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EDITORIAL

«…CONTRA TOTA ESPERANÇA…»
l cristià és un pelegrí que,
com Abraham, es posa en
camí sense saber ben bé
cap on va, confiat que Déu , al seu
temps, li indicarà el camí.
Fra Josep Tous, caputxí, del
qual celebrem la beatificació el dia
25 d’abril, es va posar en camí cap
a l’exili, junt amb els seus companys exclaustrats, sense saber

E

on anava, deixant convent, família,
companys... Gràcies a la fe, com
Abraham, esperà contra tota esperança, i deu anys més tard, Déu li
concedí de tornar a la seva terra i el
feu pare d’una gran família: les Germanes Caputxines de la Mare del
Diví Pastor... El just viurà per la fe.
FRA JOSEP MANUEL
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Espai Franciscà
testimonis

QUI ÉS JESÚS PER A MI?
ON L’EXPERIMENTO? ON EL TROBO?
En el context de la Trobada Fraterna que es celebra a Pompeia cada any
al mes de gener, hi hagué diversos testimonis sobre la pròpia experiència
personal del Senyor-Jesús. En aquest escrit, L’Anna González, mestra de
Primària i membre dels grups de Diàleg i Pregària del Convent d’Arenys
de Mar, ens explica el seu.
n primer lloc, agraeixo a les persones que han fet confiança en
mi en demanar-me el meu testimoni, però també molt especialment,
perquè això m’ha permès fer una anàlisi, un procés d’interiorització molt bo i
que aconsello a tothom. Per altra part,
m’agradaria i espero que algunes de
les paraules que diré us puguin ser
útils, perquè tots aprenem de tots.
Primer faré una breu presentació
meva i després us explicaré una mica
com ha estat el meu itinerari i com he
conegut Jesús, també com el trobo
en el dia a dia i, per acabar, a què em
convida.
Sóc mestra, estic treballant en una
escola pública a Arenys de Mar i sóc
tutora d’una aula d’acollida. Les aules
d’acollida són per a nens i nenes que
arriben de fora de l’Estat espanyol i, per
tant, necessiten unes atencions molt
peculiars, tant ells com els seus pares.
Aquest és un aspecte de la professió
de mestra que m’agrada molt, perquè
em permet donar molt de si. Estic agraïda de tenir aquesta oportunitat.
Sóc la petita d’una família formada
per quatre fills, pare i mare, i això m’ha
fet sempre adoptar la postura d’haver

E
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d’escoltar els grans, cosa que també ha
condicionat actituds de la meva vida.
Els moments més importants han
estat, quan em vaig casar amb el meu
marit, en Josep; llargues malalties de
familiars, la mort del meu pare l’any
2003, ara recentment, la de la meva
mare i també, un altre moment important per a mi, el naixement del meu fill
Joan. Amb això ja he fet una mica el
meu dibuix.

Com conec Jesús,
diferents rostres de Jesús
i quin és el meu itinerari
La meva primera relació amb Jesús
s’inicia –potser com ens ha succeït a
la majoria–, amb la mare, amb aquelles oracions d’abans d’anar a dormir,
amb les benediccions a taula –a casa
sempre hem beneït la taula i ho continuem fent–, a través de la catequesi,
la confirmació. Recordo una catequesi
molt festiva, amb uns catequistes molt
implicats a tota hora, que sempre van
dedicar el seu temps a fer-me arribar
el Jesús que ells havien descobert. En
aquest sentit, sempre els hi he tingut
un sentiment de respecte i d’agraïment.
La veritat és que a molts d’ells, als que
encara viuen, els ho he pogut transmetre. En el meu creixement hi ha un
moment molt especial que se situa a
l’edat de 15 o 16 anys –no ho recordo
exactament–, que vaig conèixer una
religiosa Josefina, de les Filles de St.
Josep, que va venir a fer una substitució d’una catequista, i recordo molt
clarament un dia que estàvem en rotllana i ella al mig, i amb un to molt dolç,
amorós i amb uns gestos molt preci-

sos i concrets, aquella dona amb les
seves paraules em va tocar. Penso que
se’m va regalar Jesús en aquella dona.
Encara és l’hora que quan la veig li
ho recordo. Vaig veure en ella molta
humilitat i molta plenitud i això em va
atrapar. Em va atrapar, altrament, perquè tenia molta mà dreta amb la gent
jove; aleshores, vam començar a fer
grups, trobades, eucaristies, i ens va
anar arrossegant d’una manera molt
sibil·lina. També se’ns emportava a
Madrid a una pasqües joves –cosa que
al capellà de la parròquia no li agradava gaire. Amb ella vam iniciar nous
camins. A partir d’aquí vaig començar
a veure unes noves cares de Jesús
per a mi desconegudes, com la cara
del servei. Trobo en la congregació de
religioses Josefines, que col.laboraven
conjuntament amb els germans Maristes, aquest esperit de servei desinteressat. Un altra cara que sorgeix en el
meu itinerari és la d’un Jesús alliberador, perquè a l’edat de 17 o 18 anys em
van demanar si volia col·laborar com a
ajudant de catequista; aleshores vaig
descobrir uns catequistes diferents,
que es qüestionaven moltes coses,
que s’interpel·laven, que tenien unes
CATALUNYA FRANCISCANA
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inquietuds, també un esperit de servei. Això em produïa cert temor, però
també m’atreia molt. El fet de conèixer
aquests catequistes va coincidir amb
l’arribada d’un mossèn a la parròquia,
que també portava uns noves inquietuds i em féu conèixer altres interpretacions del missatge evangèlic, desconegudes per a mi fins aleshores. Tanmateix, la coherència, compromís, bon
humor i diàleg d’aquest mossèn em van
anar despertant les ganes de conèixer
més a Jesús.
D’altra banda, haver format part
del moviment cristià de joves d’Hora 3
també em va despertar el desig d’anarme formant. Fins avui, encara segueixo
coneixent noves cares de Jesús en
la fraternitat i servei viscuts amb joia,
entusiasme i eficàcia, de la mà dels
germans Maristes, perquè durant molts
anys, amb el meu marit hem col.laborat
i participat en la Pasqua Jove d’Avellanes i últimament en la Pasqua Familiar. També en les primeres pasqües
dels maristes faig els meus primers
temps de desert i les primeres experiències de pregària i retrobament amb
Jesús. Uns anys més tard, conec el
Convent dels frares caputxins d’Arenys
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de Mar. Aquí la cara se m’omple de
joia, perquè encara hi sóc. D’entrada,
em trobo amb una comunitat de laics i
religiosos molt acollidora. Els primers
dies em sorprèn gratament veure tanta
gent d’una certa edat formant-se, fent
coses i pregant. Això m’atrapà molt. En
aquesta comunitat acollidora hi conec
la manera de fer de St. Francesc i
m’atrau la seva proximitat a l’Evangeli,
amb servei, amb humilitat i amb senzillesa. El fet d’estar amb la comunitat
d’Arenys i pertànyer als grup de Diàleg
i Pregària, amb el grup que formem
a Canet de Mar em permet el diàleg
amb persones d’una vida semblant a la
meva i em dóna l’oportunitat de compartir desitjos, criteris, dubtes, maneres
de fer..., també em permet pregar en
grup, cosa que em conforta molt. Al
mateix temps, el fet de ser del grup de
preparació de temes m’enriqueix molt,
perquè preparar temes suposa vàries
coses: escoltar les paraules dels frares,
consiliaris i membres també del grup;
fer lectures de llibres per tal d’informarnos i formar-nos; en aquest sentit, a mi
m’han marcat molt lectures de la Mare
Teresa de Calcuta, amb la seva pregària; de Charles de Foucauld, sobre

la seva fidelitat i servei; el testimoni
d’Etty Hillesum, quan diu que ella és el
braç de Déu davant de tota la violència
nazi. Altrament, la proposta de fer un
acompanyament espiritual durant un
curs marcà també un moment important
en aquest itinerari. Aquest acompanyament em suposà la lectura de salms,
dels evangelis, la meditació, la pregària.
Les paraules i actituds de la persona
acompanyant em van conduir cap a un
procés d’interiorització molt fort i d’una
trobada intensa amb Jesús. Podria dir
que en aquest acompanyament trobo
l’aigua de la vida de la samaritana.
També, el fet d’estar a Arenys, al llarg
d’aquest temps, em convida a participar
en cursets bíblics que em permeten
noves mirades sobre la Bíblia, nous
alliberaments, contemplació, admiració,
identificació en situacions i personatges, amb textos bellíssims.
Aquest és el meu itinerari, que
comença com quan coneixem per primer
cop una persona, primer d’una manera
molt formal fins a establir una relació,
fins a experimentar en aquest procés
una evolució en el coneixement i la imatge que tinc de Jesús.

a mi, Jesús es converteix en el rostre
humà de Déu.
Trobo Jesús en la lectura del NT,
en textos de personatges que es troben amb Jesús, com la samaritana.
Jesús m’ofereix aigua que dóna vida
eterna, i, un cop he tastat aquesta
aigua, realment no la pots deixar, perquè vius una pau interior, una serenor
i una fe en la vida que et fa dir: “en vull
més”. Textos com el de la samaritana o el de la dona amb hemorràgies,
quan diu que només tocant-li la roba
a Jesús es curarà. A mi em trasbalsa
molt la fe d’aquesta dona, com quan
Jesús li diu: “ves-te’n en pau i queda
guarida del mal que et turmentava”.
Un altre text on trobo Jesús és en la
guarició de l’home de la piscina de Betzata, a l’Evangeli de Joan, quan Jesús
li pregunta: “vols curar-te?” Al cap d’un

JESÚS

On trobo Jesús?
El trobo en el dia a dia, principalment
en la pregària, tot i que de vegades
no sento res. Déu se m’amaga darrere de molts conceptes, d’imatges que
em vaig fent, fins i tot, a voltes, quan
prego en silenci, penso que Déu potser és una fantasia, em vénen dubtes
i això em provoca molt de neguit, tant,
que, de vegades no em deixa ni pregar
bé. Però quan això em passa, apareix Jesús. Com que Jesús ha existit,
aquesta és la resposta davant el dubte.
Ell va existir i existeix, i quan medito les
seves imatges a la Bíblia no em puc
escapar de Déu, perquè aleshores, per

TROBADA
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moment li he de dir que sí, per tot el
que he d’acceptar de mi mateixa.
Trobo Jesús en la meditació, en el
diàleg íntim amb ell, que és on experimento la veritat de les coses; en l’Eucaristia, on em sento convidada i, per
aquest fet, em sento també molt estimada per Jesús; em sento convidada
a servir en el lliurament, en el servei als
altres l’Eucaristia em fa pensar en el pa
trencat, perquè per servir, hom s’ha de
trencar;i el servei diari em comporta –tot
i que menys del que voldria-, una pregària contínua de pau i joia. Això ho atribueixo molt a la Mare Teresa de Calcuta,
que combina fer i pregària. Trobo Jesús
també en el dia a dia, en aquell germà,
germana amb qui no tinc bones vibracions, i això em fa recordar unes paraules
de St. Francesc molt conegudes, de la
“Carta a un ministre”: “... et dic sobre
l’afer de la teva ànima, que totes aquelles coses que t’impedeixen d’estimar
el Senyor Déu, i qualsevol que et faci
nosa, tant frares com d’altres, ni que
t’assotin, ho has de tenir tot com una
gràcia. I vulgues-ho així i no pas d’altra manera. (...) I estima els qui et fan
aquestes coses. I res no vulguis d’ells
sinó allò que el Senyor et doni. I esti-
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ma’ls en això i no pretenguis que siguin
més bons cristians”. I això m’ajuda.
Trobo Jesús també en la rememoració de la jornada, quan faig una mica
de repàs de com ha anat, de com hauria
d’haver anat, què hauria fet Jesús; en els
cants contemplatius i repetitius de Taizé;
en els gestos de moltes persones que
m’acompanyen, gestos que m’interpel·len molt perquè hi veig moltes cares de
Jesús: gestos humils de persones senzilles, agraïdes, alegres; de persones
que no volen imposar el seu criteri; que
escolten; que són detallistes; que són
servidores a tota hora; que acompanyen des del silenci, des del sofriment i
la joia, com els malalts. Això em recorda
el Crist del Castell de Javier a Navarra, aquell Crist somrient. Veig Jesús en
persones que tenen gestos de sobrietat,
que són pacients amb els meus defectes, amb els meus prejudicis, amb les
meves manies, amb la meva fredor, amb
la meva exigència. Trobo Jesús en les
persones del Grup de Diàleg i Pregària;
veig que no faig camí sola i comparteixo
el misteri amb ells. Trobo Jesús en les
lectures de llibres, textos de Teresa de
Calcuta, d’Etty Hillesum, Charles de Foucauld, etc., que em conviden a reflexio-

nar, meditar, admirar, a acceptar millores
personals. També el trobo en altres llibres d’autors com Anselm Grün, monjo
benedictí pel qual tinc especial predilecció, sobretot pel llibre: Perquè la teva
vida respiri llibertat, amb el que em sento
molt identificada, m’hi trobo molt coneguda en tot el que va dient, em sento molt
compresa en les seves reflexions, que
em toquen el cor, el cap i m’apropen molt
més a Jesús. Un altre autor és David
Jou, les reflexions dels llibres del qual
m’apropen també molt a Jesús.
On més el trobo? Doncs, en recessos. Els recessos són moments en
què, de la mà de Jesús, puc fer aquella experiència del Tabor, de veure
que Déu domina la meva vida en
aquells moments de feixuguesa; en
aquells moments d’un possible sense
sentit Déu m’agafa de la mà i em
deixa veure el seu rostre resplendent.

