de Francesc els primers germans,
ells també trobaren en aquest paratge natural uns senzillíssims racons, alguns en grutes i altres en petites cabanyes construïdes
amb allò que Déu els concedia de trobar
en aquells boscos. Algunes d’aquestes petites estances es poden vorejar a través d’un
petit camí entre els arbres. Al damunt de

l’antiga «gruta de sant Francesc» s’ha construït l’eremitori: un deliciós edifici de pedra
que s’erigeix en plena consonància amb el
seu entorn natural. Allà hi ha una capella
on ens vam reunir amb la resta dels pelegrins per celebrar l’Eucaristia. El nom de
Carceri en italià vol dir presons i, en aquest
cas, pot ser degut tant al fet que quan una
persona s’allunyava del món per estar en
solitud es deia que «s’empresonava», com
al fet que les petites coves recordaven molt
a la gent de l’Edat Mitjana les horribles
cel·les de les presons del seu temps.
Però no hem d’oblidar que Assís està a
Itàlia, la pàtria de l’òpera, del teatre i de
l’espectacle i que l’experiència franciscana
no s’escapa d’aquest tarannà festiu que és
capaç d’explica-ho tot amb música. Vèiem
a tot arreu els cartells d’un musical sobre
la vida i l’experiència espiritual de Clara i
Francesc que s’havia d’estrenar un dels
dies que estàvem allà i, passant pel costat
del teatre on s’havia de representar vam
tenir l’ocasió de veure un fragment de
l’assaig general. Una colla de gent jove
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escenificava, amb vestits de carrer, un cant
preciós a la força de l’Esperit Sant i vam
quedar captivades per aquella música, fins
al punt que vam decidir assistir a l’estrena
de l’obra. I així fou com l’endemà, puntualment, totes dues estàvem assegudes a
unes butaques del teatre preparades per
deixar-nos suggerir el que calgués d’aquella, per a nosaltres, insòlita obra de teatre.
I així fou com, enmig de coreografies i muntatges espectaculars, efectes de llum i
música fresca i juvenil vam aprendre encara
més anècdotes sobre els nostres estimats
Clara i Francesc, que sentíem, a cada
moment que passava, una mica més familiars. Vam sortir del teatre entre sorpreses
per una obra tan diferent del que estem
acostumats a Barcelona i contentes de
l’estona amena que havíem passat.
Els dies que estàvem a Assís van coincidir amb dues de les festivitats locals més
importants: santa Clara i sant Rufí (patró
d’Assís). Això va fer que poguéssim participar de tots els actes programats especialment per a l’ocasió: la vetlla de santa
Clara al Convent de Sant Damià, la processó i la missa solemne a l’Església de
Santa Clara, la processó nocturna de sant
Rufí, el concert coral de sant Rufí i els focs
d’artifici que tancaven les celebracions.
En aquest punt del viatge ja estàvem
més que satisfetes de tot el que havíem
visitat, però ens quedava una fita irrenunciable: l’Església de Santa Maria dels
Àngels per conèixer la Porciúncula, una
petitíssima església on sant Francesc va
fundar l’orde dels framenors. Més d’una
persona ens havia parlat de la peculiaritat
d’aquest temple i ens havia narrat la seva
meravella en veure el petit temple que hi
ha al mig del gran edifici barroc. Vam arribar a Santa Maria dels Àngels a les dues
del migdia, feia un sol de justícia i un error
en els transports públics va fer que ens
separéssim momentàniament. Quan vam
veure aquelles columnes mastodòntiques
el nostre primer pensament va ser senzillament que potser havíem perdut el temps
anant fins allà. Jo podia acceptar la immensitat de la doble Basílica de Sant Francesc,
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la magnitud de la Basílica de Santa Clara,
però allò ja es passava de la ratlla: em
semblava una burla a l’esperit originari de
la pobresa de sant Francesc. Malgrat tot,
si havíem arribat fins allà havíem de travessar les immenses portes d’entrada, però
havíem d’esperar una estona perquè faltava una mica per a què obrissin. Dintre el
meu cor estava temptada de decantar-me
cap a la indignació i alhora em repetia que
calia no jutjar els germans que amb amor
devien haver construït aquell immens
monument. Vaig optar pel silenci, interior i
exterior, i la humilitat de no judicar i quan
van obrir les portes i vam poder travessar
els llindars d’aquell edifici se’ns va obrir
davant de la mirada una de les visions més
amables i sorprenents que he vist mai: allà,
davant nostre, somreia en la seva senzillesa la tant anomenada Porciúncula, que
ens va deixar literalment bocabadades. Ja
no hi havia espai per les paraules, només
podíem caminar en silenci i respecte cap a
aquell lloc emblemàtic. Llavors vaig mirar
la immensa església que envoltava la Por-
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ciúncula i vaig entendre’n la funció. Vaig
donar gràcies a Déu que existís aquell
enorme edifici, que preservava aquell tresor de senzillesa de les inclemències del
temps. La petita Porciúncula, anomenada
així justament per la seva petitesa, s’erigia segura perquè els robusts murs d’aquella «germana gran» la protegien i animaven.
Assís ha deixat en els nostres cors una
empremta inesborrable de llum, de Veritat,
de pau i d’Amor. Costa molt de formular
amb paraules la plenitud que ens ha regalat aquest viatge, viscut en comunió i en
fraternitat. Potser hi ha un aprenentatge
que sí que m’és possible de compartir amb
vosaltres. La primera biografia de Francesc
que vaig llegir, la de Paul Sabatier, acaba
amb una crítica duríssima a la grandiositat del Sacro Convento i, per extensió, de
tota l’arquitectura fastuosa que l’Església
Catòlica ha produït per honorar aquell que
no volia honors, i de fet m’apropava a Assís
amb una certa por que aquest contrast em
produís un desengany però, en canvi,
d’això he tingut una sensació molt reconfortant. El Pobrissó va reformar l’església
de Déu des del seu interior, no es va
rebel·lar mai, sinó que es va mantenir en
l’obediència més mansa i amorosa, en la
humilitat i la pau, va estimar l’Església fins
al punt d’estimar-ne les xacres i de veure,
on els homes cometien errors, la misericòrdia infinita de Déu. Des de dins va
estendre l’amor a la pobresa, i des de dins
va ser ferment de conversió. El que he vist
en els monuments que ens parlen de la
seva vida és la presència constant
d’aquesta transformació interna. On hi ha
un monument ampul·lós, allà, al fons de
tot, en el lloc més preciós de la construcció,
hi ha un racó de senzillesa absoluta. A la
Basílica de Sant Francesc la Cripta, a la
Basílica de Santa Clara el Crist de Sant
Damià, a Santa Maria dels Àngels la Porciúncula, i a l’Eremo delle Carceri i a Sant
Damià tot ens parla de senzillesa. Segons
la meva interpretació això ens recorda que
la crítica dura, la intransigència i el posicionament frontal enfront del que no ens

agrada de la nostra Església no ens porta
enlloc i que Francesc va estimar l’Església, en un temps molt difícil, d’una manera
tan autèntica que va ser, i seguirà sent, ferment de conversió contínua per als seus
membres. Des de l’amor i la humilitat és
des d’on trobarem la pau que ens cal per
acceptar que som humans i que només la
gràcia de Déu pot transformar els nostres
cors en ferment de comunió.
Vull agrair de tot cor les persones que
van fer possible que aquest viatge fos tan
ben aprofitat, especialment qui, amb tanta
dedicació i disponibilitat, ens va assessorar i aconsellar sobre quins llocs eren els
més apropiats per visitar, en una primera
aproximació, la Ciutat del «Poverello». Moltes gràcies!
DANIELA TURULL
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ASSEMBLEA ANUAL DE
L’ORDE FRANCISCÀ SEGLAR DE CATALUNYA
En la festa de la Santíssima Trinitat
celebrada a Balaguer el 18 de maig de 2008

E

ns reunírem 15 Fraternitats de les 19
que existeixen a Catalunya. A les 9.30
vam rebre una bona acollida de part
dels germans de la Fraternitat de Balaguer,
en el convent de Sant Domènec.
A les 10 del matí i en el mateix convent,
celebració de l’Eucaristia, presidida per Mn.
Ramon, rector de la Parròquia, concelebrada amb els Assistents de l’OFS de Catalunya: fra Miguel Campillo, fra Francesc
Linares i fra Josep Mª Segarra; l’Assistent
de la fraternitat d’Arenys, Josep Manuel
Vallejo, i fra Francesc Vilà, ofm. Ministre
provincial.
Abans de començar l’Eucaristia, el ministre de la Fraternitat de Balaguer, Antonio
García, ens dóna la benvinguda dient
aquestes paraules: «Sigueu benvinguts
a la terra del Sant Crist de Balaguer!
Agraeix a tots la nostra assistència per compartir pregària i vivències i el nostre sentit
de pertinença a un Orde que ens agermana».
També el ministre de l’OFS de Catalunya, Carles Llompart, saluda i dóna la
benvinguda a tots, tot agraint l’acurada preparació, l’acolliment i la nostra participació.
Després de les lectures i l’Evangeli, fra
Francesc Vilà en l’homilia, va agrair especialment al Rector de la Parròquia, Mn.
Ramon, que havia fet possible aquesta
Assemblea i ens va recordar, que els frares franciscans varen arribar a Balaguer
l’any 1351, i que tot i que actualment no
hi són presents, l’Orde Franciscà Seglar
ha mantingut el carisma de Francesc i
Clara quan ja s’escau la celebració dels
800 anys de la conversió de Sant Francesc i ens invita a viure ara el nostre
carisma segons l’Evangeli com varen fer
Francesc i Clara.

120

CATALUNYA FRANCISCANA

Després la «Pregària dels fidels» amb
unes peticions molt sentides: per l’Església,
pel món, pels governants, pels joves, per la
justícia... Seguiren les ofrenes que van presentar: Les FLORS, la TAU, el CORDÓ, el
PA I EL VI., amb el significat de cada una
d’elles, acompanyat per la Imma Colomer
amb el cant «Que el teu amor es clavi en
mi fins a ferir-me...» Certament va ser una
Eucaristia molt viva i emotiva.
Acabada la celebració ens traslladem als
locals parroquials per escoltar la conferència i reflexionar sobre el tema d’aquesta
Assemblea: ORDE FRANCISCÀ SEGLAR:
NATURALESA, PROFESSIÓ, SENTIT DE
PERTINENÇA, pel germà Benedetto Lino,
(Mestre de formació CIOFS).
Primera part
La intervenció del germà Benedetto fou
molt extensa i remarcaré els punts més significatius que cal recordar i reflexionar pel
seu contingut i interès. Parla d’una experiència viva de l’Orde, del sentit de pertinença i de la nostra identitat com a professos, reflectida en el nostre viure de cada
dia.
La nostra història, ens diu, començà en
el segle XIII amb Francesc d’Assís, vàrem
néixer com els «Penitents d’Assís», després
esdevingut l’Orde Franciscà Seglar.
És un veritable orde, amb una vocació
específica, no som franciscans de segona,
som senzillament, franciscans. Quan professem diem: «Em consagro...» Vivim el
franciscanisme en l’estat seglar. Hem
d’experimentar amb satisfacció el nostre
ser seglars franciscans i presentar-nos com
el que som, sense complexes d’inferioritat.
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Com cada cristià som cridats a la santedat, incorporats a Crist pel Baptisme. No
és necessari ser franciscà per ser sant. Però
per la professió ens hem compromès a viure
l’Evangeli segons el carisma que ens ha
transmès sant Francesc: Identitat, Vocació, Professió. Som i pertanyem a l’Església amb el desig volgut i expressat sempre
per Francesc. Hem de sentir l’Església amb
una eclesiologia total i de comunió. Francesc fundà una trilogia : Primer, Segon i Tercer ordes. Francesc es va avançar vuit
segles al sentir del Vaticà II. Tots som cridats a una missió, també els seglars, d’acord
amb el nostre estat de vida per fer present
en la vida i en el món, el mateix carisma de
Francesc com ell mateix ho a fer en el segle
XIII. És una missió meravellosa.
Segona part
Fins la Regla aprovada per Nicolau IV el
1289, el Tercer Orde estava vinculat al Primer Orde. Actualment professem la Regla

aprovada per Pau VI, el 24 de juny de
1978.
Entrar a l’Orde i emetre la Professió
representa un compromís que marca i
abasta tota la vida. És un «sortir del món»,
renunciant a la manera de viure del món,
però sense deixar d’interessar-nos pels
seus problemes i necessitats. La nostra professió representa per cadascú de nosaltres
un acte consagrant.
Avui l’OFS té una estructura que ha
adquirit la consciència de ser una única Fraternitat Internacional, i aquesta consciència
ha de créixer i arribar fins a la més petita i
remota Fraternitat el seu sentit de pertinença.
La professió incorpora la persona individualment a tot l’Orde sencer i no tan sols
a la seva Fraternitat local. Són 108 països
del món: Birmània, Àfrica, Xina, etc. els
quals visitem a tots.
És necessària la consciència d’aquesta
pertinença a tot l’Orde, ser part del seu cos,
i fer present tothora el carisma de Francesc.
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L’obediència: Els franciscans seglars no
fan vot d’obediència en el sentit que el
fan els religiosos. Som laics seglars,
tenim els deures de família... però nosaltres com sant Francesc hem de viure
l’esperit del consell de l’obediència que
l’Evangeli, l’Església, la Regla i la consciència demanen.
«Associats a l’obediència redemptora de Jesús, que abandonà la seva
voluntat a les mans del Pare, acompleixin fidelment les obligacions pròpies
de cada u, en les diverses circumstàncies de la vida, i segueixin Crist pobre
i crucificat, del qual donaran testimoniatge, àdhuc enmig de les dificultats i
persecucions (Regla OFS, 10).
Professió: Què vol dir fer la professió?
S’emet durant una celebració específica
que constitueix un moment molt important del ser profés.
La iniciativa sempre és de Déu, és
l’acció de Déu dins nostre que ens crida
a una vida més evangèlica, i produeix
els efectes de la seva gràcia que ens
impulsa a realitzar millor, les tasques
especifiques de cadascú dins el Poble
de Déu.
«Havent rebut la gràcia de Déu,
renovo les promeses del Baptisme i em
consagro al Regne de Déu». La professió és un do de l’Església, és una
intervenció de Déu en la meva vida.
Hem d’actuar i viure en l’Església. La
professió és, simultàniament, acció de
Crist i de l’Església. És un acte eclesial solemne. És un «Kairós» de salvació.
La Fraternitat local fa visible la
presència i accions de l’Església present en la Professió. La Professió es fa
sempre en presència de la Fraternitat;
procura la inserció viva a una família,
l’OFS; és a dir, una inserció a la família
franciscana en reciprocitat vital. Una
aliança amb els germans... un compromís perpetu amb Déu...
El Ministre o Ministra de la Fraternitat, exerceix un vertader ministeri litúr-
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gic, fa visible i manifesta la presència i
acció de l’Església.
El Sacerdot que presideix la celebració és testimoni de la Professió no
jurídica, sinó sagramental i de santificació. El do de l’Esperit en la celebració i professió és invocat, volem entre
nosaltres, l’efusió de l’Esperit sobre els
qui han estat cridats.
La professió és como una Pentecosta que consagra i transforma: Jo sóc
teu, teva, pren-me, et necessito totalment... Ell em dóna la seva gràcia, li
pertanyo...
És el compliment d’un camí, és un
compromís per la vida, tenim una nova
situació existencial meravellosa. Així
acabà el nostre conferenciant germà
Benedetto.
Acabada la conferència, sortim tots junts
a continuar compartint la taula, amb un àpat
en un ambient ben fraternal. Érem 80 germans. Hi han estat presents també, el conferenciant germà Benedetto, el P. Provincial fra Francesc Vilà, ofm, els frares
Assistents de les Fraternitats i, fins i tot, el
Rector de la Parròquia del convent de Sant
Domènech, Mn. Ramon, ha volgut també
estar entre nosaltres.
Després de dinar hem acabat la trobada,
anant a visitar el Sant Crist de Balaguer on
viuen unes germanes clarisses que ens han
acollit molt bé. La germana Victòria Triviño,
l’abadessa, ens ha explicat la història del
Sant Crist i del Convent; ens hi hem estat
una bona estona, contemplant l’església i
després el paisatge de l’entorn del convent
que és molt bonic.
Plens d’una gran alegria ens hem anat
acomiadant els uns dels altres per retornar joiosos als nostres llocs d’origen i
poder comunicar als qui no han pogut venir
tot el que nosaltres hem rebut. Ha esta
certament una jornada, en la qual ens hem
senti molt especialment estimats i acollits
pels germans de la Fraternitat de Balaguer.
M. REMEI GARCIA, OFS
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CAPÍTOL DE LES ESTORES

E

n el context del vuitè centenari dels
orígens del moviment franciscà, la
Conferència de Ministres Generals
convoquen un Capítol Internacional a
Assís durant l’octava de Pasqua, del 15
al 18 d’abril de 2009.
L’esdeveniment vol ser l’acte central i
unitari del Centenari, comptarà amb
ponències de Raniero Cantalamessa i
intervencions dels ministres i exministres
generals.
El divendres està previst un dia de
desert i pregària en els diversos llocs franciscans, i el darrer dia es viatja a Roma
per celebrar audiència amb el Papa Benet
al Vaticà.
La informació completa i el full d’inscripció es pot trobar a:
www.capitolostuoie2009.org

CATALUNYA FRANCISCANA
Una revista que pot anar molt enllà, si tu vols.
Tu pots escriure-hi, encoratjar-la.
L'amor et donarà camins d'ajut.
Subscriu-t’hi. Fes-la córrer.
Regala-la.
Ajuda a finançar-la.
CATALUNYA FRANCISCANA
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CONFERÈNCIA DE DAVID JOU

A

l final del curs passat el físic i poeta
David Jou ens va oferir a la Facultat
de Teologia, amb molt èxit de públic,
una conferència sobre «La Bellesa al dedins
de la matèria» en el context del cicle «Art i
Franciscanisme» que organitza el Departament d’Estudis Franciscans.
La ponència, a partir dels elements del
Càntic de les Criatures de sant Francesc,
ens va anar mostrant la bellesa interna
dels elements així com les harmonies i
connexions descobertes per la ciència que
accentuen, des d’un altre punt de vista, la
intrínseca germanor entre les criatures i
els humans.
Ens va sorprendre explicant, entre altres
coses, que un fenomen tan violent com els
terratrèmols, es produeix pel fet que l’interior de la Terra és magma en moviment
sobre el qual es desplacen els continents.
Però gràcies a aquest magma La Terra posseeix un camp magnètic que ens protegeix
de la gran quantitat de partícules carregades que ens arriben des del Sol. Una Terra
sòlida interiorment, no produiria terratrèmols ni volcans, però tampoc tindria camp
magnètic protector i, com a conseqüència,
a La Terra no podria haver vida.
(La conferència sencera la podeu trobar a la revista RECERCA 42, o a la nostra
web: www.caputxins.cat).
Els qui coneixeu en David Jou sabeu
que és una persona que conrea la ciència
més avançada amb l’art de la paraula profunda, la poesia.
Va néixer a Sitges, vila a la qual ha dedicat bells poemes, el 1953, i és catedràtic
de Física de la Matèria Condensada a la
Universitat Autònoma, ha escrit 5 llibres i
més de 200 articles de recerca de la seva
especialitat. Ha publicat uns 20 llibres de
poesia que es troben aplegats en dos
volums: L’èxtasi i el càlcul (2002) i L’huracà
sobre els mapes (2004). Els seus temes
preferits són la ciència, la bellesa de les
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equacions, els diversos modes de coneixement: la fe, la raó, l’èxtasi, la poesia religiosa (té un Càntic Espiritual bellíssim), el
cinema, Sitges, Barcelona... Voleu fer un
tastet?
TEORIA
Abans de la meva primera pregunta
vingueren els llibres amb mils de respostes.
No sé preguntar.
Paraules com heures s’arrapen al rostre
del món i fingeixen un món tan real,
que em perdo en jardins de matèria verbal,
i dubto del món circumdant que se’m mostra.
I em falten destrals,
destrals contra l’heura de mots i mentides
que em volta de somnis i escenes fingides,
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de cúpules falses d’esquemes mentals,
i enyoro un cel clar
i un món primigeni i un temps d’infantesa
on sigui possible la pròpia sorpresa.
No sé preguntar.
Lligat a la Fundació Joan Maragall, és
una persona preocupada per cercar
camins de diàleg entre la ciència i les altres
disciplines humanístiques, així com entre
el coneixement científic i la religió. Fruit
d’aquestes inquietuds són els seus dos
darrers llibres d’assaig: El laberint del
temps, la simfonia de la matèria (2006) i
Déu, cosmos, caos. Horitzons del diàleg
entre ciència i religió (2008).
És una sort tenir persones com en David
Jou que harmonitzen en la seva persona
una fe profunda, una gran sensibilitat i una
fina intel·ligència, i ho posen tot a disposició dels altres amb gran simplicitat. Gràcies
David Jou!
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ENTRADA AL NOVICIAT