I a què em convida Jesús?
Rebo tant, que em convida a trobarlo més. Em convida a fer-ho a través
de la lectura de textos dels evangelis,
com per exemple, el de la guarició
d’un leprós (Mc 1,40). Jesús em convida a la humilitat, a la petitesa, a anul.
lar el meu orgull, a reconèixer-lo com
a Senyor, tot suplicant-li com el leprós:
“Si vols em pots purificar”. Això em
dóna una lliçó d’humilitat increïble. Al
mateix text, l’actitud de Jesús em convida, com fa ell, a estimar, a tocar, a
abraçar, a acollir l’altre amb les seves
esperances i amb els seus dolors,
especialment les persones amb menys
possibilitats de sortir-se’n. En el text
de la guarició a la piscina de Betzata, Jesús em convida a aixecar-me, a
agafar la meva llitera, a acceptar tot
allò de mi que no m’agrada, a aga-
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far la meva creu, a no
esperar estar curada per
caminar. Un altre text
en què Jesús també em
convida és aquell en què
camina sobre l’aigua;
aquest gest se’m fa present quan em sento crispada, perquè no prego
suficient, perquè sóc
més jo que no pas Ell;
quan m’ofego per manca
de fe, Jesús em convida
a la calma i a confiar en
Ell; em convida a seguir
assaborint-lo i a millorar la relació amb
Ell a través de la pregària; em convida
a mirar els que m’envolten, des de la
claror i la transparència que hi ha a les
seves paraules i, per tant, a descobrir,
per sobre de tot, el que hi ha de bo i
de diví en totes les persones amb les
quals em vaig trobant per construir la
comunitat, i per tal de construir-la, em
sento convidada a no controlar el que
fan i deixen de fer aquestes persones
que m’envolten, a no jutjar, a deixar
fer, a no imposar el meu criteri, perquè
moltes vegades estic convençuda que
el meu és el millor, millor que el de
l’altre; em convida a acceptar tothom,
a acceptar l’estranger, a tot aquell que
no es correspon amb els meus esquemes de com ha de ser una persona.
A la feina, em convida a treballar amb
qualitat; en qualsevol ocasió de servei, em convida a treballar des de la
discreció, des de la confidencialitat
i a preservar la intimitat de les persones. També he après –això és de
l’Anselm Grün–, que Jesús em convida a ser responsable de no enterbolir
l’ambient en què em moc, amb comentaris negatius sobre altres persones.
La meva mare, davant de fets succeïts en un poble, que són susceptibles
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de ser criticats –com sabem en els
pobles, això hi ha tendència a fer-ho–
deia: “Si no és veritat el que diuen
d’una persona, callem-ho perquè fem
molt de mal i si és veritat, per caritat,
callem-ho”. Jesús també em convida
a perdonar d’una manera incondicional, deixant la queixa, el ressentiment
i possibles venjances. Si perdono, ja
no resto lligada a aquella persona que
m’ha ferit. Jesús em convida a fiarme dels altres, em convida a acceptar
dels altres la percepció que tenen de
mi, tant de bo com de dolent; em convida a viure amb joia, a no deixar-me
vèncer per l’amargura i la duresa del
dia a dia, per tant, a deixar-me forjar
pel seu esperit.
Acabo amb un petit fragment evangèlic, el de la unció de Jesús a Betània:
“Llavors Maria va prendre una mida
de perfum de nard autèntic i molt costós, ungí els peus de Jesús i els hi va
eixugar amb els cabells. Tota la casa
s’omplí de la fragància d’aquell perfum”. Amb aquest text, em sento convidada per Jesús a trencar-me com si
fos un flascó i a deixar fragància arreu
on passi.
ANNA GONZÁLEZ

ACOMPANYANT AL CARRER
Mitjançant les persones que es cuiden dels necessitats al convent
de l’Ajuda, varem contactar amb l’Enrique Richard, un noi que fa
temps treballa al costat de les persones sense sostre als carrers
de Barcelona. Pel seu interès i per com és de corprenedora la
seva experiència, li vam demanar aquesta col·laboració.
oy Enrique y de apellido Richard.
Tengo 60 años.
En noviembre del 2002 me
uní, como voluntario, al equipo de calle
de Arrels Fundació. Desde entonces
que me gusta decir que ‘hago la calle’.
Junto a Puri, cada martes paseamos un trozo de Barcelona para descubrir y estar con esas personas que
normalmente nadie ve.
Personas que pasan desapercibidas. Unas veces, por las prisas que
llevamos, otras, porque se esconden
a nuestros ojos y otras, porque nos
molestan, porque están sucias, huelen
mal y deslucen nuestros barrios.
Sólo pretendo ‘estar’, acompañar.
Que sepan que también hay gente
que los mira con otros ojos y que, si él
quiere, puede salir de la calle; pero sólo
si él quiere.
Mi trabajo consiste en devolver
derechos.
Creo firmemente en que toda persona tiene derecho a vivir dignamente
desde el mismo momento de nacer.
Y creo que estas personas tienen
sus derechos enajenados.
A veces uno pensaría que nada
más verte y ofrecerle sitio para comer
y dormir, te van a recibir como héroes
que les devuelves a la vida.
¡Qué lejos está de la realidad!
Ellos ya están bien así, en su precariedad.

S

Llevan tantos años fuera de nuestra
rueda de vida ‘normalizada’, que ya se
han acostumbrado a no tener nada, ni
tan siquiera dignidad.
O tal vez lo que tengan es miedo
a retornar al mundo ‘normal’ de donde
un día se salieron o ¿tal vez les echaron?
Sea como fuere, no; no quieren
salir de su estado. Se han acostumbrado a vivir así.
¿Quieren estar así? No lo sé; pero
no parece que sea natural que alguien
desee vivir así.
Yo siempre pienso que nadie en
sus sueños de niño ha querido ser indigente cuando fuese mayor.
Calculo que nadie de niño pensó
que dormiría en la calle, que la lluvia
le mojaría y que tendría que buscar
cartones cada noche para evitar pasar
frío.
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Ni estaría en su pensamiento
que otros le pegarían, ni que estaría
expuesto a la violencia del desalmado
de turno. Porque en la calle también se
sufre violencia.
Ni soñaría con que nadie se le
acercaría porque su olor les repugnara.
Ellos también fueron niños y seguramente que soñaron, como los demás,
en ser médicos y bomberos y presidentes de la nación...
Algo le ha debido de remover por
dentro para que las cosas estén como
están. Algo le ha debido de suceder y
ha debido de ser algo terrible.
Volver a la ‘normalidad’, como
nosotros la entendemos, va a costar.
A veces son años los que estamos
relacionándonos en la calle sin conseguir que la persona pida nada. Pero
seguimos estando allí, día a día, complacidos en nuestra relación de personas. Y en esta relación descubrimos la
dignidad del otro y también la nuestra.
Y me siento querido. Y se siente estimado.
Quizás con el tiempo quiera duchar-

se o arreglar el DNI que alguien, algún
día le robó, o tener la pensión de
jubilación, porque ya hace años que
cumplió los 65... Y yo, entonces, con
gusto, le facilitaré el acceso.
Y a lo mejor, más tarde, quizás
algún año después, querrá dormir en
pensión porque se siente cansado, y la
buscaré. Aunque la primera noche dormirá en el suelo de la habitación porque ha perdido la costumbre de dormir
sobre una cama.
Y tal vez, después de unas noches,
se canse y vuelva a la calle, porque no
se encontró.
Y yo, entonces, seguiré estando allí, con él, en la calle, dignificando nuestras vidas en una relación de
personas que creen en la dignidad,
aun rodeados de un entorno precario e
indigno.
Y me conformaré y quedaré satisfecho por él, por mí, por los dos, porque
hemos descubierto en esa relación, tal
vez, quien sabe, la vida.
Precaria, sórdida, terrible, incomprendida, pero al fin y al cabo la vida.

TODO EL TIEMPO DEL MUNDO O LA HISTORIA DE UN PROCESO

EL DESENCUENTRO
Puri y Miquel me presentaron a Juan
José hace dos años.
Comenzaba un nuevo curso y hubo
reestructuración en el equipo de calle.
Yo cambié de zona y pasé a tener por
compañera a Puri.
Antes, Gemma y Josep Mª eran los
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voluntarios de calle que recorrían aquella zona. Y fueron ellos quienes, en el
2001, lo encontraron en la calle por
primera vez.
Nunca cruzaron con él palabra alguna, porque nunca Juan José les permitió el menor acercamiento. Incluso
le llegaron a tener un cierto “respeto”.

Pero, aún así, siempre lo intentaron
y, semana tras semana, procuraban
hacerse notar de alguna manera.
Cuando luego, en el año 2003, Roc
y Puri les sustituyeron en la zona, a
Juan José lo presentaron como una
persona de trato difícil. Avisados, ellos
siguieron procurando el saludo, pero
Juan José les solía recibir a gritos, desbaratando cualquier intento de aproximación. No obstante, todas las semanas seguían inventándose un nuevo
gesto de acercamiento.
Pero era imposible llegar a él. Juan
José se seguía mostrando agresivo y
amenazante. A veces, incluso, desde
lejos, les enseñaba una navaja que,
luego hemos sabido, lleva escondida
para “por si un por si acaso”.
EL ACERCAMIENTO
El primer acercamiento se dio en el año
2004.
Un buen día Puri le vio sentado en su
banco y, junto a él, su carro de chatarra.
Esta vez se acercó y le preguntó por lo
que llevaba. De forma inesperada, Juan
José se sintió a gusto con la pregunta y
le dio toda clase de explicaciones.
Puri había conseguido, al fin, establecer contacto después de cuatro
años de estarlo intentando.
Durante un tiempo Juan José sólo
permitió que fuese ella quien se le
acercase.
Pero, luego, la confianza ganada se
fue ampliando y Juan José extendió el
saludo a Roc y también a Miquel.
El personaje agresivo, temido por
todo aquel que no le conocía, pasó
a ser un “viejo sabio de la vida”, de
sesenta y pico años de edad que llevaba -según dice siempre- cuarenta años
en la calle; que ya, siendo niño, comenzó a trabajar sin pisar la escuela; que
salió de su pueblo de Galicia cuando