E

l 17 de setembre, dia en què els franciscans celebrem l’estigmatització de
sant Francesc, aquella experiència
mística del Mont Alverna en què el sant
«transportat per l’ardor del seus desigs» de
configuració al Crist crucificat, experimentà
una joia immensa barrejada amb un profund dolor de compassió, el nostre germà
Felipe Ramírez ha celebrat la seva entrada
al Noviciat, al convent d’Arenys de Mar. En
Felipe, natural de Medellín (Colòmbia), és
assistent social i treballava en ambients
molt pobres i marginats. Feia molt temps
que coneixia Sant Francesc, de fet, va anar
a col·legi amb els franciscans, i ara, després
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d’un any amb nosaltres, ha decidit fer
aquest pas, junt amb el discerniment de la
fraternitat.
El Noviciat, tal com ens deia fra Jacint
Duran en l’homilia, és un temps d’aturada,
per aprofundir en el coneixement de Jesús
i en el propi, i sobretot, per transformar
els nostres criteris i reaccions en els del
Sermó de la Muntanya. És una escola,
que dura tota la vida, per aprendre, en fraternitat, la no violència, la mansuetud i la
paciència de Jesús en les relacions amb
els altres.
El noviciat també és un temps privilegiat per aprofundir en la pròpia experiència
d’oració i de silenci, de lectura i assaboriment de la Paraula de Déu, per aprendre
a conèixer el llenguatge i les inspiracions
de l’Esperit Sant.
Felicitats, Felipe! I endavant!
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ORDENACIÓ DE DIACA
E dia 3 d’octubre al convent de Palma de Mallorca a mans del

l nostre germà fra Josep Turull ha estat ordenat de diaca el

bisbe mons. Jesús Murgui.
Fra Josep, natural de Rubinat, va fer el noviciat i la seva formació inicial com a frare al convent d’Arenys de Mar i realitzà
els estudis teològics a la Facultat de Teologia de Barcelona.
Des de fa tres anys resideix al convent de Palma on té cura de
la intendència de la casa, del pobres del Pa de Sant Antoni i
treballa en la pastoral de malalts a l’hospital de Son Llàtzer.
Moltes felicitats i endavant en la nova tasca, Josep!

AL VOSTRE SERVEI

E

n el camí de la vida religiosa dins l’orde
de framenors caputxins, m’ha arribat el
moment de fer un pas més. Ara rebo
el diaconat en el camí que m’ha de portar
al presbiterat. D’aquesta manera podré servir millor els meus germans caputxins i tots
els qui us apropeu als nostres convents i
llocs on estem els caputxins. De manera
molt especial quedo al servei de l’Església
de Jesucrist.
Al rebre el ministeri de diaca estic més
compromès en els diferents serveis, o sigui,
que em podeu exigir més. I jo hi hauré de
respondre per amor a Jesús, i també en
nom d’Ell.
Faré Jesucrist més proper a vosaltres,
en les noves funcions que exerciré; podeu

demanar-me els sagraments de l’Església i
també podeu demanar-me que us ajudi en el
que necessiteu, perquè sóc servent vostre.
La finalitat d’aquest ministeri, a més de
ser útil per als altres, encara que moltes
vegades us sigui un servent inútil, és la de
conformar-me més a Jesucrist, tenir-lo més
a prop meu i apropar-lo a vosaltres; de fer
més Església. Es tracta de completar el
meu estat de batejat, per estimar més el
Pare Creador, per conformar-me a la
manera de fer del Fill, per sentir-me més
ple de l’Esperit del Salvador, estant més
proper a vosaltres i a les vostres necessitats
materials i espirituals. Déu vulgui que me’n
surti bé, amb l’ajuda de la Mare de Déu i la
de sant Francesc i tots els sants.
FRA JOSEP TURULL
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Espai Franciscà
articles

ÉS IMPORTANT L’ORACIÓ

É

s quelcom que molts ja sabem, que
molts estem cansats de dir-ho, que
molts hem experimentat en la nostra
vida. El senyor Jesús és el Mestre indiscutible de tota oració per a nosaltres el cristians. Els sants han tractat d’imitar aquesta
oració inserint-la en la seva pròpia vida.
En la carta circular nº 18 que l’anterior
ministre general del caputxins, Germà John
Corriveau, adreçava a tots els frares caputxins i monges Clarisses Caputxines, tractava el tema de l’oració; es titulava: «Vida
d’oració dels germans». I ens hi recordava
coses molt interessants:
– «Solament una fraternitat que prega té
poder per entrar en una societat privada
de la Paraula de Déu!» És una constatació: una fraternitat que viu unida, que
prega, que viu amb senzillesa, sempre
és evangelitzadora, sempre interroga,
sempre és, generalment, ben acceptada
per la gent.
– «No és el treball, sinó que és l’activisme el veritable enemic de l’oració».
L’activisme no solament és enemic de
l’oració sinó fins i tot del mateix treball,
perquè l’activisme ens converteix en
superficials. Citant la proposta 17 del
VI Consell Plenari de l’Orde, ens
recorda: «El prevaler de l’activitat pot
induir-nos a una excessiva confiança
en l’actuar i a un protagonisme personal, com si el regne de Déu no fos obra
de l’Esperit, i com si l’escolta, l’acolliment i el silenci davant de Déu no servissin per a res».
– La lectura ens és d’una gran ajuda en
el camí de l’oració personal per poder
combatre la superficialitat, característica del nostre temps. Ens diu el Germà
Corriveau que fa anys un germà estudiós li féu aquesta sorprenent pregunta:
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«Té algú que l’ajudi a l’hora d’elegir els
llibres que llegeix?».
– Als germans que hagin perdut el gust
per l’oració, el ministre general els
recorda una cita de l’Exhortació Apostòlica «Evangelica Testificatio» de Pau VI
que diu: «Si heu perdut el gust de l’oració, sentireu novament el seu desig,
posant-vos humilment en oració»(ET
42). És a dir, que tot camí suposa un
primer pas.
– Després de recordar-nos que ens seria
un bé, segons la tradició caputxina, de
resar cada dia almenys una hora sencera personalment, el Germà Corriveau
escriu que després d’haver confessat a
un director espiritual seu la seva incapacitat per a aprendre la disciplina de
l’oració mental, li preguntà quin aspecte
del seu ministeri li produïa més alegria
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i li donava més força.
Respongué el Germà
ministre: «La predicació!». Sense pensar-s’ho
ni un moment el seu
director espiritual li
digué: «Per tant prega
amb les teves homilies!». I és que cadascú
som com som i hem
d’adequar la nostra espiritualitat a la nostra
manera de ser.
El Mestre indiscutible
dels caputxins, a part de
Crist, sempre ha estat sant
Francesc, anomenat «home
fet oració». Francesc recomanava: «On hi ha quietud
i meditació, no hi ha preocupació ni dissipació» (Adm 27,4).
Hi ha un cartoixà que ha escrit anònimament, com és costum en el seu Orde,
un llibre titulat: «L’oració. Entre la lluita i
l’èxtasi». Sabem que els cartoixans són
Experts en l’oració; doncs bé, aquest germà
anònim ens diu que la força de l’oració és
tan gran que fins i tot canvia els plans de
Déu. «L’oració insistent del just té molt de

poder!» (Jm 5,16). Hi ha un abans i un
després de l’oració, una successió irreversible. La finalitat última de la Nostra oració, com la del nostre desig, ha de ser sempre la unió amb Déu, ja que les altres
finalitats solament són vàlides si se sotmeten a aquesta finalitat. Pot ser que
aquesta malaltia que sofrim, per exemple,
és segons el pla de Déu per al nostre bé.
I tal volta per a nosaltres el camí de l’Amor
sigui el de la pobresa i la creu.
Per la nostra oració perseverant, si el Senyor no ens concedeix allò que desitja la nostra
voluntat, la nostra voluntat
acceptarà a poc a poc el que
desitja el Senyor. Parlant de
l’oració d’intercessió, aquest
germà cartoixà ens diu que la
seva única limitació ve de la
força o feblesa del nostre amor
i de la nostra fe.
L’oració és un món per
descobrir encara ara per al
més avançat en aquesta qüestió. L’oració és força per a
nosaltres i, en Caritat, per als
altres.
FR. JESÚS LUCAS RODRÍGUEZ GARCÍA
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ÉS QUE NO HO HEM FET BÉ?

A

questa pregunta tan punyent se la
fan avui molts pares de fan avui molts
pares de família, quan veuen la
manera de ser i de comportar-se dels seus
fills. Del seu cor adolorit en brollen, de
vegades, sentiments de desengany, de
frustració i de desencís, perquè arriben a
pensar que la seva tasca d’educadors ha
estat un fracàs.
Tinc davant els ulls l’escrit d’un pare de
vuitanta anys que té deu fills i en fa quaranta
que enviudà. De tant en tant, se’ls adreça a
través d’un full que els escriu com a prova
d’estimació i, així, poder compartir una estona
amb ells. Es nota que manté vives encara
les seves entranyes de pare. He llegit l’últim
d’aquests fulls, on conta el que hagueren de
fer amb la seva esposa, treballant fort sense
estalviar sacrificis, per tal de pujar-los i educar-los. Ara, aquests fills, ja tots situats, viuen
molt dispersats i distanciats entre ells i del
propi pare que es troba molt sol. Davant
aquest panorama, el pare es pregunta: «Ès
que no ho hem fet bé?
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Dos joves, engrescats, amb la mare que
ja no hi és, feren el seu projecte familiar.
Il·lusionats, esperaven tota una altra cosa
del que després s’ha esdevingut. Pensaven que a la seva família hi hauria molta
estimació que hi regnaria la pau, que hi
hauria una bona avinença entre els germans. Estaven convençuts que els fills
seguirien els seus passos i acceptarien els
seus ideals. Creien, també, que tindrien en
compte la seva bona voluntat, que valorarien els seus esforços i els seus sacrificis
i, sobretot, que els serien agraïts. S’afiguraven que dintre casa hi hauria tranquil·litat,
que viurien units, que tots serien feliços,
sense haver de passar massa angoixa.
Ara, però, tot resulta ser molt diferent de
com havien pensat. Davant la crua realitat
en què es troba aquest pare, amb molta
sinceritat els manifesta el que porta dintre,
i els diu: «El que passa és que la vostra
mare i jo esperàvem molt de vosaltres, però
ara tinc la sensació que anàvem equivocats».
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No són molts els
pares que dirien el
mateix? No són
molts els que se senten sols i tristos,
decebuts i angoixats? I, tal volta, es
pregunten qui ha formant els seus fills
que hagin sortit
d’aquesta manera.
Qui els ha educat, es
diuen, ¿nosaltres o la
societat nova que
hem creat, els mestres o l’ambient que
els envolta, els nostre amor de pares o
la propaganda que
tothora els assetja?
Un dia anant pel
carrer, vaig tenir una
sorpresa molt agradable. Vaig sentir
com un jove, parlant
dels seus pares, deia a un altre: «No són
ells que ens han posat al món? És just,
doncs, que ara ens paguin els «gastos» sí
o no?». I ho deia convençut, com si fos una
gran veritat. A mi se’m remogueren les
entranyes i no podia sortir de la meva
estranyesa. No entenia res d’aquella
manera tan absurda de pensar. Vaig tenir
la sensació que els fonaments de la nostra
societat trontollaven. Tenir el pares, només
com els qui estan obligats a pagar les despeses dels seus fills em semblà una cosa
aberrant i del tot injusta.
Davant la situació en què s’han de
veure els pares d’ara, hom es pregunta:
Què se n’ha fet dels bons sentiments? On
són els valors humans. On és l’amor, on
és la bondat, on és l’agraïment? És que
han desaparegut? Això que avui estem
vivint i patint, evidencia que la nostra societat està malalta. Ha desposseït l’home del
millor que hi ha en ell: ser just i ser honrat.
Cal creure que una nova societat és possible, que una nova família és possible,
que la rectitud i l’honradesa encara són

possibles. D’altra manera, totes les promeses de pau i de felicitat que es fan
s’esvairan com el fum. És l’home, l’encarregat de construir aquest nou món. I
no,fent la guerra, com estem veient, sinó
cercant de crear llaços d’amistat i de germanor entre els homes i els pobles.
No deixa d’impressionar l’enteresa, la
sinceritat i el sa optimisme amb què aquest
pare afronta la realitat que viu, per tal de
no convertir-se en un amargat. Clou així el
seu escrit: «Crec que la rectitud i la bona
voluntat que hi ha en mi m’ajudaran a trobar la serenor d’esperit i la pau, el goig i
l’optimisme, sigui quina sigui la realitat que
em toqui de viure. Estic segur que ni una
sola de les meves llàgrimes es perdrà. Com
també espero que no es perdrà cap de les
persones que he estimat i estimo»
És reconfortant i admirable la voluntat
d’aquest home, ja gran, que, a pesar de
tot, vol conservar la frescor i la tendresa
del seu cor per continuar estimant.
FRA MIQUEL COLOM
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«L’arbre franciscà és un arbre
amb moltes branques i moltes fulles»
CONVERSA AMB JOSEP MARIA SEGARRA

E

ns trobem amb en Josep Mª al convent de l’Ajuda al
carrer Sant Pere més Baix de Barcelona. La bonhomia caracteritza aquest caputxí que porta més de
trenta anys dedicat a la pastoral i una vintena a la revista
«Catalunya Franciscana» i que ara continuarà la seva
tasca al convent de Palma de Mallorca.
Bé, Josep Mª, per començar, potser
podries explicar-nos com va néixer la
revista Catalunya Franciscana, etapes,
directors...
Mireu, la revista va néixer en un moment
de redreçament cultural de Catalunya. Els
frares, com sabeu, havien retornat després
d’una exclaustració arreu de l’estat espanyol que havia durat del 1835 al 187O. Amb
l’obertura oficial del convent d’Arenys de
Mar es va restaurar la vida caputxina a
Catalunya. Però no fou fins el 1900 que
Catalunya i Balears es constituí de nou com
a Província autònoma. Entre 1900-1936,
els caputxins, en profunda sintonia amb
l’ambient de redreçament patriòtic que
estava vivint el nostre país, es van dedicar
juntament amb l’evangelització i l’acció
social, a la promoció de la cultura catalana,
molt especialment a través de la predicació i de les publicacions. Cada convent, així
com també el terç Orde i les diverses iniciatives nascudes al seu redós comptaven
amb seu petit butlletí i tots ells responien a
aquest desig de promoure un franciscanisme en clau catalana. Hi contribuí molt la
celebració del VIIè centenari de la mort de
St. Francesc (1926). Un dels records que
es conserva d’aquest esdeveniment és la
imatge del Pobre d’Assís que s’aixeca a la
muntanya de Montserrat, on els laics franciscans continuen acudint cada any. Entorn
dels frares es van aplegar una colla de gent
de lletres de primeríssima categoria, la
majoria terciaris franciscans. Pensem per
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exemple i per citar-ne només un dels més
emblemàtics, amb en Joaquim Ruyra, com
anys abans ho havia estat, el nostre popular Mossèn Cinto Verdaguer. Es tractava
de cristians de pedra tallada, enamorats de
sant Francesc, compromesos vitalment en
el seu seguiment, afins en extrem amb el
renaixement cultural de Catalunya. En
aquest ambient que acabem de descriure
tingué lloc el naixement de la revista Catalunya Franciscana el 1923.
En principi, va voler ser una mica la unificació de tots aquells butlletins que es publicaven a cada convent, uns fulletons senzills i simpàtics. Volia ser una revista de
divulgació dels ideals franciscans i, al mateix
temps, un mitjà de connexió entre l’Orde
franciscà seglar i els restants moviments
animats pels framenors caputxins. En definitiva, es tractava de fer realitat el binomi
que ha estat sempre present en l’ideari de
la revista: els valors franciscans i els catalans. Al costat de Catalunya Franciscana,
ja existia des del
1907 una altra
publicació de caire
científic i d’investigació fundada i dirigida també pels
caputxins, Estudis
Franciscans. Justament l’any passat
vam commemorar
el seu primer centenari.
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Catalunya Franciscana seguí publicantse fins el juliol de 1936, en què esclatà la
guerra. Amb la victòria franquista arribà la
repressió, i la nostra revista es veié obligada
a adoptar un altre nom. Des d’aleshores
seria coneguda com Apostolado Franciscano. Amb una llengua diferent però amb
un idèntic llenguatge, la nostra entranyable
publicació anà trampejant com va poder
aquells temps calamitosos. En els anys

immediatament posteriors a la guerra ja es
van poder «colar» felicitacions de Nadal i
algun poema en català. A poc a poc s’hi van
anar introduint més i més articles en la nostra llengua. I així es va anar fent fins el 1975.
Com em deia el p.Lleó E. Vandellós, un dels
primers directors de la postguerra, «calia
escriure de manera que els lectors poguessin llegir entre línies». A partir d’aquest any,
el pare Eduard Castelltort d’Igualada, que

CF229.qxp

10/11/2008

14:25

PÆgina 134

en fou el director durant molts anys, aconseguí recuperar el títol original i ja des
d’aquest mateix any vam tornar a tenir la
nostra Catalunya Franciscana.
Després del pare Eduard d’Igualada, qui
va continuar la direcció de la revista?
El pare Eduard Castelltort fou un home
fidelíssim a la revista i hi treballà molt en
temps gens fàcils. També cal tenir en
compte que en aquells anys, hi havia molts
més terciaris i les nostres esglésies eren
freqüentades per més fidels. Això facilitava
el manteniment i fins l’increment de subscriptors. Però per altra banda, els problemes que creava la censura eren enormes,
com ja hem apuntat més amunt. El p.
Eduard es va mantenir sempre fidel als
objectius de la revista. Alhora combinava
aquesta tasca amb la direcció de la Llibreria Blanquerna, al convent de Pompeia, en
els actuals espais que avui ocupa la botiga
del SSIM..
En Ramon Vidal seria el seu successor,
tot i que el pare Eduard encara continuà un
temps com a administrador. El nou director, donà una embranzida que la revista ja
necessitava. L’ambient creat per la Transició hi va influir molt.. Hi va estar uns quatre
anys i després n’assumí la direcció el pare
Conrad Martí –també durant quatre anys–,
que avui és el rector de la parròquia de sant
Joan de la Creu, a Vallvidrera, al Peu del
Funicular. Cada canvi va donar un nou
impuls a la revista. Fra Conrad, escriptor
de ploma àgil i de pensament agut, millorà
considerablement el seu contingut, així com
la presentació i la forma. Després del pare
Conrad, fra Joan Botam, aleshores ministre
provincial dels caputxins, em confià la direcció de la revista, i a fra Jacint Fortea, l’administració. Aquest proper Nadal, s’haurien
complert els vint anys. Malauradament, el p.
Jacint moria als pocs anys d’haver-ne assumit l’administració, i fou aleshores que amb
en Guillem Masana, de la comunitat cristiana dels caputxins de Sarrià, començà la
col·laboració de laics en l’administració.
Amb l’amic Guillem, formaren un primer
equip en Leopold Raber i en Francesc
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Ximenis. Després s’hi afegiren la Carme
Vallès Oliveró i en Carlos Aranda, actuals
responsables.
Quina valoració fas de la teva activitat
davant Catalunya Franciscana?
De bon començament, vam procurar que
la revista s’assentés, sobretot en el fet franciscà, pel motiu evidentíssim que les restants publicacions de divulgació franciscana
havien anat plegant per diverses circumstàncies, especialment la qüestió econòmica. Es tractava de revistes de temàtica
religiosa, per tant, difícils de mantenir. Aleshores vam pensar que Catalunya Franciscana s’havia d’especialitzar en el que inicialment li donà vida: la divulgació de
l’esperit franciscà entre les nostres comunitats, a un nivell ampli de família franciscana. Avui i des de fa uns anys es tracta de
l’única revista de divulgació franciscana que
es publica a Catalunya. I cal tenir-ho en
compte.
Hi ha alguna anècdota que t’agradaria
recordar?
Sí, hi ha moltes anècdotes, però sobretot, sempre m’ha fet molta il·lusió, com a
assistent de l’Orde Franciscà Seglar, el goig
amb què reben la revista els malalts que
visito, sobretot els que es veuen impedits
d’assistir a les reunions de les seves fraternitats. També alegra constatar l’interès
per la revista dels nostres missioners caputxins que treballen a Amèrica.
Aprofitant aquest moment, voldria agrair
tot el suport de la gent que sempre ha estat
al nostre costat des d’àmbits diversos, des
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d’aquells que han divulgat la revista o ens
han ajudat a trobar subvencions, fins als
que ens han fet arribat els seus suggeriments i aportacions. Vull agrair especialment el treball dels diversos consells de
redacció, formats per Eulària Anglí, secretària durant anys, M. Victòria Triviño, Francesc Cortès, Josep M. Garcia i Martí Rossell, amb la col·laboració de l’Antoni Cuscó.
També vull agrair el treball constant i fidel
durant aquests vint anys de fra Miquel
Colom, fra Valentí Serra i del caputxí de la
Província de Castella, fra Jesús-Lucas
Rodríguez, amb els seus articles competents i il·lusionats. I amb ells, els treballs
més esporàdics d’altres frares, així com el
recolzament que hem rebut dels diversos
ministres provincials dels caputxins. I d’una
manera especial la paciència al llarg
d’aquests anys de fra Enric Castanyer en
la correcció dels textos.
Però seguiràs col·laborant a la revista.
Sí, és clar, si voleu, sí. Jo me l’estimo
molt la revista. Diuen que quan escrius un
llibre és com posar un fill al món Les revistes deuen ser, doncs, com fills petitets.
Sempre m’he estimat Catalunya Franciscana com una cosa de família.
Cada vegada que hi ha hagut un canvi,
la revista ha millorat. Només cal repassar
la seva trajectòria per adonar-te’n fàcilment:
millora qualitativa i de forma. Un canvi dóna
pas a idees noves. En aquesta nova
embranzida, que sens dubte tindrà lloc en
l’etapa que comencem, si el nou equip ho
veu bé, puc continuar col·laborant-hi.
Sí, és clar que ens agradarà comptar-hi.
A més, de la fraternitat de Mallorca fins
ara no hi havia molta informació, aleshores pot ser un bon moment perquè la
comunitat mallorquina s’hi incorpori i
expliqui la seva vida a la revista.
De fet, a Mallorca hi ha un ambient franciscà molt bo i amb nombroses i antigues
presències, especialment dels frares franciscans del Terç Orde Regular, com també
dels framenors observants, clarisses, clarisses caputxines, concepcionistes, tercià-