apenas tenía veintiséis; que ha seguido
trabajando toda su vida y que, por no
tener, no tenía ni la tarjeta sanitaria.
LA RELACIÓN
A partir de ese momento se estableció
una relación que, poco a poco, se ha
ido haciendo entrañable.
Él todos los días se llega –nadie
sabe aún desde dónde exactamente–
al banco que está enfrente del colegio
de las monjas que todas las mañanas
abren la persiana de la puerta para dar
comida –la que tengan– a todo aquel
que se acerca para pedirla. Hasta que
se termina –la comida– y la persiana de
la puerta se vuelve a cerrar.
Puri y Roc una vez por semana le
visitaban y hablaban con él, estuviera
como estuviera, respetando su situación, fuese la que fuese.
De ahí que se enteraran de que,
con sesenta y cinco años cumplidos,
aún no tenía pensión de jubilación.
Con su permiso, el de Juan José,
en el año 2006 se tramitó el DNI, la
Tarjeta Sanitaria, la Pensión y la Cartilla del Banco en donde ingresarla.
¡La pensión…! Cuando se solicitó el
informe a la Seguridad Social, se comprobó que no habían cotizado suficientes
años por él… ¡Toda una vida trabajando
para al final cobrar algo más de 300€…,
una PNC (Pensión No Contributiva)…!
Empezó a cobrarla a finales del
2006, pero él seguía en la calle.
LA AUTOESTIMA
Y la calle es dura. Un día nos confiesa:
“Cuando estás borracho, hasta los niños
se ríen de ti y te empujan y te pegan”.
Es a partir del 2007 que la relación
personal empieza a presentar signos
de autoestima:
Apenas gasta dinero –él sigue buscando chatarra, aunque tiene dinero en
CATALUNYA FRANCISCANA
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el banco– y cuando quiere hacerlo, lo
primero que le piden, antes de cruzar
el quicio de la puerta, es si lleva dinero.
Él, con esa pinta, no tiene derecho
ni a sentarse en un bar.
Hay un día que se queja:
Nos contó a Puri y a mí que, con
la chatarra que había cogido, ese día
había hecho 20 €. Le apetecía un café y
entró en un bar a pedirlo. Lo primero que
hicieron fue preguntarle si tenía dinero para pagarlo. Juan José les enseñó
ostensiblemente su billete recién cobrado. Luego esperó en la barra a que le
preparasen el café solicitado; pero, justo
en el momento de ponérselo, se marchó haciéndoles un significativo corte
de manga. El café se quedó en la taza
sobre la barra y él no pagó.
Es para entonces que Juan José
empieza a acceder a bajar al carrer
Riereta (el local d’Arrels) a ducharse,
a cambiarse de ropa o, simplemente,
para darse una vuelta, pues su estado
etílico a veces no le permite ni ducharse ni cambiarse de ropa.
Aprovecha para ello los martes,
pues sabe que esas
tardes Puri y yo estamos en Riereta.
Aún no se atreve a entrar en la sala
de juegos en donde
está la mayoría de la
gente y como que no
fuma, no le importa
estar en otras salas
en donde no se
puede fumar. Por eso
soy yo el que traigo
la baraja para jugar
con él a la brisca.
¡Cuánto tiempo haría
que no jugaba a la
brisca!… Pero ¡qué
de risas, qué de ale-
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gría, qué de disfrutar, qué de no quererse marchar…!
LA CONFIANZA
De todos modos la relación a veces no
es fácil.
Un día nos llegó muy enojado.
Alguien le había explicado que él tenía
derecho a una paga mayor. Para remediarlo le ha dejado la cartilla del banco
a ese “amigo” que se lo va arreglar
todo e insinúa que nosotros nos estamos aprovechando.
En vez de enfadarnos, le explicamos
con rigurosidad. Es complicado que nos
entienda, pues está un poco bebido.
Pero a la semana siguiente otra vez
estamos con él. No hablamos del tema,
él sí: nos trae la cartilla para que se la
guardemos nosotros, pero no lo hacemos: es su cartilla y es él quien ha de
guardarla.
En otra ocasión desapareció.
Durante algunos martes dejó de venir.
No sabíamos nada de él, si estaba enfermo, si se había muerto…,
nos preocupó. Dejamos avisada a la
gente que normalmente nos veía con
él, compañeros de
calle. Un martes lo
dedicamos a buscarle por los sitios que
sospechábamos que
frecuentaba, pero
no le encontramos.
Un buen día apareció con una brecha
en la ceja. Medio
en broma medio en
serio le regañamos:
Estábamos preocupados por él. A Juan
José le brillaron los
ojos y nos dedicó
una de sus sonrisas

cómplices: “No me pasaba nada”, nos
dijo. ”¿Y la herida que llevas?”. “Es
que, cuando estás borracho, la cabeza
corre más que los pies”, nos contestó.
La relación se estabiliza durante
algún tiempo. Juan José no quiere nada
más. El sabe que, si quiere, puede
dormir en una habitación y comer en
un comedor. Lo sabe, pero él está así
bien. Es su opción y es él quien debe
marcarnos los pasos a seguir.
Un martes por la tarde, desde el
Centre Obert, nos dicen: “Ayer Juan
José estuvo por aquí”. ¡Y era lunes!
Su relación, su confianza se habían
abierto.
Ya no éramos ni Miquel, ni yo, ni
tan siquiera Puri el centro de su autoestima. De pronto se había abierto a
Marta, a José Mª, a Ester…, a Arrels…
¡Qué gran paso en su confianza, en su
autonomía!
Unos días se duchaba, otros no.
Unas veces sobrio, otras no. En ocasiones enfermo… Pero siempre recibido,
acogido, invitado a seguir pasos hacia
su independencia…
Por fin un día quiso dormir en pensión. Le acompañamos. Pero sólo duró
una noche: Después de 40 años no
pudo, no supo dormir sobre la cama.
Había perdido la costumbre de lo que
era dormir blando y aquella noche
durmió, como lo hacía desde hace 40
años, en el suelo de la habitación que
Arrels había alquilado para él.
No sería el único intento. Otro día,
de improviso, Juan José se presenta
en Riereta, es viernes, ya tarde. Marta
no encuentra habitación en la pensión
y lo envía a la Llar Ronda, para el fin de
semana, después ya se verá.
Esa noche duerme allí, y allí conoce
a un excompañero de calle que desde
hace tiempo ya tiene una vida más o
menos estabilizada. Hablaron y Juan

José aprovechó la ocasión para preguntarle del cómo, del cuándo y sobre
todo del cuánto valía salir de la calle y
dormir allí…
Al final sólo durmió una noche.
Al día siguiente bebió más de la
cuenta y no encontró el lugar.
Después, otro día, volvió para
entregar la llave de la habitación.
LA TRANSFORMACIÓN
La relación con nosotros continúa.
Todos los martes, puntualmente Puri y
yo le seguimos visitando en su banco.
Y hablamos de mi pueblo y del suyo:
“En Febrero marcharé a Galicia”. Pero
llegan “los febreros” y nunca marcha.
Allí, en su banco nos espera, con su botella de vino y su
queso (¡le encanta el queso y los
callos!): “Enrique, para queso el de
tu tierra, el manchego”, me dice.
Su mundo se ha agrandado también:
¡En su mundo ya cabe el mío!
Recuerdo otro día (ahora ya lo hace
siempre) que, cuando nos vio, no esperó, se levantó y con la mano extendida
vino a nuestro encuentro a saludarnos.
Ya no era él quien se sentía acogido, estimado, valorado. Éramos nosotros quienes, con aquel gesto, nos sentíamos acogidos, estimados, acompañados, valorados por Juan José. Y me
sentí alagado y feliz.
En aquella acción descubrí que
Juan José era capaz de transformarse
y de transformar.
Hace ya más de dos meses que
Juan José, uno ya no sabe cómo y no
CATALUNYA FRANCISCANA
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deja de sorprenderse, respondió afirmativamente a nuestra invitación para
dormir en pensión.
Y es que aquella mañana le encontramos mal. Había mezclado vino con
cerveza y esas mezclas, lo venimos
observando, no le sientan bien. Además
había pasado mucho frío aquella noche
en –como él la llama– “su casa descapotable” y le notamos con fiebre.
Sea por eso, o vaya usted a saber
por qué, el caso es que, contra todo
pronóstico y sin que ninguno nos lo
acabáramos de creer, Juan José accedió a que le reserváramos una habitación en una pensión. ¡Y hasta ahora…!
Más de dos meses durmiendo bajo
techo y parece que le agrada, aunque,
todavía, con sus idas y venidas a “su
casa descapotable”.
Y otra vez a destacar la acogida
por parte de la gente de Arrels, de los
voluntarios, de los profesionales, pero
también de los otros que han estado en
la calle…
Decía Angel: “¿Y éste quién es?”.
“Uno que estaba en la calle”, le dije.
“¿Y cuánto tiempo lleva?”. “Cuarenta años, dice que lleva”. “¡Pobre!…Yo
estuve veinticinco”.
Y Pepe le decía: “Tú ya tienes que
dejar la calle. Mira, y le enseñaba la foto
de su DNI, yo era antes así, parecía un
asaltador de caminos. Ahora…, mírame, ¡pero que me mires te digo!, ahora
soy una persona… Pues tú, lo mismo”.
No pude evitarlo: me emocioné.
HACIA LA AUTONOMIA
Pero esto no se ha acabado y habrá
que seguir acompañando. Mientras
Juan José lo necesite y hasta que él
nos lo permita.
Lo importante ahora no es que
Juan José esté en pensión (y no por
ello deja de ser una alegría tremenda
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este hecho). Lo importante está en la
relación de confianza que se ha establecido y que comenzó cuando Juan
José dio el paso de confiar, primero
en Puri y luego en toda la institución,
cuando en el Centre Obert conoció a
Luis, a Margarita, a Isabel, a Carmen,
a Josep… y a tantos otros voluntarios
que le abrieron la mirada llena de afecto a otras vidas más amables, menos
machacadas, más confiadas, más
diversas…
Pero soy consciente de que
Juan José puede volver en cualquier
momento a la calle. Y esa posibilidad,
real, no la debo vivir con angustia ni
con desesperanza. Porque lo realmente importante es lo que va quedando de
este largo proceso que comenzó hace
ya 40 años y que nosotros, Arrels, retomamos hace apenas siete.
Y lo que queda, que no debemos
permitir que se pierda, es la autoestima: Que Juan José ahora se siente
querido, valorado, apoyado, confiado…
por Puri, por Roc, por mí, por nosotros.
Y que Puri, yo, todos los que le hemos
conocido nos sentimos también queridos, valorados, apoyados, confiados
por él. Y eso debe permanecer, sea
cual sea la decisión que tome Juan
José en un futuro.
Quizás Juan José quiera dejar de
beber –o no–, quizás quiera seguir en
pensión –o no-, quizás quiera comer en
un restaurante –o no–, quizás quiera
seguir avanzando –o no–; pero siempre nuestro “estar”, nuestro acompañar continuará sin recriminar nada, sin
valorar nada, sin juzgar nada, apoyando todo…
Sólo es cuestión de seguir pacientemente “estando” todo-el-tiempo-delmundo.
Me alegro de formar parte de
Arrels.