ries regulars, congregacions de vida activa,
fraternitats de laics franciscans i, evidentment, els framenors caputxins. I amb molta
gent que es mou entorn d’aquestes presències, com l’Aina Pascual i en Jaume Llabrès,
investigadors i mantenidors del museu de
les caputxines, des d’on de tant en tant ens
fan arribar informacions sobre les seves
publicacions i les exposicions que organitzen al monestir. Sí, per part meva procuraré fer de conducte per donar a conèixer
les moltes iniciatives que tenen lloc al nostre convent i a les altres fraternitats, així
com també de les monges concepcionistes franciscanes de Menorca i de la fraternitat franciscana seglar que acullen.
Certament, la revista ha estat una eina
d’informació de la vida franciscana a
Catalunya, però com veus la família franciscana avui, al nostre país: els terciaris, les caputxines de la Divina Pastora;
com veus la relació entre ells?
Des del primer moment, ens vam esforçar
perquè el contingut de la nostra revista respongués al seu encapçalament. Diem
«Catalunya Franciscana», no «Catalunya
Caputxina». «Franciscana» vol dir que ha
intentat ser una eina útil al servei de tota la
família franciscana, no només dels caputxins. És per això, que d’acord amb el ministre provincial, vam esforçar-nos per tal que
el consell de redacció estigués integrat per
representants de diversos instituts franciscans, especialment els més propers a
nosaltres: franciscans seglars, clarisses (M.
Victòria Triviño), clarisses caputxines, caputCATALUNYA FRANCISCANA
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xines de la Mare del Diví Pastor... Hauríem
volgut assolir un ressò més ampli, però
entenem que avui en dia tothom va de bòlit
i no es pot arribar a tot.
Per altra banda, la revista ha volgut sempre dedicar un considerable espai a tots els
esdeveniments de la família franciscana a
Catalunya i Balears: centenaris, beatificacions i canonitzacions, jornades d’estudis i
pelegrinatges, etc. En aquest sentit, he
d’agrair molt l’interès que ha tingut el franciscà conventual fra Adolfo González en
fer-me arribar notícies i més notícies de tot
el món franciscà, com també els suggeriments i articles de fra Francesc Gamissans,
franciscà observant, molt conegut entre
nosaltres. Sempre hem procurat que la
revista mantingués un caliu de comunió
entre tots els germans i germanes de Francesc. Penso que una de les coses més
boniques i entranyables de la família franciscana és la seva diversitat. És una família on cap tothom. No podem confondre unitat amb uniformitat. Unificar la família
franciscana és empobrir-la, fomentar la
comunió entre tota la família franciscana
és enriquir-la. Sant Francesc, més enllà de
redactar unes normes, unes regles, proposa un projecte de vida, i aquesta proposta cada tradició franciscana l’encarna a
la seva manera: les germanes de vida contemplativa, els seglars franciscans, els frares, les religioses de vida activa, els capellans seculars que són terciaris... És una
unitat que es fonamenta en la fraternitat,
l’heretatge més valuós que hem rebut de
Francesc, de Clara i també d’Isabel d’Hongria. L’arbre franciscà és un arbre amb moltes branques i moltes fulles, arrelat en el
Crist.
Criteris diferents i complementaris, com
bé dius, això ens fa pensar en la diferència entre la vida de Santa Isabel d’Hongria i ja de Sant Francesc, no et sembla?
L’any del centenari de Santa Isabel ha
estat un regal. Quan vam celebrar el de
Santa Clara, el 1993, en un dels congressos a Assís, vaig sentir comentar a uns fra-
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res ja grans, que acabaven de descobrir la
santa. El mateix ens va passar a molts en
el centenari de sant Antoni, el 1996. Així és
que quan, més tard, començàrem a programar l’any de santa Isabel, vaig pensar
que tant de bo poguéssim acabar-lo dient el
mateix. Isabel, com a esposa i mare, com
a laica i «religiosa», com a dona de pregària i d’acció, i també com a «infermera», va
viure el franciscanisme en les diverses etapes de la seva vida amb formes diferents,
però amb el mateix compromís de «penitent». Crec que la celebració del seu centenari ha fet que la sentíssim més a prop
nostre i que nosaltres ens sentíssim més a
prop d’ella. En el pelegrinatge que amb un
grup de terciaris vam fer als «llocs isabelians» de Turíngia, en especial al seu sepulcre, m’impactà fortament la veneració que
li tenen la gent d’aquelles terres, catòlics i
luterans. La pastora luterana que ens acompanyà en la visita a la basílica de santa Isabel ens guià a través de la seva vida i dels
seus escrits, amb competència i devoció.
En aquest sentit, Isabel, com Francesc,
poden esdevenir signes ecumènics en la
nostra Església.
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Parlem ara del futur immediat. Sabem
que t’han destinat a Palma de Mallorca.
Com encares aquesta nova etapa?
Els caputxins, com tots els franciscans
en general, som per vocació, itinerants i
pelegrins, però de fet, és la primera vegada
que em toca experimentar-ho una mica.
Vaig fer-me frare als setze anys i pràcticament sempre he estat aquí a Barcelona, a
la mateixa comunitat de l’Ajuda. Aquí vam
fer el noviciat fra Jacint, que és el provincial, jo, i altres companys que després
seguiren altres camins. Tret d’un període
de dos anys d’estudis a Roma i a Assís,
sempre he estat a l’Ajuda. Quan en alguna
trobada em demanaven algun testimoniatge
vocacional, sempre comentava mig en
broma, que el meu trajecte va ser breu: del
carrer de sant Pere Mitjà, d’on provenia la
meva família, al carrer de sant Pere més
Baix, on hi ha l’Ajuda. Marxar ara em representa un canvi en tots sentits, però sé que

a Palma em trobaré amb uns bons germans
que m’ajudaran a situar-me i a continuar la
feina. Després de trenta set anys al barri
de sant Pere, de trenta anys com a assistent espiritual de la fraternitat de l’Ajuda i
de quinze com assistent de l’OFS de Catalunya i com a responsable o guardià dels
frares (Ara és el moment d’agrair a fra Jordi
Cervera, actualment al convent de Sarrià, la
seva generositat i delicadesa en l’exercici
del servei de guardià durant un any i mig
des de Pompeia), un canvi ens anirà bé a
tots, a més, la fraternitat s’ha vist incrementada amb dos nous frares amb moltes
ganes de treballar, i això revitalitzarà la nostra comunitat cristiana..
La tasca de guardià ha estat planera i
agraïda. Amb fra Enric Castanyer i amb fra
Josep Herrera, així com abans amb fra Lleó
E.Vandellós, i també amb fra Sebastià Ibars
i altres hem conviscut durant molts anys
com una autèntica família.
CATALUNYA FRANCISCANA
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Finalment, per acabar, voldríem destacar una altra faceta de la teva vida, com
és l’organització dels pelegrinatges a
Assís.
Els pelegrinatges a Assís i als llocs franciscans, els inicià fra Miquel Colom ja fa
molts anys, essent assistent provincial de
l’OFS. Nosaltres els vam continuar en la
mateixa línia. Sempre hem procurat que
fossin autèntics pelegrinatges, perquè per
organitzar una visita turística, qualsevol
agència de viatges ho hauria fet millor i
sense tants maldecaps. Es tractava de
«viure espiritualment» uns dies de fraternitat a prop de sant Francesc i santa Clara.
També i en les diverses commemoracions
centenàries, vam pelegrinar als «llocs antonians», de Portugal i Itàlia; com hem comentat més amunt, als «llocs isabelians» de
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Turíngia; a Taizé i a Ars, a Terra Santa... I
sempre acompanyats per alguns bons frares com l’estimat i comunicatiu fra Antoni
Bona i el bonhomiós i cordial fra Jordi Marquet, el cèlebre pessebrista.
També es tractava de facilitar la visita
d’aquests llocs a persones que d’una altra
manera ho haurien tingut difícil: gent gran
o amb precaris recursos econòmics, monges de clausura, etc.
Es tractava de «beure» de les fonts on
començà tot.
Doncs, molt bé, Josep Maria, moltíssimes gràcies! I com diuen en la llengua
italiana: «Auguri!»
DANIELA TURULL i SANDRA VALLEJO
(Transcripció LÍDIA ROIG)
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Envoltats d’un núvol
tan gran de testimonis
Iniciem una nova secció que vol ajudar a esvair l’opinió
difosa en àmbits cristians que avui no tenim referents,
no tenim testimonis vivents del Cristianisme. Volem mostrar la vida de persones properes, conegudes o no tan
conegudes que vertebren la seva existència recolzant
en l’amistat i els criteris de Jesús de Natzaret. Creiem
que són molts i els tenim a tocar, per això hem volgut
anomenar la secció: «Envoltats d’un núvol tan gran de
testimonis» (He 12,1)

ANTONI BASSAS

L

’Antoni Bassas (Barcelona,1961) és un
personatge d’aquells que anomenem
«públics», «mediàtics».
Seguint les seves aparicions als mitjans
de comunicació al llarg de la seva trajectòria professional, descobrim un periodista
socialment compromès, que estima la seva
terra, la seva gent amb els seus problemes
i, sobretot, estima la veritat i l’honestedat en
explicar-la. La seva coherència ètica ha quedat ben palesa, fa poc, en preferir marxar
de Catalunya Ràdio a fer coses que no podia
acceptar en consciència. Descobrim també
un pare de família responsable, un entusiasta seguidor del Barça, un home que és
capaç de veure la realitat amb sentit de
l’humor...
Veient totes aquestes actituds davant la
vida, podríem intuir que l’Antoni és seguidor de Jesús. El que sorprèn, per poc
freqüent, és que ell mateix s’hagi declarat
oberta i clarament CRISTIÀ. Ho ha fet sense

fer soroll, sense cridar, sense fer-se l’heroi,
enmig d’una societat on declarar-se cristià
no dóna prestigi, mostrant-nos d’aquesta
manera el lloc on recolza el seu testimoni.
El passat mes de juny vaig tenir la sort
de participar en l’entrevista que tres col·laboradors de la revista RECERCA li vam fer1.
He de dir que va accedir a respondre les
preguntes sense condicions. Em va impressionar la seva proximitat, la seva seguretat
en les respostes i sobretot que al parlar de
la seva fe traspuava una vivència, una experiència del Crist Ressuscitat. Només així
s’explica que quan li vam preguntar que li
preguntaria a Jesús si tingués l’oportunitat
d’entrevistar-lo, la resposta va ser: «Probablement no li preguntaria res, deixaria
que parlés...»
Va deixar clar que el més important a la
vida és la vida mateixa amb les seves limitacions i que la felicitat està en desitjar allò
que hom fa i allò que hom és.
CATALUNYA FRANCISCANA

139

CF229.qxp

10/11/2008

14:25

PÆgina 140

Coneix bé la figura de Jesús i els evangelis. Ens deia que de Jesús li agrada
especialment la seva coherència absoluta
i la seva radicalitat. També ens explicava
que les paràboles li agraden especialment
i que tot el missatge de respecte integral
per la persona que es desprèn de l’Evangeli és el que li fa més atractiva la figura
de Jesús.
Reconeixia que ha descobert el valor
del silenci dins dels textos de l’Evangeli que
ens conviden a fer un viatge interior, a
reconèixer-nos a nosaltres mateixos. Per
il·lustrar aquesta afirmació ens va explicar
que, de vegades, tot tornant de l’escola,
entra dins d’una església amb la seva filla
petita i d’aquesta manera li fa descobrir el
silenci.
Lamentava la falta d’alegria i entusiasme
dels cristians. Va aclarir que ell, per tarannà
personal, no podria anar a missa els diumenges com els negres de Harlem i posarse a ballar. Aclarint així que l’alegria a què
es referia és aquest punt de tranquil·litat i
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seguretat amb les coses, d’humilitat per
acceptar els cops que et dóna la vida, cosa
que lliga molt amb la fe i serveix per tocar
de peus a terra.
En parlar-nos dels seus referents cristians, ens confessava que li han arribat més
per la via de la història contemporània que
no pas per la filosofia. En aquest sentit, li
va semblar inevitable parlar de Joan XXIII,
del mateix Pau VI, d’actituds com les de
Martin Luther King, del bisbe Casaldàliga,
de Jon Sobrino, de Monsenyor Romero, i
en un sentit més intel·lectual, d’uns anys
cap aquí li ha interessat el que diu Raimon
Panikkar.
L’Antoni Bassas és un personatge de la
nostra societat actual, laic, conegut, cristià,
i el primer protagonista del nostre «Núvol
tan gran de Testimonis».
MONTSE ANDREU

1. Publicada a RECERCA 43 i al web
www.caputxins.cat
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Espai Bíblico-Teològic
EL LLIBRE DE PAGOLA

D

es del s. XVIII fins avui dia i de forma
quasi ininterrompuda, parlar del Jesús
de la història ha esdevingut un dels
temes més recorrents tant en les revistes
d’especialització sobretot bíblica, com en
les de simple divulgació: simposis, congressos nombrosos, nacionals i internacionals, han tingut Jesús com a tema cabdal. És cosa que ens hauria d’alegrar com
a creients.
El llibre de Pagola,1 aparegut no fa gaire,
tot i que no aporta res de realment nou a
aquesta interessant i perllongada investigació, és ja avui una obra que no pot faltar
a les nostres estanteries per reduïdes que
siguin. No ho dic pas perquè està ben escrit.
Són munió els llibres amb qualitat literària.
No ho dic tampoc per ganes de defensar
un llibre que ha estat i és atacat per alguns
poders jeràrquics de la Conferencia Episcopal Española: per Mons. Fernández,
bisbe de Tarazona, pel Dr. Pavés, secretari de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe etc. El llibre es defensa sol, i
a més, el mateix autor, amb seny i considerable humilitat, ha contestat en defensa
pròpia en diversos escenaris. Amb molt
d’encert Documents d’Església ha recollit
aquesta resposta (cf. ibíd. n. 918 p. 311320; i n. 919 p. 349-352). En el fons (i si no
és per raons polítiques, ja que durant anys
Pagola ha estat al país basc la mà dreta
del bisbe Setién, tan malvist en els cercles
de la nostra església més dretana) es tracta
d’una incomprensió total d’un procés que
avui és absolutament necessari i que per
tant se segueix arreu: hom s’ha de distanciar mentalment de la pròpia fe en Jesús
com a Crist / segona persona de la SS. Trinitat / el Verb Encarnat..., per a poder tenir
un accés més segur, científicament parlant,
a Jesús de Natzaret, que pels evangelis
sinòptics apareix bàsicament com un home

qualsevol del seu temps... Es tracta de
renunciar de moment.., per després poder
degustar d’una altra manera les atribucions
cristològiques legítimes que els concilis han
donat a Jesús. Es tracta també de poder
imaginar (amb els diversos estris de la ciència bíblica a la mà) Jesús de Natzaret tal
com era als ulls dels seus deixebles i contemporanis, el Jesús, és clar, d’abans de
la resurrecció..., d’abans, doncs, que els
evangelistes introduïssin en els relats la
seva fe en Jesús com a Senyor de la Glòria.
No val a dir contra aquesta legítima aspiració dels nombrosos estudis contemporanis sobre el Jesús de la història (vegeu rere
cada capítol de la seva obra el considerable llistat d’obres que l’autor ha escollit) que
aquestes investigacions no serveixen sufi-
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cientment perquè no atenyen el «Jesús
real» que és el que importa. Entenem-nos:
jo puc conèixer un home qualsevol si conec
a la perfecció totes les seves circumstàncies vitals (cosa que no es dóna mai) i si a
la vegada m’obre tot el seu interior per a
fer-me’l transparent del tot (cosa que encara
es dóna menys)... En aquests casos
podríem aspirar a conèixer l’home real perquè sabem que en el fons és exactament
com nosaltres. Però en Jesús de Natzaret
no ens atrevim a dir que les coses siguin
ben bé així. En primer lloc perquè ens falta
una biografia strictu sensu. En segon lloc
perquè no li coneixem més que alguna de
les seves circumstàncies vitals. En tercer
lloc, perquè ja de bones a primeres la persona de Jesús apareix «com» misteriosa (i
no pas en sentit teològic)... i ell mai a ningú
no ha obert el cor de la seva intimitat com
per fer-la transparent del tot als ulls d’un
altre home...
Tot això vol dir que cercar el Jesús real
és una tasca encara molt més difícil que la
recerca del Jesús de la història. Ja sabem
que els resultats de la investigació contemporània no ens donaran pas un Jesús
sencer, enter, només dibuixaran alguns dels
trets (els més importants?)..., en tot cas, no
tots. Però aquests detalls el faran més comprensible humanament parlant que si el
carreguem de bones a primeres amb tots
els ornaments sagrats de la cristologia conciliar. Només després i sols a través de la
fe podrem veure i adorar el misteri de
l’home/Déu, Jesús, el Crist.
...
Les nostres estanteries poden hostatjar
tota mena de llibres que alegren la vida.
Però per més alegries que ens donin,
aquestes joies no són mai parangonables
amb l’»evangeli» o «bonanova», que això
vol dir el terme grec. Quant més si ens és
donada per un home tan fascinant com
Jesús de Natzaret! Només això vol transmetre Pagola: la fascinació de la bonanova
de Jesús o, millor dit, l’encant del Jesús
de la bonanova. Massa segles la nostra
església estimada ha donat la impressió
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en la predicació (i sobretot en els escrits
oficials) que l’essencial era complir amb
els deures i preceptes (tan abundants,
d’altra banda: preceptes divins, manaments
de l’església, del dret natural etc)... Si no,
tal fas aquí, tal trobaràs allí: premi etern o
càstig etern, ¿Però això no és el que digué
Mahoma? ¿On estava –on està– la diferència important entre l’Alcorà i l’evangeli? El
llibre de Pagola ha sabut dir i repetir en
concret què vol dir això de la bonanova de
Jesús:
– Que Jesús no s’ha pas passejat per tot
Galilea a la recerca de pecadors perquè
es convertissin. El que volia era simplement anunciar-los l’arribada del regne
i per tant de l’amor incondicional del
Pare. Jesús «acull a publicans i pecadors sense exigir-los prèviament el penediment tal com era entés tradicionalment
i sense sotmetre’ls ni tan sols a un ritus
penitencial com havia fet el Baptista.
Això era l’escandalós. Els ofereix comunió i amistat com signe de què Déu els
acull fins abans que tornin a la llei i s’inte-
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grin a l’aliança... Jesús els perdona
sense la seguretat que respondran canviant la seva conducta» (p. 201). Que
mengés amb publicans, prostitutes i
pecadors és considerat per molts exegetes el gest més significatiu de Jesús
(p. 201). Jesús situa a tots, pecadors i
justos, davant l’abisme entranyable del
perdó de Déu... És el misteri del perdó
de Déu» (p. 208).
– Que el que Jesús demana fonamentalment dels seus seguidors és l’anunci del
regne i per tant de l’amor del Pare,
sense frontera ni restricció de cap
mena.., i que guareixin els malalts. Guarir no vol dir necessàriament fer miracles. «Zerapeuô» –que aquest és el
terme– vol dir no sols «guarir» sinó
també «tenir cura de», «honorar» el
malalt.