ENTREVISTA A ENRIQUE RICHARD
Per què fas aquest voluntariat, Enrique?
Supongo que es porque forma parte
de mi proyecto de vida. De mi implicación en esta sociedad. Por inmiscuirme en hacer un mundo un poco
mejor. El Reino, que diría Jesús.
Pero con el convencimiento de que
yo soy también parte y colaboro en la
injusticia de este mundo. Por lo que no
me erijo en “salvador” de nadie, sino
en acompañante de otros que sufren
nuestra injusticia con más escarnio.
Y concretamente en Arrels, porque
Arrels me permite:
• Establecer una relación con otra persona que está en una situación más
precaria que la mía y no por esto me
hace sentirme superior. Una relación
que no prejuzga.
• Una atención directa con la persona
para cubrir, entre otras cosas, parte
de su aislamiento y soledad.
• Una relación que respeta a la persona y sus decisiones.
• Una relación que motiva el cambio y
que tiende a que el otro consiga un
máximo de autonomía en lo personal. (No quedarse en el simple asistencialismo).
• Y todo esto dentro de una organización como Arrels que nació del
voluntariado y que, aún hoy, respeta
y potencia el voluntariado, lo tiene en
cuenta y lo valora, haciéndole incluso

formar parte de los órganos de decisión y de reflexión.
Què has après?
¡Bufff!!! ¡Tantas cosas…!
• Lo primero a relativizar mis necesidades. Hay tantas cosas de las
que poseo que no me son realmente
necesarias… Para vivir no se necesitan tantas cosas.
• A no apegarme a las cosas. No quejarme por lo que no tengo, valorar
lo que sí tengo y disfrutarlo y compartirlo mientras lo tenga. Yo no soy
dueño, en todo caso soy el administrador de lo que poseo.
• Que ser feliz no depende tanto de lo
que tienes, como de lo que eres.
• A mirar de otra manera mucho más
comprensiva a las personas que
están en la exclusión.
• Humildad: Yo no tengo la solución
del problema del otro.
• A escuchar sin prejuicios, ni condiciones.
• A valorar, aceptar y respetar al otro
en sus decisiones, aunque yo no las
comparta ni las entienda.
• A no imponer, sino a acompañar con
afecto, sin “caridad”.
• A esperar contra toda esperanza.
• A sentirme afortunado y a no quejarme por “mis malas suertes”
• Lo injusto del sistema que crea tanta
desigualdad y los pocos medios que
pone para evitarla y, sobre todo, prevenirla. (...)
Què sents quan estàs amb els teus
amics del carrer?
• Me siento bien; muy bien con ellos.
• Afecto. Nunca lástima (o casi nunca).
• A veces rabia por un mundo injusto
que lleva a estas situaciones.
CATALUNYA FRANCISCANA
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• Aceptación de la situación, aunque ni
la comparta, ni la entienda.
• Humildad e impotencia. No siempre
puedo dar respuesta.
• Lo hago por justicia, no por limosna.
Què aconsellaries a algú que vulgui
contactar amb els teus amics?
Es complicado aconsejar. Cada uno
tiene sus propias maneras de acercarse
a las personas y seguramente que todas
son buenas, si hay respeto y afecto.
¿Cuál es mi experiencia?
• Lo primero, fijarse en él cuando
pasamos por su lado. Verlo y mirarlo
como persona que tiene una historia,
una vida, una esperanza igual que
tú.
• Está como está por alguna razón,
seguramente que muy dolorosa,
pero que tú desconoces y que quizás
nunca llegues a saberla.
• Tú no eres superior, ni eres nadie
para “salvarlo”. Sólo él podrá “salvarse”, si cree que ha de “salvarse” y
cuando él quiera “salvarse”.
• Tú sólo le puedes dar tu afecto y tu
compañía, que, con el tiempo, puede
que se transforme en confianza y
respeto hacia ti.
• Se ha de tener en cuenta que ellos
se buscan la vida como pueden y
entre ello está la mentira e incluso
provocarte la compasión.
• De la calle y de su situación personal, no le vas a enseñar más de
lo que él ya sabe. Es un auténtico
superviviente de la calle.
• En la calle hay gente buena y gente
que se ha equivocado muchas veces.
Pero todas están en la misma situación de injusticia. Por lo que todas
merecen nuestra atención.
• No insistas en lo que a ti te preocupa
de su situación. A él seguramente le
preocupan otras cosas.
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• Nunca tirar la toalla, porque no
hace lo que nosotros quisiéramos
que hiciese o por volver a caer en
la misma piedra de la que por algún
tiempo salió. Lo que yo llamo “Los
setenta veces siete” de Arrels.
• Cuando él quiera cambiar, si has
ganado su confianza y “estás”, acudirá a ti.
• No des tú las soluciones. Busca entidades, fundaciones especializadas
en este terreno o a la administración,
que para eso están y saben cómo
moverse.
Pots explicar-nos alguna anècdota?
Ocurrió la semana pasada. A Ángel
le conocemos desde hace muchos
años (al menos 7). Durante algún tiempo Arrels incluso le ayudó a tener en
donde dormir y en donde comer.
Luego, de pronto desapareció.
Le localizamos. Nos enteramos que
dormía en Montjuic.
Volvió a venir a ducharse algunos
martes y, sobre todo, el equipo de calle
seguía en contacto con él.
La semana pasada apareció en
Riereta mal, muy mal. “¡Ayudadme!”.
Enseguida se le acompañó a
urgencias desde donde le trasladaron
al Hospital del Mar. Hoy aún está allí,
en la UCI.
Mi compañera de calle, Puri, fue el
otro día a visitarlo y, hablando con él,
le comentó: “¡Qué bien que viniste a
Arrels!” A lo que Ángel respondió: “¿Y a
dónde iba a ir?”.
Este es el fruto del acompañar, del
afecto, de la confianza, de la espera.
Son los pequeños milagros de la relación.
ENRIQUE RICHARD

Voluntario del Equip de Carrer
d’Arrels Fundació
http://enriquerichard.es/
http://www.arrelsfundacio.org/

Espai Franciscà
articles

«L’OBEDIÈNCIA PERFECTA»
Admonició 3ª

“E

l senyor diu en l’Evangeli: Qui no
renunciava a tot el que posseeix
no pot ésser deixeble meu (Lc 14,33);
i: Qui volgués salvar la seva ànima la perdrà (Mt 16, 25).
L’home que abandona tot el que posseeix i perd el seu cos és aquell que es lliura tot sencer a l’obediència a mans del seu
prelat. I és obediència veritable tot el que fa
i diu, sabent ell que no és contra la voluntat
del prelat, en tant que és bo el que fa.
I, si el súbdit veu mai que per a la
seva ànima hi ha coses millors i més útils
que no pas les que li mana el prelat, que
les sacrifiqui a Déu voluntàriament i procuri de posar en obra les que vénen del
prelat. Car aquesta és obediència caritativa, perquè satisfà Déu i el proïsme.
Si el prelat, en canvi, manava res a un
súbdit contra la seva ànima, tot i que no
l’obeeixi, tanmateix que ell no se’n desentengui; i si en sofria persecució de part
d’alguns, que els estimi més per Déu.
Car el que prefereix de patir persecució a voler-se separar dels seus germans,
persevera de debò en l’obediència perfecta, ja que dóna la seva vida (JN15, 13)
pels seus germans.
De fet hi ha molts religiosos que, amb
l’intent de veure un millor procedir que
el que manen llurs prelats, miren enrere i
tornen al vòmit (Pr 26, 11; 2Pe 2, 22) de la
pròpia voluntat; aquests són homicides i
per llurs mals exemples fan perdre moltes
ànimes”.

’obediència és per a Francesc
l’expressió màxima de la sequela
Christi i l’encarnació dels comportaments interiors dels seus sentiments
amb relació a la voluntat de Déu. L’home que abandona tot el que posseeix i
perd el seu cos és aquell que es lliura
tot sencer a l’obediència del seu prelat
(v. 3). Aquesta obediència és principalment pobresa de si mateix. I això perquè
encarna el lliurament total a la voluntat
del Pare, a exemple de Jesús, fent allò
que li és plaent, àdhuc en l’acceptació
del sofriment.
Els mateixos textos de Lc 14,33 i de
Mt 16,25 citats per Francesc ens confirmen en aquest origen: es parla de
renúncia, es parla de perdre la vida pel
Senyor, és a dir, a complir plenament la
seva voluntat. Esdevé el signe de la total
desapropiació.
Aquest viure en l’obediència representa per a Francesc la forma més
enlairada del despullament per Crist,
que culmina amb una pobresa alhora
exterior i interior. Docilitat amorosa al
Pare.. la pròpia conversió a Crist... les
crides que l’Esperit Sant ens forneix...
romandre sempre en la seva voluntat
que ve expressada en un projecte de
vida.
I cap germà no ha de fer mal ni
dir-ne a un altre; més aviat, per caritat
d’esperit, que se serveixin de bon grat
i s’obeeixin mútuament. I és aquesta la
veritable i santa obediència de Nostre
Senyor Jesucrist (Rnb 5, 13-15).

L
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Quan parlem de l’obediència, és més aviat, la
conseqüència d’una realitat més profunda. Posant
a disposició les pròpies
possibilitats i escollint sota
la pròpia responsabilitat la
manera de servir Déu i els
germans.
Diu Francesc que
aquesta obediència és
caritativa (v. 6). La vera
caritat pressuposa haverse deslligat dels lligams
del propi voler i del propi
jo. Primer és deixar-se
conduir per l’Esperit del
Senyor, tot renunciant a la pròpia voluntat,
a la voluntat de domini,
de voler posseir, que ve
dinamitzada en la fraternitat, amb l’amor fratern. Si
el prelat, en canvi, manava res a un súbdit contra
la seva ànima, tot i que
no l’obeeixi, tanmateix
que ell no se’n desentengui (v. 7), encara que per
això hagi de sofrir persecució: que els estimi més
per Déu (v. 8).
El sentit de l’obediència és eminentment
evangèlic. Rau en el fet
de viure sense dominar
ningú, sense posseir;
viure amb despreniment,
amb esperit de caritat
i sotmesos a tota criatura per amor de Déu. La
vida en fraternitat ens pot
ajudar en aquest camí,
especialment a no caure a
buscar la pròpia satisfacció; ens cal saber discer-
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nir allò que Déu em demana d’allò que és
desig meu i, el millor lloc, sens dubte, a
més de la pregària individual i col·lectiva,
és la fraternitat on hom viu.
L’obediència en la caritat comporta
caminar sempre en la veritat, amb el diàleg, amb netedat de cor, en servei mutu,
sense malparlar dels germans.
Sant Francesc ha entès l’obediència
no com una pràctica ascètica, no com
quelcom que anul·la la pròpia personalitat, sinó com un apropament a Jesús,
a la seva vida, a la seva intimitat amb el
Pare, tot cercant en els esdeveniments de
la vida diària la voluntat del mateix Déu.
Entre uns i altres hi ha d’haver un diàleg
responsable, una acceptació mútua, un
mirar-se sense diferències, tot superant
les estructures piramidals. En el fons tots
plegats hem d’encaminar-nos amb molta
més humilitat i despreniment a l’hora de
desenvolupar les tasques encomanades
pels nostres germans.
El seguiment a Jesucrist és la meta,
és el camí, és el centre. És important
saber per què i per a qui fem les coses.
El que ens exigeix a nosaltres no ho
podem exigir als altres. Cal un servei
gratuït, sense esperar reconeixements,
només pel goig de fer-ho.
Mª REMEI GARCIA