Malauradament es tracta per ara (juny
del 2008) d’un llibre que, com sap el lector,
no pot sortir en català. Està empantanegat
a la Claret.., que de moment el tenim prohibit, vaja.. Aquesta vegada doncs, la llengua en què es pot trobar el llibre, el castellà, té gust de «bonanova» que agraïm de
cor.
ENRIC CORTÈS

(Agost 2008)

1. Jesús. Aproximación histórica, PPC,
Madrid 2007.
NOTA DE LA REDACCIÓ: L’edició en català ha
sortit a finals de setembre, amb una
nova introducció molt més llarga i el
capítol 15, sobre la identitat de Jesús,
totalment remodelat.

El llibre ha sabut reescriure el relat
evangèlic..., p. ex. en les paràboles.
Aquestes no narren mai en els evangelis la circumstància històrica que les
va veure nèixer. S’ha d’imaginar. És
el que fa Pagola, encara que segurament moltes vegades s’equivoca. No
cal que Pagola ho encerti, és indiferent que endevini l’autèntica circumstància. Allò que importa és que
l’autèntic contingut de la paràbola es
reflecteixi bé en les seves pàgines
impreses. És igual que la paràbola del
llevat Jesús l’hagi dit recordant les
olors d’infància quan la seva mare pastava de bon matí per a tot el dia..., o
que l’hagi predicat tot passant pel costat d’una parada d’un dels mercats de
la capital...
Dic això perquè el lector es podria
perdre per culpa dels detalls de vida
amb què Pagola teixeix els relats
evangèlics donant-los un color que
potser no tenen. Aquest farciment literari podria fer sospitar que Pagola
inventa el relat evangèlic. Res més
lluny de la realitat: no l’inventa sinó
que en subratlla adequadament el
sentit.
CATALUNYA FRANCISCANA
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Espai Històric
EL CAPUTXÍ HILARI D’ARENYS DE MAR,
ESTUDIÓS DE LA VALL DE NÚRIA

E

l dia primer de setembre de l’any passat, festa de sant Gil, tingué lloc la
solemne cloenda de l’any jubilar del
santuari de Núria, que havia estat atorgat
per la Santa Seu a fi de commemorar,
adientment, el cinquantenari de la proclamació de la Mare de Déu de Núria com a
patrona del bisbat d’Urgell. Aquest santuari del Pirineu és un dels més populars
i estimats de Catalunya. L’actual temple
d’estil neoromànic, edificat entre els anys
1882 i 1916, amb el campanar adossat al
mur frontal de l’església, forma un conjunt
arquitectònic únic i singular. Els frares
caputxins, amb presències sovintejades
els estius des de l’any 1945, hi han professat una estima ben peculiar. Destaca,
particularment, l’estimació i les aportacions
al coneixement de Núria divulgades pel
caputxí arenyenc Hilari d’Arenys de Mar
(+ 1976), escriptor i poeta, autor d’una de
les guies més ben elaborades sobre el
santuari de Núria i el seu entorn; el terme
de Queralbs i alguns indrets de la comarca
del Ripollès; les rutes i flora de la vall pirenenca de Núria, etc.
En efecte, per mitjà de l’editorial Ibèrica, de Pau Pugès, el P. Hilari (que signa
l’obra amb el seu nom civil, Josep Puig i
Bosch) donava a conèixer, l’any 1929, el
volum XIII de les seves obres completes
que titulà: La vall de Núria. Situació
geogràfica de la vall. Geologia, geognòsia. Flora de la vall i els seus encontorns.
Història de Núria. Sumari d’indulgències.
Amb aquest extens títol, l’autor ja ens ofereix un tast dels temes principals que
desenvolupa al llarg d’aquesta monografia
(de 448 pàgines), on trobem una minuciosa aproximació al territori de la vall de
Núria, una descripció de les flors, herbes
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remeieres i la vegetació del Pirineu i,
també, la història i tradicions del santuari,
juntament amb una descripció de la imatge
(la cèlebre Mare de Déu dels Pastors, de
fusta policromada, dels segles XI-XII) i el
recull de les llegendes sobre sant Gil (amb
la creu, l’olla i la campana), així com la
detallada relació del conjunt de gràcies,
miracles i indulgències a favor del santuari.
Uns anys després, en el 1961, el P.
Hilari, des de l’Editorial Franciscana dels
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caputxins de Pompeia, publicà, encara,
una segona edició revisada d’aquesta
monografia que aparegué amb el títol
abreujat de La Vall Sagrada de Núria, on,
amb un text molt millorat i ampliat notablement (628 pàgines), Hilari d’Arenys de
Mar presenta noves i molt suggeridores
notícies històriques de gran interès sobre
el santuari de Núria, especialment sobre
les vicissituds de la imatge durant la Guerra Civil i persecució religiosa de 1936, tot
explicant el sojorn de la imatge als benedictins d’Hautecombe, el relat del retorn
de la imatge al seu santuari el febrer de
1941, etc.
Dos anys després, dels obradors de la
Impremta Pulcra de Barcelona, el setembre de 1963, publicà la Guia de la Vall
Sagrada de Núria. Excursions, passeigs i
itinerari de les fonts. Sense entretenir-se
amb la història del santuari, que ja havia
tractat anteriorment en les obres citades,
en aquesta Guia de la Vall Sagrada de

Núria el P. Hilari abasta, escassament en
97 pàgines, una minuciosa descripció dels
itineraris que, des de Núria, porten a les
fonts del Fresser, a la Font Negra, a Finestrelles, a Fontalba, al coll de Noufonts, a
Queralbs...
Amb aquestes publicacions sobre Núria
el P. Hilari d’Arenys s’acredità com un dels
escriptors que més estimà i divulgà la
història, geografia i devocions d’aquest
santuari marià del Pirineu de casa nostra;
un amor a la Mare de Déu de Núria que
resta molt ben reflectit en la lletra que
escriví dels Goigs nous d’afecte, devoció
i reverència a la Verge Santíssima de
Núria, de bella i acurada unció poètica i
de gran fervor marià. Il·lustrem aquesta
nota històrica amb un antic gravat de la
Mare de Déu de Núria, endegat als obradors tipogràfics que Josep Tolosa establí
en el segle XVIII a la ciutat de Vic.
FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA
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Necrològiques
FRA TOMAS GALVEZ, OfmConv

E

l proppassat 13 d’agost ens deixava
sobtadament fra Tomás Gálvez dels
frares Conventuals. Es trobava fent un
curs d’anglès a la província de Malta quan,
estant a classe, el sorprengué un vessament cerebral. Tenia 59 anys.
Havia nascut a Puente Genil (Córdoba)
i treballant a Granollers va conèixer els frares. Va viure a diverses fraternitats de la
província i durant molts anys havia estat
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guia del Sacro Convento a Assís. Tenia
cura de la web «fratefrancesco.org» i,
actualment, estava destinat a la Cúria General de Roma. Just abans d’encaminar-se
cap a la ciutat de Sant Pere, havia viscut
uns anys a la fraternitat del carrer Bertran
de Barcelona.
Des de l’any 2005 participava amb molta
il·lusió i fidelitat a les Jornades d’Estudis
Franciscans que organitzem cada any a la
Facultat de Teologia. El curs
passat ens va
oferir un estudi
sobre la història
de Rivotorto, i
altres anys, ens
havia parlat de
Giotto i l’Art
franciscà del primer Renaixement, així com
de la Història
del Sacro Convento d’Assís.
La seva afició
a la història
l’havien
dut
darrerament a
fer recerques
entorn de la biografia de Sant
Francesc. Fruit
d’aquest esforç
és un volum
que ens ha deixat escrit i que
veurà la llum
per Nadal.
Que el Senyor el tingui en
el seu si de Pau
i de Plenitud!
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FRA ANTONI JOVER I LAMAÑA, OfmCap