EL DESERT ÉS FECUND
’altre dia vaig sentir la
història de la conversió
d’un filòsof agnòstic.
Ell explica que va esdevenir
cristià gràcies al que li va dir
una amiga seva, una cosa
tan senzilla com: “Escolta, en el món tan atabalat
que tenim, amb tantes presses i tan
soroll, per què no et prens un quart
d’hora al dia per fer silenci? I aquest
home li va fer cas i va dedicar, durant
un temps, a estar un quart d’hora al dia
en solitud i silenci. Aleshores –explica–
“vaig començar a experimentar la vida
interior, i aquesta experiència em va
fer comprendre els textos bíblics que
abans no entenia”. És extraordinària
aquesta confessió! La vida interior afavorida en el silenci i la solitud fa comprendre els textos de la Bíblia. Perquè
hi ha sintonia profunda entre l’experiència que narren els escrits bíblics i el
que passa en el nostre interior.
Ens cal el silenci. Necessitem la
solitud. Ens cal anar de tant en tant al
desert, el necessitem com l’aire que
respirem. Només cal una condició: que
resistim la solitud. Resistir la solitud i
el silenci és la garantia de la maduresa
cristiana; és la garantia per trobar Déu
seriosament a la nostra vida. El desert
és el lloc on es fan les grans experiències. Allà aprenem a distingir la veu de
Déu d’aquelles veus enganyoses que
no són de Déu. Allà obtenim la força
per viure. Allà aprenem a conèixer-nos
nosaltres mateixos i allà, al desert, descobrim la lentitud, el ritme lent, que ens
fa capaços d’adonar-nos de les coses.
Ens fa copsar i contemplar els detalls
més petits de les coses externes i,
sobretot, de nosaltres mateixos. El ritme
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lent ens fa profunds, ens fa
viure en l’essencial que està
al fons de l’abisme del nostre
cor. I quan hom toca l’essencial ja no depèn de les contingències superficials que ens
envolten.
Aquesta és la clau per
situar-se en el món present. Els cristians avui no podem dependre ni de costums, ni de tradicions, ni d’estructures
que ens protegeixin. Només tenim la
petita estructura de la comunitat. Altrament, si no fem aquesta experiència
fonda, personal, de Déu a les nostres
vides, ens deixarem portar pel vent que
toca i aviat deixarem de ser cristians o
esdevindrem rutinaris i avorrits. Avui,
més que mai, cal fer l’experiència del
desert, la d’enfrontar-se seriosament
amb Déu i amb la profunditat del propi
ésser. Avui, més que mai, necessitem la
solitud i el silenci.
Les grans experiències del poble
d’Israel es van fer al desert. És al desert
on Moisès fa l’experiència de Déu que
li parla des de l’esbarzer ardent (Ex 3).
És al desert que Elies, en un moment de
profund desànim, a l’Horeb, fa l’experiència de la suavitat de Déu en la solitud
d’una cova; Déu no és en el terratrèmol,
Déu no està en el llamp, Déu no està en
allò espectacular. Déu està en el silenci
d’un oreig suau. També al desert el profeta Osees fa l’experiència més plenificant: “Jo la seduiré, la portaré al desert
i li parlaré al cor”. El desert a la Bíblia
és el lloc de les noces de l’Espòs amb
la seva esposa Israel, el lloc de la intimitat, el lloc dels amors de quan érem
joves. En el desert es fa l’experiència
trasbalsadora de la intimitat amb Déu. I
el desert es torna fecund (Is 35).
CATALUNYA FRANCISCANA
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L’Èxode a través del desert és símbol també del
camí que fa l’Església al llarg
de la història. L’Església som
un poble de pelegrins que
caminem com a forasters,
sense fer mai estada fixa
en aquesta terra, i caminem
pensant en la terra promesa del Cel, el lloc del repòs
(He 4). Per això el cristià ha
d’anar “ligero de equipaje”,
per això no hem de tenir
massa propietats ni estar
massa carregats de coses.
Al caminant li cal anar lleuger
d’equipatge, la seva pàtria no
està aquí, està allà...
I aquest temps nostre,
que a vegades ens queixem
que és molt dur, no ens adonem que
és precisament l’àmbit adequat per
fer l’experiència del desert? El nostre
temps, tan inhòspit i àrid per a la vida
cristiana és ideal per anar com a pelegrins, sense proteccions, a la intempèrie, com a l’Èxode. Tenim l’ambient
més adequat per a la vida cristiana,
l’ambient més adequat per a la profunditat de la fe... Però, no sentim com els
israelites al desert, una certa nostàlgia dels temps passats? No enyorem
les olles d’Egipte, quan el cristianisme
tenia les seves estructures fortes, segures, quan tothom sabia el que havia de
fer, i estàvem tranquils, perquè érem
reconeguts i teníem prestigi? No enyorem una mica aquestes seguretats
d’abans? No ens costa la llibertat i la
maduresa que ens proposen els nostres temps?
Les temptacions del desert són profundament actuals. Avui, que no tenim
referents clars, no ens espanta haver
de discernir per nosaltres mateixos què
vol Déu? Aquesta és l’aposta del cris-
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tià madur. Enmig del desert no
hi ha indicadors. Només hi ha
l’Esperit Sant, que no se’l veu,
però se’l sent. Cal ser subtil per
experimentar-lo i deixar-se impulsar per ell. I no sentim també
la temptació, com els israelites
al desert, de, en les situacions
de dificultat, demanar miracles?
Diguem-li malalties, problemes
econòmics, familiars... No sentim
la temptació de dir-li a Déu que
aparti de nosaltres aquestes dificultats i que ho arregli? Fes un
miracle! Converteix les pedres
en pans! Les temptacions del
desert, les que va passar Jesús,
són les nostres mateixes temptacions.
I, més subtilment, no tenim
també la temptació, a l’Església, que es
noti que som cristians? Que quedi clar
el nostre testimoni? La temptació de fer
grans gestes perquè la gent vegi el bons
que som? Uns voldrien tenir universitats,
prestigi, per poder influir en els governants; però d’altres voldrien que fóssim
més evangèlics, que es notés que acollim els pobres, que fem obres socials.
No és això la temptació de demostrar
espectacularment que som bons?
Les temptacions de l’Èxode són
les nostres temptacions, perquè el que
més costa de la vida cristiana és la
manera de fer de Jesús. El seu és un
messianisme sofrent, que passa pel
fracàs, és un messianisme discret i
ocult que demana la fe. És una manera de salvar que passa per la mort i el
patiment. Aquesta és la manera que
Jesús ha escollit per salvar-nos. Paradoxalment el camí del desert de la vida
viscut així és fecund i fa brollar rius en
l’estepa (Is 35).
FRA JOSEP MANUEL VALLEJO

SANT FRANCESC D’ASSÍS
SEMPRE PROP NOSTRE
ant Francesc d’Assís és un sant
proper, popular i, per sobre de tot,
ple de simpatia. Hi ha contribuït a aquesta valoració l’exemple de la
seva vida, sempre a la recerca de la
perfecta alegria, que convida a viure
amb un agraïment senzill al Creador de
totes les coses, i a endinsar-nos en la
germanor universal. A aquesta lectura
sempre actual del seu missatge hi ha
ajudat el testimoni que han donat els
seus seguidors, en especial els frares
menors i les germanes clarisses que
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han sabut adaptar-lo a les necessitats
de cada època concreta, s’han mantingut al costat del poble i han entès les
seves necessitats.
El nostre país, Catalunya, sempre
ha mantingut el record viu del pas del
sant en les seves terres. La plana de
Vic compta amb la tradició de l’ermita de sant Francesc s’hi moria, però
no és pas aquest l’únic cas, sinó que
trobem altres tradicions que la fe del
poble ha conservat i fins enriquit. Un
cas d’aquests és la masia de Sant Joan
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Despí coneguda com a Can Codina,
lloc que per motius extra franciscans ha
estat de nou d’actualitat.
Quan el Futbol Club Barcelona va
inaugurar la seva nova ciutat esportiva,
que es convertí en lloc d’entrenament
de l’equip de futbol i altres instal·lacions
de l’entitat, la premsa ja es feu ressò
que els terrenys eren al llindar d’un
lloc amb fonda tradició franciscana que
recorda que el Sant sojornà en aquesta
casa quan travessant Catalunya anava
de pelegrí a la tomba de Sant Jaume
a Galícia. Els experts situen aquest fet
cap als anys 1211-1214, molt lluny per
tant de l’invent del futbol, però es manté
ferma aquella afirmació que fèiem que
el sant, i després els seus seguidors,
sempre s’han sentit identificats amb el
poble i els seus sentiments i fins han
ajudat a potenciar els valors de les terres on han exercit el seu ministeri fins

a defensar-les i fer-les seves. Podem
dir que la proximitat de Can Codina fins
dóna una certa significació a les activitats del Club, les beneeix i fins les
estimula. Fins i tot la premsa que al seu
dia comentava el fet, remarcava que el
nostre Sant predicà humilitat, treball i
harmonia, virtuts que sumades al talent
són els pilars actuals dels èxits blaugranes que encara no s’havien produït
quan s’inaugurà la ciutat esportiva.
Amb certesa tothom pot fer-hi la
seva lectura, però entre els fets miraculosos que es conten de la casa de Can
Codina, ens ho explica el p. Jaume Coll
en una crònica de l’any 1738, a més
d’una protecció especial que sempre
ha tingut la família propietària de la
masia, es conta que quan les tropes de
Felip V i el duc de Berwick assetjaven
Barcelona abans de la capitulació de la
ciutat l’onze de setembre de l’any 1714,
el general donà ordre de saquejar el
poble de Sant Joan Despí i les seves
masies cosa que realitzaren sense pietat, però en arribar a la casa de Can
Codina i rodejar-la, varen veure com
totes les finestres estaven guardades
per frares, i els soldats recularen del
seu intent. Podem pensar, doncs, que
es tracta d’un lloc protegit contra els
que voldrien sempre dominar-nos. fet
que malauradament vivim a diari quan
escoltem les opinions de molts polítics
sobre Catalunya.
Sant Francesc d’Assís torna cada
any d’una manera singular en la seva
festivitat del dia 4 d’octubre, un espai
per viure, recordar, i fer actuals els
beneficis que ell i els seu frares han fet
al nostre país. Un missatge d’agraïment
al Creador per les meravelles de la
natura i una senzillesa i alegria que cal
fer nostra i comunicar-la als germans.
MIQUEL YLLA-CATALÀ
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EL PARENOSTRE DE FRANCESC D’ASSÍS
10. Ans allibereu-nos del mal, passat, present i venidor
questa darrera petició del Parenostre és com una prolongació
de l’anterior. Fa pensar en el
que diu Jesús: Pare, us demano que
no els traieu del món, sinó que els
preserveu del Maligne (Jn 17, 15). Ve
a ser com una ressonància del tema
central de la història de la salvació:
Déu salva el seu Poble i l’allibera dels
seus enemics. Qui demana a Déu de
ser alliberat dels seus enemics, reconeix i sap no sols que Déu el pot salvar, sinó també protegir-lo dels ene-
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mics i preservar-lo del mal que li pot
venir en el futur.
Francesc només evoca el mal, però
no el descriu. El mal hi és en el món.
Ens entra pels sentits, el veiem i el
toquem cada dia. Tanmateix, mai no
pot ser atribuït a Déu. Ell és el totalment bo. En el dir de Francesc: Déu
és el bé, tot el bé, el summe bé (LlDAlt
3). El mal, tant per a l’home creient
com per al no creient, és un misteri.
Només la fe ens il·lumina sobre l’origen
del mal quan, en el Gènesi, descriu
la història del
primer home
i la primera
dona, que van
sucumbir a la
temptació del
Diable i s’apartaren de Déu.
Havien pecat
i foren expulsats de l’Edèn.
Déu, però, ens
invita a combatre el mal,
sempre i arreu,
amb l’esperança de vèncer-lo i, àdhuc,
eliminar-lo de
la nostra vida,
obrant sempre
bé.
Allibereunos del mal. El
text original fa
referència al
mal en sentit
genèric, incloCATALUNYA FRANCISCANA
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ent-hi també el Maligne, l’instigador del
mal. Crist, el nostre mediador, escolta
sempre el crit dels fills de Déu davant el
perill que tothora els assetja en veure’s
induïts al mal per l’enemic. Sant Pere
ens ho recorda: El vostre adversari, el
Diable, rugint com un lleó, ronda cercant qui engolir. Resistiu-li ferms en la
fe (1Pe 5, 8-9). Seguint l’ensenyament
de Jesús, cal demanar cada dia al nostre Pare del cel que ens preservi de
caure en la temptació i ens alliberi de
les mans del Maligne.
El Maligne es creu invencible, i
mai no acceptarà de ser vençut. Continua la seva tasca de pervertir el cor
de l’home, pressionant-lo amb l’encant
de les seves promeses. Però no hem
de témer. Déu és amb nosaltres i és el
nostre protector i defensor. El mal pot
presentar batalla, però té perduda la
guerra. El bé és sempre més fort que el
mal. Diu sant Pau: No us deixeu vèncer
pel mal; al contrari, venceu el mal a
còpia de bé (Rm 12, 21).
* * *

L

a Paràfrasi del Parenostre de sant
Francesc ens permet d’entreveure
la profunditat amb què ell comprengué
l’oració del Senyor, tot convertint-la en
vida pròpia. El Parenostre no fou per
a ell una simple fórmula de pregària,
sinó que l’interpretà en la seva radicalitat. És aquella mateixa radicalitat que
ja remarcàrem a la Introducció, manifestada davant les exigències del seu
pare quan, en veure el comportament
del seu fill, l’acusà públicament al bisbe
d’Assís d’haver dilapidat els seus béns,
tot exigint que els hi retornés. Francesc reaccionà enèrgicament davant
aquesta acusació i, despullant-se dels
seus vestits, l’únic que li quedava del
pare, els diposità als seus peus, tot
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exclamant amb veu forta: Escolteu-me
bé! Fins ara he dit pare a Pere Bernardone. A partir d’avui diré tan sols Pare
nostre que esteu en el cel i no a Pere
Bernardone (TC 20). Així, amb aquesta
radicalitat, el fill del ric i acabalat mercader Pere Bernardone renuncià a tot
i es lliurà en mans de la Providència
de Déu, tot proclamant solemnement
el Parenostre davant l’admiració de tothom.
Tan prompte com se li uniren els
primers companys per compartir el seu
ideal de vida evangèlica, Francesc els
proposà de dir sempre el Parenostre. I
ho recomanà igualment a tots els fidels:
Adrecem-li lloances i pregàries dia i
nit, dient: Pare nostre que esteu en el
cel (2CtaFid 21).
El Parenostre fou l’oració preferida
de Francesc i els seus germans des
de bon començament. Segur que això
marcà de manera decisiva la seva vida
fraterna. Adreçar-se a Déu com a Pare
creà entre ells lligams de germanor. És
així com quedà escrit a la Regla: Vosaltres tots sou germans, i no anomeneu a
ningú pare sobre la terra, puix que un
de sol és el vostre Pare, que està en
els cels (1R 22, 33-35).
Tot ve a indicar que Francesc i els
seus germans es prengueren seriosament la veritat del Parenostre, vivint en
fraternitat. Una fraternitat tan ampla que
abraçava no sols els homes, sinó també
tots els éssers de la Creació. De tan
gran, bé podríem anomenar-la còsmica.
Aquesta fraternitat universal, d’encuny
totalment evangèlic, serà el determinant més valuós de la vida franciscana
i de la seva pròpia espiritualitat. Llavors
s’entén molt bé que Francesc ens deixés com a herència aquesta bella i formosa Paràfrasi del Parenostre.
FRA MIQUEL COLOM

Envoltats d’un núvol
tan gran de testimonis
BEATIFICACIÓ
DEL P. JOSEP TOUS I SOLER
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“Beneït l’home que es refia de l’ajut del Senyor
i troba en el Senyor la seguretat.
Serà com un arbre plantat ran de l’aigua
que estén les arrels vora el corrent;
quan ve l’estiu, ell no té por,
i el seu fullatge es manté fresc,
en anys de secada no es neguiteja
ni deixa de donar fruit.”
(Jr. 17, 7-8)
quest mots de la primera lectura de

la litúrgia del VI diumenge de durant
l’any s’escauen al Venerable Josep
Tous i Soler, fundador de les Germanes
Caputxines de la Mare del Diví Pastor.
Ell va ésser aquest home refiat i
confiat a les mans de Déu a qui va lliurar plenament la vida des de ben jove.
Com Maria, es va fiar del Senyor i en
Ell va trobar la seguretat. Va soterrar les llavors de l’esperit en la terra
bona del seu cor i, des de la humilitat i
l’amor, les va fer fructificar, perquè les
seves arrels estaven esteses vora el
corrent de l’Aigua de Vida; així, doncs,
cap sequera (incomprensions, exili,
exclaustració, penúries, malalties...)
no el neguitejaren, sinó que pot repetir
amb el salmista:
“Jo em mantinc en pau,
tinc l’ànima serena.
Com un nen a la falda de la mare,
així se sent la meva ànima.”
(Salm 131, 2)

I, ara, gairebé 200 anys després
del seu naixement i a les portes de
la beatificació el proper 25 d’abril
a Barcelona, podem exultar de joia
i, com Clara d’Assís, dir: “Gràcies,
Senyor, per haver-me creat” tot pensant en el P. Tous. I repetir, una i altra
vegada: gràcies, gràcies per haverlo creat i moltes gràcies, Pare de les
Misericòrdies, per haver-nos-el regalat
com un do preuat de la teva bondat
envers els homes i dones del nostre
món.
A continuació us oferim una ressenya biogràfica del Venerable Josep
Tous i, alhora, una reflexió molt interessant sobre la seva consciència social
que ens fa adonar de la seva fidelitat a
Déu i als germans a través d’una vida
de seguiment del Crist, des del silenci i
la justícia.
CATALUNYA FRANCISCANA
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BIOGRAFIA DEl P. JOSEP TOUS I SOLER
ascut a Igualada el 31 de març
de 1811 en el si d’una família
profundament cristiana és el novè de
dotze germans. L’endemà és batejat
a la Parròquia de Santa Maria, essent
padrins els seus germans grans Nicolau i Josepa, la qual en tindrà cura
en els primers anys de la seva vida,
especialment quan els pares han de
marxar cap a Barcelona a la recerca
d’una tasca laboral que els permeti
educar els nombrosos fi lls amb més
folgança.
Ben aviat sent la crida de Déu i no
s’hi fa enrere: opta per seguir el Crist
segons “la forma de vida” de Francesc
d’Assís. Als 15 anys, madurada la seva
opció, inicia el postulantat a l’Orde de
Frares Menors Caputxins. Impulsat per
l’Esperit, canvia la vida acomodada de
la seva llar i el prestigi social que han
aconseguit els Tous per la vida pobra,
penitent i humil del caputxí.
El 18 de febrer de 1827, amb la
vestició de l’hàbit franciscà, comença
el Noviciat com a frare menor caputxí.
Des del noviciat es distingí per la seva
exquisida fidelitat a la vida del novici,
amb una donació generosa a l’estudi i
a l’oració. L’Evangeli, la Mare de Déu,
Sant Francesc i l’amor cristià als altres
van emmotllar el seu cor caputxí.
El 19 de febrer de 1828, Fra Josep
d’Igualada és ja caputxí i comença a
caminar vers el sacerdoci. Sis anys
de vida amagada, d’oració, de silenci,
d’abnegada dedicació a l’estudi, d’itinerància (Calella, Girona, Valls i Vilanova)
viscuts en l’ambient franciscà, alegre i
senzill, de la comunitat caputxina fins a
rebre l’Ordenació Sacerdotal a Barcelona el 24 de maig de 1834, als 23 anys.
Al cap d’un any era destinat al Convent
de Santa Madrona.
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Però, passats dos mesos escassos,
el 25 de juliol de 1835, la violència de
la revolució l’arrencava del convent.
Juntament amb els seus germans de
comunitat i altres religiosos passà uns
quinze dies a la fortalesa de Montjuïc.
Després, les autoritats donaren permís
als presos per deixar la presó amb la
condició que abandonessin l’hàbit religiós i no permetent-los de romandre a
Barcelona capital. Amb altres germans i
pel consell dels seus superiors, accepta
l’exili fora d’Espanya.
De poble en poble, a l’estil caputxí
d’aquell temps, fra Josep recorregué
la costa mediterrània de França fins
a Gareccio (Itàlia). Amb els sacrificis
que aquesta “marxa” li suposen, se li
fan més sòlides les seves conviccions
cristianes, sacerdotals i franciscanes
i augmenta la seva constant fermesa
per a viure-les intensament i silenciosament, fins i tot en situacions personals i
socials no gens fàcils.

Però Itàlia no fou el lloc adequat per
a viure el seu “exili” i al 1837 s’instal·là a
Tolosa de Llenguadoc (França) exercint
el servei ministerial al Monestir de les
Benedictines. Allí pot viure serenament
el seu esperit contemplatiu. L’Adoració
Perpètua del Santíssim Sagrament del
Monestir és un consol eficaç per a la
seva ànima profundament eucarística,
i l’ajuda espiritual a les joves de l’internat, una activitat apostòlica molt d’acord
amb la seva preocupació per l’educació
cristiana de la joventut.
Empès pel seu zel apostòlic, retornava a Catalunya el 1843 per a treballar
a l’Església local, tot i que encara no
s’acceptaven els convents. Va haver
de romandre amb els seus pares mentre desenvolupava el servei sacerdotal
en diferents parròquies. L’Eucaristia,
la devoció a Maria, Mare de Jesús, el
Bon Pastor, l’Associació de donzelles
de Santa Romana… van ser els mitjans
que el P. Tous cultivà especialment per
a vessar la Pau i el Bé a la joventut que
el cercava per tal de rebre’n consell i
orientació.
Els sentiments de compassió
envers els infants i els joves que el Bon
Pastor posà en el cor del P. Tous convergien amb els pietosos desigs de les
joves Isabel Jubal, Marta Suñol i Remei
Palos: “Vessar en el tendre cor dels
infants els sants pensaments i devots
afectes que Déu els comunica en la
santa oració”. Després de madurar
en l’oració i consultar el projecte, el
P. Tous accepta orientar-les. Des de
la Regla de Santa Clara adequa les
Constitucions Caputxines de la beata
Àngela Astorch per a unes Caputxines
Terciàries d’Ensenyança. S’estableixen
a Ripoll el març de 1850 per iniciar allí
el seu viure comunitari i el 27 de maig
obren les portes de la que serà la primera escola. A partir d’aquest moment,

el P. Tous és el seu acompanyant espiritual. Davant d’algunes dificultats per a
continuar a la vila de Ripoll, fra Josep
prega i aconsella; al mateix temps,
cerca un altre lloc on establir-se: Capellades, és el voler de Déu.
Els anys que li resten de vida, els
esmerça en l’atenció prudent i caritativa
a les germanes així com a les comunitats que es van formant: Sant Quirze de Besora, Barcelona i Madrid. En
els seus escrits a les germanes aflora
el seu esperit caputxí: les Germanes
“són cridades a la vida mixta de contemplació i acció”. Insisteix a dir que
sols des de “l’amor a Jesús” nodrit en
l’oració és possible “la unió santa”;
que sols des de la “humilitat” és possible “l’obediència”; que el treball de
les germanes és la seva única font
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de recursos; que “Maria us menarà a
Jesús”, la forma de renovar la presència amorosa de Déu en la vida; que cal
viure des de la “fe i confiança en Déu
que ja sap el que ens convé”…
I deixa la terra pel Cel mentre celebrava Missa al convent de Barcelona,
després de pregar pels vius, d’haver
intercedit per les seves filles: “Senyor,
guardeu-les, protegiu-les”, ofereix el
Sant Sacrifici, s’ofereix ell mateix amb

Crist, s’inclina damunt el pa i el vi, el
seu cos s’encongeix i es desploma
sense vida tocant a l’altar. L’oblació
de la seva vida havia estat acceptada. Signe de predilecció? Al costat de
l’altar va consumar el seu sacrifici, tot
celebrant l’Eucaristia, font i cimal de
tota vida cristiana. Era el 27 de febrer
de 1871.
(Extret de: PEIRÓ CALLIZO, TRINIDAD;
Fidel a Déu i fidel als homes)

CONSCIÈNCIA SOCIAL
EN L’OBRA DEL P. JOSEP TOUS I SOLER
egons un estudi realitzat, el P. Tous
va ser molt conscient que el “Manament Nou” de Jesús tenia uns efectes
SOCIALS bàsics per a millorar les relacions humanes i, com a conseqüència,
la societat sencera.
Aquesta clara consciència del compromís social li va fer comprendre les
necessitats d’una època que una industrialització creixent, però deshumanitzada, anava canviant. La seva fisonomia
d’apòstol es va fer coincident amb la
missió de l’Església que és solidària de
l’home i de la seva història, sabent que
no hi ha res veritablement humà que no
ressoni en el cor de Crist, tal com va
reconèixer la Gaudium et Spes.
Com a seguidor de Sant Francesc
d’Assís, de la Paraula en va fer Vida i
d’ella un instrument de Pau, amb l’ànim
de deixar al seu pas les marques d’una
Fraternitat que avança.
Un dels trets significatius de la seva
vida és el TESTIMONI SOCIAL.
A mitjan del segle XIX, la societat
catalana s’esgarrifava amb freqüents
revoltes socials a causa del desenvolupament incontrolat d’una industrialització que canviaria el món. Era l’època
en la qual s’engendrava el Catolicisme

S
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Social a Europa que, anys més tard,
fructificaria en la primera Declaració
Social de l’Església.
En aquestes difícils circumstàncies, els seus germans, amb el mateix
esperit de laboriositat i plena ocupació
Casa-col·legi de Capellades,
bressol de la Congregació