E

l nom i els cognoms d’Antoni Jover i
Lamaña, mort als 84 anys d’edat a
Letícia, la capital de la regió amazònica de Colòmbia, el dia 5 de setembre de
2008, són per a molta gent el referent inequívoc d’una de les primeres entitats bancàries que, a Catalunya, treballà al servei de
la indústria i del comerç, la Banca Jover,
amb seu central a la Via Laietana i, darrerament, al passeig de Gràcia.
L’Antoni, un dels exponents de la família Jover, dels anys cinquanta, ingressà a
l’orde dels framenors caputxins, el dia 11
de gener de 1959, amb el desig de viure
com a testimoni de l’evangeli entre els
pobles indígenes de la conca amazònica;
i ho aconseguí. L’any 1965, un cop acabats
els estudis i ordenat prevere, fou enviat pels
seus superiors, amb el seu company Miquel
Junyent i Rafart, a la Prefectura Apostòlica
de Letícia, confiada per la seu apostòlica
als caputxins catalans, aleshores amb
mons. Marcel·lià Canyes i Santacana com
a prelat.
Al llarg dels seus 43 anys de servei a
l’Església de Letícia, l’Antoni seguí silenciosament, però amb gran efectivitat, les
inspiracions del seu viatge interior com a
creient. Ho havia demostrat amb la seva
primicera resposta a la crida vocacional,
més enllà o més ençà dels avantatges que
podia reportar-li la seva folgada situació
social. Ho deia ben convençuda la seva
mare, com totes les mares, preocupada
pel futur del fill: «No hi poden haver ombres
en la vocació del meu fill». Ben cert, comprengué amb senzillesa i humilitat que
només alliberant-se ell mateix podria ser
testimoni del Regne i, en tot cas, treballar
per l’alliberació dels altres. Sense defallences, ni físiques, ni morals, el seu procés
vital en terres amazòniques passà per tres
etapes.
Durant la primera d’aquestes etapes,
l’Antoni s’ajustà amb fidelitat a la metodologia d’implantació de l’Església del col·lec-

tiu missioner del qual formava part. Especialment al Mirití-Paranà, l’indret més distant de la capital, a dies i dies de navegació fluvial, es posà al servei, en allò que
podia i sabia, de l’internat confiat a les religioses de la Mare Laura, una congregació
colombiana de gran experiència a la selva.
Però el seu espai d’acolliment i irradiació
testimonial fou la mateixa selva amb la casa
on habitava com a punt de referència. Una
casa oberta, fabricada amb materials autòctons, endreçada i còmoda. S’hi trobava bé
tothom: els indígenes que hi entraven i sortien sense previ avís, encuriosits per tot,
sense excloure ni la correspondència que
mantenia amb la seva mare, o el periodista
parisenc de France-Soir, el qual, en cerca
de dades per al seu llibre sobre pobles indígenes que mai no havien entrat en contacte amb l’home blanc, durant uns dies
fou el seu hoste. Era molt feliç. Cada dia
en sortir a l’aire a través de ràdio-telèfon, ho
manifestava amb humor amb aquesta o
semblant salutació: «Bon dia, aquí MiritíParanà; parla el president de la República,
el jutge, el metge, el bisbe... parlo jo,
l’Antoni!»
Sobre la base d’aquesta experiència
alliberada i alliberadora, l’Antoni tingué
temps per reflexionar sobre l’Església com
a missió. Li ajudaren els seus companys
CATALUNYA FRANCISCANA
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Romuald de Palma, autor d’una versió
amazònica dels evangelis, i Joan Antoni
Font, promotor d’iniciatives des dels joves
i per als joves amb vista al futur dels pobles
indígenes. La resta de companys, amb el
prelat al davant, afiliada a mètodes antics
d’acció missionera, en col·laboració d’altra
banda amb el govern del país, també
l’ajudà. Tothom comprengué amb ell que
la responsabilitat del futur de l’Església
entre els indígenes havia de descansar
sobre els mateixos indígenes. Així pogué
dedicar-se de ple a la seva obra de formació de quadres, els anomenats auxiliars catequistes. Deixà Mirití-Paranà i mitjançant la programació de cursets bíblics,
amb els seus col·laboradors començà a
desplaçar-se a tot el territori. Mantenia
correspondència epistolar amb els diversos indrets, comunitats cristianes incipients, a través del butlletí d’enllaç Acción,
del qual el mes de desembre d’aquest any
passat edità el número 189, com des de
l’inici, amb la pàgina del còmic que ell
mateix dibuixava del savi Kururú per explicar les anècdotes de la seva vida, petites
i gracioses paràboles amb finalitat moralitzant.
En fer-se més gran, l’Antoni, i doncs,
en tenir més dificultats per viatjar, se situà
a Letícia mateix, al davant d’un petit espai
d’acolliment per als indígenes que acudien a la ciutat. Convivia amb ells, els
acompanyava amb molta comprensió en el
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relat de les seves trifulgues, en reia els
acudits.
Fou en aquesta darrera etapa que organitzà a Letícia, amb l’aixopluc del Banco
de la República, el museu antropològic de
l’Amazònia Colombiana, amb tot de materials didàctics precolombins i sobretot una
biblioteca especialitzada. Conversar amb
ell tot fent la visita al museu era com entrar
a fons en el misteri tot ple de llum dels
pobles amazònics. N’assaboria el llenguatge, els mites, les llegendes, la identitat tan rica i característica. Tenia molt clar
que amb el seu bagatge cultural l’home
blanc mai no podria identificar-se plenament amb l’indígena, pretendre-ho era fer
trampa, enganyar-se i enganyar. N’hi havia
prou, i aquest era el seu ideal evangèlic, de
viure amb ells els valors del Regne. Un
Regne les llavors del qual es troben arreu
de la terra. L’Antoni, en podem estar
segurs, n’ha recollit no poques d’aquestes llavors, les ha deixat germinar en ell i
els altres, han donat sentit a la seva vida.
Des de la fe, la millor inversió.
FRA JOAN BOTAM
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Llibres
Fra Eduard REY, Testimonis de sàvia
ingenuïtat, Barcelona, Província de
Framenors Caputxins de Catalunya i
Balears 2008, pp. 229.
l llibre Testimonis de sàvia ingenuïtat vol
ser un petit homenatge als frares caputxins que van ser assassinats durant la Guerra Civil arreu de Catalunya. No és fàcil parlar d’aquest tristíssim període. És una ferida
oberta, o mal cicatritzada, fins per als qui, com
jo mateix, hem vingut al món molts anys
després.
En la feina d’escriure aquestes pàgines
m’han acompanyat sempre unes preguntes
que voldria compartir: Com contribuir a la
reconciliació? Com trobar un to que no es
deixi contaminar per la violència del que es
descriu? Com aconseguir de parlar no des de
la ferida que cou, sinó des del desig de
concòrdia i de pau que batega en el més profund de l’ànima?
Cal dir que les vides d’aquests germans,
per elles mateixes, ja són tota una ajuda. Són
vides reconciliades, gent de pau, amb un entusiasme per la seva vocació no disminuït per
les dificultats de l’època que els va tocar viure,
persones de procedències molt diverses

E

capaços de conviure com a germans i de parlar amb tota mena de gent.
Testimonis de sàvia ingenuïtat, a la
recerca d’aquest parlar reconciliat, és un llibre que ha estat reposant durant un any llarg,
durant el qual se li han anat fent petits retocs,
ara aquí, ara allà, petites espurnes de «Pau
i Bé». I és un llibre que ha estat parlat en fraternitat, discutit, mastegat... El propi títol va
néixer en una conversa al menjador del convent.
Als qui us animeu a llegir-lo, us agrairé
que em digueu si ens n’hem sortit; si hem
aconseguit, tot i parlar d’un temps de guerra,
trobar paraules que espurnegin pau.
FRA EDUARD REY

Mariana COLOMER, Libro de la suavidad, Madrid, Huerga y Fierro editores
2008, pp. 93.
ariana Colomer és el nom literari d’Anna
Maria Roig i Colomer, poetessa nascuda
a Barcelona l’any 1962 forma part de la Fraternitat Franciscana Seglar del santuari barceloní de Pompeia; una fraternitat que s’ha
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distingit per acollir entre els seus membres
erudits i literats de renom com: Joaquim
Ruyra, Josep M. Capdevila, Manuel de Montoliu, entre d’altres.
L’autora ha publicat fins ara tres reculls
poètics (Crónica de altanería, 1999; La gracia y el deseo, 2003 i, recentment, el Libro
de la suavidad, 2008). Escassament en deu
anys la seva obra poètica ha estat traduïda a
diverses llengües i, àdhuc, alguns dels seus
poemes s’han inserit en les principals antologies de poesia contemporània.
Aquest recull titulat Libro de la suavidad,
tal com ho posa en relleu la prologuista de
l’obra, la clarissa Sor Maria Victòria Triviño,
ha estat elaborat amb «llengua angèlica» (cf.
p. 7), puix que en cadascun dels poemes
s’apunta vers la transcendència de Déu. Els
66 poemes que articulen aquest llibre de poesia tenen un marcat influx de l’espiritualitat
franciscana: simplicitat, bellesa i obertura a
la dolcesa de l’amor diví, tal com ho suggereix d’entrada la bella i expressiva il·lustració
de la portada, treta del fresc de Giotto titulat
«Alegoria de la caritat», ubicat en la capella
Scrovegni de Pàdua (anys 1303-1305).
Tant de bo, i tal com ho expressa Mariana
Colomer en el poema inicial, siguem capaços
d’assolir, copsar i ser ben fidels a l’Amor de
Déu, fins al final (cf. p. 19), car en la pregària de cada dia només hem de desitjar seramb-Ell (cf. p. 57).
Des de Catalunya Franciscana ens plau
felicitar l’autora per la tendresa i finor d’aquesta
bella poesia de to franciscà i d’encuny místic.
FRA VALENTÍ SERRA

Carlo M. MARTINI - Georg SPORSCHILL,
Coloquios nocturnos en Jerusalén, Ediciones Paulinas 2008, pp. 193.
caba de sortir aquest llibre del cardenal
Martini confegit a partir de la llarga entrevista que li fa Georg Sporschill, jesuïta austríac
que treballa en la pastoral de joves marginats.
Amb la profunditat i sinceritat que el caracteritza, el cardenal Martini opina sobre tots
els temes candents del moment present: la
reforma de l’Església, la relació amb els joves,
el desprestigi de l’Església en temes de sexua-
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litat, la situació dels divorciats, les coses positives del món actual, la fidelitat al Concili Vaticà
II, el diàleg amb els no creients...
En els capítols centrals es tracten temes
que van més a fons com allò que sosté la seva
vida, com saber la voluntat de Déu, aprendre
a pregar, els seus personatges bíblics preferits, l’amistat amb Jesús, els Exercicis Espirituals i l’acompanyament, la primacia de la
consciència en les decisions, l’amor fins a
l’excés com a fita de la vida cristiana...
És interessant i refrescant alhora trobar
un eclesiàstic que diu el que pensa, amb
coneixement de causa, amb respecte i matisacions, que no té por de ser políticament
incorrecte, com quan demana més coratge
als joves o parla dels propis errors, de les
equivocacions de l’Església... Un home que
sempre sorprèn com quan diu que en atansar-se als joves «yo era el que buscaba ayuda
y el que aprendía», o quan parla dels homosexuals: «en mi circulo de conocidos hay parejas homosexuales, personas muy respetadas
y sociales. Nunca se me preguntó ni tampoco
se me habría ocurrido condenarlas.»
En suma, una delícia de llibre que fa pensar, que no amaga els problemes i que suggereix criteris lúcids i profunds per a la vida
cristiana en el món d’avui.
FRA JOSEP M. VALLEJO
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«Només
l’humil
no se sent
mai humiliat»
(P. Saint Mais)