Convent dels Caputxins d’Igualada

en el treball que sempre va inculcar
el P. Tous i amb intrèpides iniciatives
empresarials creadores de riquesa i
llocs de treball, van destacar en la burgesia catalana com a pioners de noves
indústries de filats i teixits de cotó, de
metal·lúrgica i construcció de maquinària i de fabricació de paper, establertes,
precisament, a Barcelona, Ripoll, Sant
Quirze i Capellades.
El testimoni del P. Tous va ser sempre exemplar i resplendent. L’íntima
convivència amb la seva família i el
ser considerat, pel sacerdoci, com a
centre d’integració espiritual, el van fer
conscient que el seu testimoni havia de
brillar, en primer lloc, en les paraules i
accions de la seva relació familiar. Els
seus germans reconeixen en una carta
que es conserva “que se’ls feia difícil
de prescindir de la seva companyia i
que el pes dels seus consells era molt
valuós”. No es pot dubtar, doncs, que
els savis consells que els dirigia els
esperonessin a posar bases solidàries
en les seves relacions laborals que, tot
sortint del que era habitual, establien
amb senzillesa en un tracte cordial i
familiar.
La fundació de les Germanes Caputxines de la “Divina Pastora” és, potser,
la mostra més fefaent del seu compromís d’apòstol social. Mentre els seus
germans creaven empreses industrials

per al progrés humà, ell, amb la mateixa
intrèpida fortalesa que ells, dissenyava
i emprenia la imaginativa creació d’una
obra de caràcter social indiscutible però
amb finalitat purament apostòlica, en
el doble vessant de la Congregació de
Religioses Caputxines i en el del seu
treball Escolar d’Ensenyança.
Molt sensible a l’element del seu
carisma, l’amor evangèlic als infants
i per tal d’apropar-los a Jesús, orienta el treball de les germanes cap a
l’educació cristiana de la infantesa que
en aquells moments estava tan deixada que arribava a causar gairebé un
analfabetisme popular total. Al mateix
temps, les orienta cap a la promoció de la dona, per tal que la joventut
femenina, accedint a la formació religiosa i a la cultura, donés més estabilitat
al nucli de la societat familiar cristiana
que és portadora i salvaguarda dels
valors morals i humans.
La seva consciència social en la
recerca del bé comú, especialment per
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als més pobres, va fer
créixer el seu fervor per
a desvetllar la precisa
ajuda dels seus familiars,
germans i descendents,
en la implantació i posterior sosteniment de totes
les primeres fundacions,
establertes en les localitats de les seves indústries com una nova contribució social animada
pel seu noble esperit, en
la tots van participar ben
activament.
Els últims anys de la
vida del P. Tous, dedicats principalment a la
seva obra, el van omplir
de sofriment pels aparents fracassos, però
amb el pas del temps, es
va demostrar que la realitat era molt diferent, ja
que mentre l’èxit de les
indústries dels seus germans, com a tota obra
humana, ja han demos-

trat en el decurs dels
anys la seva caducitat, la
incipient i humil obra del
P. Tous, com a OBRA
de DÉU, acompanyada
per la glòria de la seva
visible fecunditat, resplendeix amb llum pròpia i vigorosa perennitat
en llargs anys de difusió i
expansió.
Aquesta és l’OBRA
que va començar
el P. Tous amb
CONSCIÈNCIA SOCIAL
en la vida del seu temps,
i que avui EDUCA
a Espanya i Amèrica
per la SOLIDARITAT
del demà.
G UIXÀ I P RADEL l, Oriol;
Dos segles d’història de
la família Guixà, 17771977.
GNA CARME BRUNSÓ

Ètica i empresa:
de què depèn la confiança?
Conferència a càrrec de:

Begoña Román
Professora d’Ètica a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

Dijous 13 de maig a les 20h
Pompeia-Grups
Riera Sant Miquel, 1bis
Entrada lliure
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Espai Artístic
LA MISSA EN DO MENOR DE WOLFGANG
AMADEUS MOZART
na de les millors obres de música
religiosa de Mozart és la Missa
en do menor KV 427, escrita per
a solistes (dues sopranos, tenor i baix),
cor, orgue i orquestra.
La composició d’aquesta obra iniciada a Viena al 1782, va tenir molt a
veure amb la relació del músic amb
Constanze Weber, que en aquell
moment patia una malaltia, amb la seva
recuperació i amb el seu casament
amb ella a Viena l’agost d’aquell any.
Havia fet el vot de compondre la missa,
segons afirma en una carta al seu pare
el 4 de gener de 1783: “Ho havia promès en el més íntim del meu cor”.
Mozart havia escrit altres misses (en
total en faria divuit) i altres obres religioses quan treballava per a la catedral
i la cort de Salzburg, però ara, des de
Viena, això ja formava part del seu passat, i aquesta va ser diferent... Sense els
condicionaments, les limitacions i les traves que li posava l’arquebisbe (que volia
obres breus, absència de fugues...), ara
podia desplegar lliurement la seva imaginació, i de manera extensa i profunda,
va combinar estils d’èpoques diverses:
el de la seva, naturalment, però també
el transcendia, ja que sabia beure del
millor de les herències musicals rebudes
dels grans mestres del passat, especialment de Bach i Haendel –l’obra dels
quals va ser la seva font d´inspiració per
a compondre les seves fugues–, així
com dels operistes italians. Va crear un
llenguatge en el que les pregàries del
Kyrie, el Glòria, el Sanctus-Benedictus...
i la Música eren una sola cosa.

U

Vegem alguns aspectes significatius d’aquesta obra:
KYRIE
La tonalitat principal en què comença
i acaba el KYRIE, do menor, dóna el
nom a la missa. Però, de fet, en les
altres parts d’aquesta, el to principal
serà Do Major, to de plenitud. Quan
escoltem o fem música polifònica, hem
de tenir present que la veu del Baix
(vocal o instrumental) és la base harmònica, el fonament de tot l’edifici
sonor, sovint desapercebut però que ho
aguanta tot. En aquest Kyrie eleison,
el baix comença amb un moviment cromàtic descendent, com un lament. I
quan entra el Cor, les veus van apareixent successivament cantant l’acord
de do menor, en l’ordre des de la més
aguda cap a la més greu (sopranos,
contralts, tenors i baixos) tot buscant
aquest fonament.
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Posteriorment, aniran sorgint en les
diverses veus amplis salts ascendents
cap als aguts, com autèntics clams al
cel. Retorna el cromatisme descendent
del baix i acaba el primer Kyrie eleison,
donant pas a la part central Christe
eleison, amb un solo de soprano: una
meravellosa melodia suplicant al Crist
que Mozart va compondre per a la veu
de Constanze, i que ella cantaria en la
primera interpretació de l’obra a Salzburg. El Cor reexposa el Kyrie eleison
amb els motius anteriors.
GLÒRIA
A aquest antic himne de Nadal del
segle IV, que a partir del segle VI
esdevindria part integrant de la missa,
Mozart li dóna forma de Cantata en set
moviments:
El primer, basat en el text de l’Evangeli de Lluc 2, 14, Gloria in excelsis
Deo és un esclat joiós de tot el cor i tota
l’orquestra, amb un ritme viu i alegre.
En el in excelsis, ara les diverses veus
van entrant successivament en direcció
cap amunt (baixos, tenors, contralts i
sopranos), cap a la llum. El segueix Et
in terra pax hominibus bonae voluntatis, amb un caràcter plàcid i serè.
El segon moviment, Laudamus te,
benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, és un altre solo de soprano
escrit per a Constanze: una melodia
oberta de la que podriem dir que la
veu no tan sols canta, sinó que també
salta, corre, juga, balla i s´esplaia alegre i feliçment en la lloança.
El segueix el Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam: La
humanitat, representada pel cor a cinc
veus que frena ara el tempo, entona el
seu cant d’agraïment.
El quart moviment, Domine Deus,
un duet de sopranos canta la relació
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de Déu Pare i Déu Fill, i acaba centrant-se en la persona del Fill (Agnus
Dei, Filius Patris) per introduir el Qui
tollis peccata mundi, expressió treta de
l’Evangeli de Joan 1, 29.
En el moviment del Qui tollis
peccata mundi hi ha el moment de
màxima tensió de l’obra. El cromatisme
descendent del Baix, amb el ritme
pesant dels instruments, ens mostra la
imatge de Jesús flagel·lat carregant la
creu cap al Gòlgota. El cor es divideix
en dos –a vuit parts– i les dissonàncies
s’acumulen. En el miserere nobis i
suscipe deprecationem nostram, en
tot moment, el Baix –amb una mateixa
nota o amb el mínim moviment necessari– ho sosté tot.
En el sisè moviment, Quoniam
tu solus, un trio format per les dues
sopranos i el tenor, les melodies dels
quals formen un bellíssim teixit polifònic
juntament amb la corda, el vent fusta

i l’orgue, canten els noms de Sant,
Senyor i Altíssim.
I en el setè i darrer, amb tots els
efectius del cor i de l’orquestra, després
d’una àmplia i preciosa introducció amb
el nom de Jesu Christe, acaba amb
la fuga, de construcció genial, desbordant de llum, de joia i plenitud, amb les
paraules Cum Sancto Spiritu in gloria
Dei Patris. Amen.
CREDO
Professió de fe usada en el baptisme,
provinent de la litúrgia oriental, va ser
assumit per la missa romana després
de l’any mil, formant-ne part els diumenges i dies festius.
En la missa en do menor, per causes desconegudes, Mozart va deixar el
Credo incomplet, i pel que fa a l´Agnus
Dei, no hi ha indicis que l’escrivís. La
missa va quedar, doncs, inacabada.
El Credo també fou concebut com
una Cantata amb diversos moviments,
dels quals es van trobar –i posteriorment reconstruir i completar– els dos
primers:
Credo in unum Deum, escrit en
compàs ternari. Si els ritmes naturals
són binaris –el dia i la nit, el creixement
i la davallada, la vida i la mort ...–, la fe
ens obre a una nova dimensió de l’existència, i la fe cristiana cerca la unió del
creient amb un Déu trinitari.
Et incarnatus est, és una ària de
soprano, que amb extraordinària tendresa evoca la visió de l’infant Jesús en
el pessebre, com en l’altra missa en do
menor (KV 139) que Mozart havia escrit
quan encara era un nen, per a la inauguració de l’Església de la Waisenhaus
(casa d’infants orfes) de Viena, un cant
de Nadal:
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.

SANCTUS - BENEDICTUS
Resats en la litúrgia de la missa des del
segle V.
El SANCTUS són les paraules que
va sentir el profeta Isaïes en la visió
en què Déu l’envià al Poble: Is 6, 3. En
l’obra de Mozart, els tres Sanctus són
cantats a plena veu per totes les parts
corals i orquestrals. I durant el Domine
Deus Sabaoth, comença piano i es
produeix un crescendo fins acabar en
forte: es va revelant la santedat oculta
de Déu.
Després del Pleni sunt caeli et
terra gloria tua, segueix la fuga del
Hosanna, paraula que originàriament
significava “salva’ns!” –Salm 118 (117),
25–. Posteriorment, Hosanna es va
convertir en una aclamació messiànica.
El text del BENEDICTUS és del
Salm 118 (117 ), 26 i són les paraules
amb què Jesús és aclamat com a Messies salvador en la seva entrada a Jerusalem: Mc 11, 9b-10 / Mt 21, 9 / Llc 19,
38/ Jn 12, 13. En la missa de Mozart,
després del Benedictus qui venit
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in nomine Domini, torna el mateix
Hosanna que abans, la mateixa música,
mostrant la unitat entre Jesús i Déu.
I en l’Eucaristia, a continuació ressonen les seves paraules “Això és
el meu cos, entregat per vosaltres.
Això és la meva sang, vessada per
vosaltres”.
PRIMERA INTERPRETACIÓ
DE L’OBRA
Tot i no haver-la acabat, Mozart va
portar la seva missa a Salzburg per
interpretar-la.
Des de la seva infantesa se sentia unit a l´Abadia benedictina de Sant
Pere, de Salzburg. El fill del propietari
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de la casa on vivia la família Mozart
quan Wolfgang era petit, K. R. Hagenauer, fou ordenat i va celebrar la
seva primera missa al 1769 en aquest
monestir, del qual uns anys més tard
seria l’abat. I en motiu d’aquest fet, el
seu amic Wolfgang que llavors tenia
tretze anys, va compondre la “Dominicus-Messe” KV 66. Així doncs, hi
havia un lloc a Salzburg, fora del radi
d’influència de l’arquebisbe, en el qual
es va poder executar l’obra.
Això fou el diumenge 26 d’octubre
de 1783, en la celebració de la festa de
Sant Amand, segon patró de l´Abadia.
No se sap com es va fer la part inacabada de la missa: el Credo i l´Agnus
Dei. Potser recitats o en cant gregorià.
Avui podem continuar escoltant
aquesta música. La va fer un home
creient, que tant en la joia com en el
sofriment era capaç d’abandonar-se
confiadament a Déu i generar música
en perfecta harmonia amb la paraula
revelada.
MONTSERRAT MATHEU

Espai Històric
EL PAS DE SANT FRANCESC D’ASSÍS
PER CATALUNYA
i ha constància que Sant Francesc va ser a Catalunya els anys
1213 i 1214. Encara que de
vegades no en siguem conscients i el
nostre país no se n’hagi fet prou ressò.
Partint de la documentadíssima
obra de fra Tomás Gálvez, “Francisco
de Asís, paso a paso”, he volgut, en
la mesura de les meves possibilitats,
contribuir a esmenar aquesta manca de
coneixement i a fer-nos més proper a
tots el nostre sant, tot intentant evitar,
que aquesta informació es perdi amb
els anys, una informació que avui dia
és ben viva encara entre les persones
que habiten alguns d’aquests llocs per
on ell va passar.
En aquest sentit, he resseguit, fotografiat i documentat aquests llocs de
casa nostra que el Sant va trepitjar:
Lleida, Cervera, Santes Creus, Rodonyà, Barcelona, Sant Celoni, Girona...
Sembla que procedent d’Assís, va
passar per Torí, va travessar els Alps
i va entrar a la Provença per després
dirigir-se a través dels Pirineus a Jaca
per agafar el camí de Sant Jaume.

H
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1

Després de visitar la tomba del
Sant, diu la tradició que va voler embarcar-se a Sant Sebastià per anar a predicar al Marroc. Allí no va trobar cap
vaixell disponible per fer el viatge i va
decidir anar cap a Barcelona.
Durant el trajecte, va fer escala a
diferents poblacions i monestirs. A Sant
Joan de la Penya (fig. 1), hi havia una
placa de pedra que deia que el Sant
havia romàs al monestir durant uns dos
mesos per causa d’unes febres.
Més tard, ja el trobem en terres
catalanes, a la ciutat de Lleida (fig. 2),
on es va hostatjar al
recentment inaugurat
hospital dels trinitaris.
A l’església superior del Sacro Convento hi ha les famosíssimes pintures de
Giotto. Una d’elles
representa Sant
Francesc curant un
home anomenat Joan
de Lleida.
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De Lleida tot dirigintse cap a Barcelona, va
passar per Cervera, on
diu la tradició va fundar el que seria el seu
monestir franciscà, del
qual encara roman en
peus l’església.
Després, va passar per Igualada, on es
va hostatjar a casa de
la família Matoses, en
el carrer Nou. Encara
avui, on hi havia hagut
3
la casa, podem veure en
una fornícula una petita
figura del Sant (fig. 3).
En record d’aquella
estada, els primogènits de la casa passaren a dir-se Francesc.
Sembla que arribà a Barcelona, cap
al mes d’octubre de l’any 1213, fent
estada, abans d’entrar a la ciutat, a la
petita ermita de Sant Cebrià i Santa
Justina (fig. 4).
Un temps després, va entrar a la
ciutat i es va hostatjar a l’hospital de
Sant Nicolau, que es trobava arran de
mar. A les cròniques de la ciutat constava que en la festivitat de Sant Nicolau
el 6 de desembre, Sant Francesc va
predicar als fidels.
En no trobar embarcació per anar
al Marroc, va decidir anar a Lisboa , tot
passant altra vegada per Lleida.
Després de viatjar durant un temps
per la península, va decidir tornar cap a
Assís. Va fer-ho per Saragossa i Montsó, on diuen que va fundar un monestir,
i un cop més per Lleida, on sembla,
segons uns versos molt antics dels trinitaris citats pel cronista J. Coll, que va
romandre al convent i hospital trinitari
uns tres mesos.
Durant aquesta estada hauria contret amistat amb Ramon de Borriac,
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que l’any 1217 acollirà als germans Bernat i Feliu i ajudarà als
menors a instal·lar-se a
la ciutat.
Anys més tard, on
avui hi ha la plaça Ricard
Vinyes, s’aixecà un
monestir que va mantenir-se actiu fins a la guerra dels segadors, en què
fou abatut. Actualment
s’estan fent unes prospeccions arqueològiques
i s’han trobat les bases
de les construccions. En
aquest monestir va voler
ser enterrat el rei Alfons
III el benigne, que era un gran devot de
Sant Francesc. Actualment, les seves
despulles es conserven en un sarcòfag
dins la seu vella de Lleida.
De tornada a Barcelona, hauria passat pel monestir de Poblet, on
hauria anat a pacificar els monjos, que
estaven dividits com a conseqüència
dels fets de Muret.
A l’abadia de Fontfreda, mare espiritual de Poblet, es conserva un document que fa referència a la visita que
va fer el seu abat Sanç a Poblet, on va

4

voler parlar amb el germà Francesc,
vingut de la Umbria i ciutadà d’Assís.
Sembla que en aquell moment no es
varen trobar, fent-ho més tard a Narbona.
Després de Poblet, Sant Francesc
hauria passat per Montblanc, on més
tard es va aixecar un monestir franciscà
del qual només es conserva l’església.
D’ allí va continuar cap al monestir
de Santes Creus.
Es té constància que un benefactor
del monestir va fer aixecar un altar en
honor al Sant . Es considera que és el
primer dedicat a Sant Francesc a tot
Catalunya.
Encara es conserva a l’entrada
del monestir dins la bonica albereda,
una font amb un relleu del Sant i una
placa que commemora la seva estada
al monestir.
Després de passar un temps a Santes Creus, va emprendre el camí de
retorn cap a Barcelona, tot passant pel
poble de Rodonyà, on va passar la nit
al seu castell hostatjat per la família
dels Tamarit, que es varen manifestar
orgullosos d’haver rebut el Sant i els
seus germans i de fer-ho de nou sempre que passessin per la fortalesa .
Dins el castell, molt transformat al
segle XV, hi havia una capella dedicada a Sant Francesc, justament aixecada on el sant havia dormit.
Un dels carrers del poble que porten al castell té el nom de sant Francesc d’Assís.
Va continuar la seva ruta pel coll de
Santa Cristina fins arribar a Vilafranca,
on encara que no hi ha constància de la
seva estada, anys més tard s’hi va construir un monestir, que podem visitar.
Va continuar la ruta passant pel port
de l’Ordal i a la vora de Cervelló i a
tocar del camí ral, va fer estada al Mas
Lledoner, on podem veure una petita

5

capella aixecada en commemoració de
l’estada del Sant. Cada 4 d’octubre per
la seva festa, encara se celebra el seu
pas pel Mas (fig. 5).
Ja pràcticament arribant a Barcelona, va fer estada en una altra masia del
terme de Sant Joan Despí, Can Codina. També aquí es conserva un petit
oratori dedicat a l’estada del Sant.
Un cop a Barcelona (fig. 6), va tornar a fer estada a l’hospital de Sant
Nicolau.

6
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No es pot descartar que també
pogués hostatjar-se a l’hospital de Sant
Llàtzer, a l’actual plaça del Pedró, on
encara es pot visitar la seva capella
romànica. Era el lloc fora muralla on es
tenia cura dels leprosos, la qual cosa fa
creure que tenia tots els números perquè fos visitat pel Sant.
Segons cronistes de la ciutat, sembla que les autoritats varen oferir l’hospital de Sant Nicolau perquè el Sant
hi fes una fundació. El cronista Jaume
Coll va més enllà i assegura que Sant
Francesc va deixar els seus companys
fra Il·luminat i fra Pere de Sede, perquè
comencessin la tasca.
A l’estiu de 1214, Francesc va deixar Barcelona per tornar cap a Assís.
Va travessar les planures de Reixac i,
per Montornès i la Roca, va arribar a
Sant Celoni, tot passant pel camí ral en
direcció a Girona.
Diu la tradició que a l’entrada del
poble es van aturar ell i el seu company
a descansar. Tot veient que hi havia
una vinya, el seu company en va agafar uns gotims. L’amo del tros ho va
veure i li va agafar la túnica. Veient-ho,
Sant Francesc va intercedir, i no només
va aconseguir que al seu company li
retornessin la túnica, sinó que varen
ser convidats a sopar. Sembla que es
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tractava de Ramon Giralt, senyor de la
casa Puigvert, que vivia en el que avui
es coneix com Can Lligades (podeu
trobar el mas venint des de Barcelona
direcció a Girona tot just abans d’entrar
a Sant Celoni a l’esquerra de la carretera, al costat d’una benzinera). La capella que commemora l’estada del sant es
va aixecar el 1573 (fig. 7).
Va continuar el seu viatge tot passant per Girona. Encara a l’any 1334
els consellers de la ciutat escrivien al
ministre provincial d’Aragó, recordant
que Sant Francesc havia estat hostatjat
a casa de la família Guerau.
El monestir que es va aixecar
anys més tard fora muralla va romandre intacte fins a la desamortització
de Mendizabal en què fou destruït.
Només podem veure dempeus algunes
poques arqueries del seu claustre gòtic
dins una botiga de quadres.
Ja travessant els Pirineus, va fer
estada a Perpinyà, a casa de la família
Grimau, els quals li haurien ofert una
capelleta dedicada a nostra Senyora
dels Àngels. Actualment, no resta res
del monestir dels franciscans a la capital del Rosselló.
D’aquí va continuar cap a Narbona,
deixant l’empremta de les seves petjades per sempre més en el nostre país.
També hi ha una tradició referent
a l’estada de Sant Francesc a prop de
Vic, concretament en una petita capella que porta el nom de Sant Francesc
s’hi moria. Històricament no té massa
possibilitats de ser certa, ja que Vic cau
molt lluny de les rutes que el Sant va
utilitzar en els seus viatges pel nostre
país. Clar que no es pot descartar que
fes una visita des de Barcelona per
alguna raó que desconeixem.
XAVIER BORRÀS I SERRA

xavierb@comb.cat

Llibres
MIQUEL YLLA-CATALÀ,
L’univers en la Bíblia, Pagès ed. 2010
n Miquel Ylla-Català, col·laborador
de la nostra revista, en aquest nou
llibre travessa la geografi a literària i
teològica de la Bíblia, per copsar-ne
la bellesa i harmonia de la creació
i l’amor que hi transparenta del seu
Creador.
Els cels, el dia i la nit, l’aigua, la
terra, l’aire, el foc, les muntanyes, el
mar..., estructuren els diversos capítols donant ritme a la simfonia de l’univers creat. El pròleg és de Frederic
Raurell.

E

FRANCESC GAMISSANS,
De tots colors, Pagès editors 2010
rancesc Gamissans, escriptor i periodista, ha estat traductor al català de
les Fonts Franciscanes en cinc volums.
De tots colors és una exposició de
temes molt diversos, no pas en l’àrea
de la investigació o recerca científica,
sinó redactats en estil assequible i
configurats en forma de columna periodística. El temari ve agrupat en qua-

F

tre colors emblemàtics. L’intent i desig
de l’autor és que aquesta alenada simbòlica de “flora i fauna” transmeti en
els lectors aromes franciscanes de
pau i bé.
FRA VALENTÍ SERRA,
Cuina caputxina, Ed. Mediterrània
2010
uina caputxina és un llibre simpàtic,
en alguns moments intencionadament divertit, però no és un llibre frívol.
Els amants de la cuina en gaudiran
a cor què vols i podran recrear, amb
molta facilitat, l’atmosfera de les antigues cuines caputxines, i de retruc, de
la cuina tradicional catalana.
El llibre és el testimoniatge dels
nostres amatents cuiners. Volem que
sigui un reconeixement a aquests
frares que, amb discreció i sol·licitud
maternal, han tingut i tenen cura de la
cuina o del refetor. Els frares cuiners i
refitolers han estat, són i seran indiscutiblement uns grans col·laboradors
a omplir de caliu i d’humanitat la vida
conventual.
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«... Fe i confiança
en Déu que ja sap
el que ens convé...»
(Josep Tous)

Josep Tous i Soler

