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Ens proposem aquest mes d’abordar el tema de les 
virtuts cristianes en clau franciscana. Ho farem a la llum 
de l’admonició 27 de sant Francesc i ho exemplificarem 
amb un text de les Floretes. Acompanyem aquests dos 
textos, d’aquest full complementari, en què fem síntesi 
d’unes reflexions de fra Kajetan Esser, OFM, reconegut 
franciscanista alemany, que poden ajudar-nos a pouar el 
sentit de cada frase. Fixem-nos que sant Francesc ajunta 
virtuts per parelles i hi associa els vicis que aquestes 
foragiten. Aquests emparellaments ja poden servir-nos 
d’entrada per fer unes primeres reflexions, perquè 
contenen molta saviesa, és a dir, experiència de vida a la 
llum de Déu. I alhora proposem que siguin el marc de la 
lectura de les Floretes, per tal que donin peu a concretar 
després en les nostres vides.   

❧ 

L’admonició 27, La virtut que foragita els vicis, és un càntic 
de lloança que resulta peculiarment valuosa.* 

És una fórmula didàctica, eficaç i concisa, molt 
intel·ligible, que permet memoritzar les idees bàsiques 
de la vida cristiana per guiar-nos espiritualment entre les 
virtuts essencials, interpretar les relacions entre elles i 
amb els vicis que ens hi poden allunyar. 

“On hi ha caritat i saviesa, allà no hi ha por ni 
ignorància” 

Per tant, quan en l’ésser humà existeixen al mateix 
temps aquest amor, aquesta caritat i aquesta saviesa, a 
la persona no li queda ja espai possible per al temor ni 
l’angoixa davant Déu, i, al mateix temps, està lliure 
d’aquella ignorància que és l’arrel de tota indiferència 
cap a Déu. 
On hi ha caritat i saviesa, l’ésser humà es manté atent a 
donar sempre i en tot la resposta d’amor que la seva 
saviesa l’indica: hem d’estimar de cor i de veritat l’amor 
d’Aquell que tant ens ha estimat. 

“On hi ha paciència i humilitat, allà no hi ha ira ni 
torbació” 

Ambdues virtuts són, sens dubte, dos elements 
importants de la vida franciscana, pel que fa a la vida 
de germans menors.  
Quan una persona no té paciència ni humilitat, incorre 
en la ira. I quan cau en la ira, s’ensorra, cau ell mateix. 
Quan, per no tenir paciència ni humilitat, s’incorre en 

la torbació i en la irritació, un deixa de ser el seu propi 
amo i passa a estar sota el domini del seu propi “jo”. I 
mentre sigui el propi “jo” el qui mani, encara no ha 
arribat el Regne de Déu, ja que “El Regne de Déu és 
enmig vostre” (Lc 17,21) 

“On hi ha pobresa amb alegria, allà no hi ha 
cobdícia ni avarícia” 

En si mateixa i per si sola, la pobresa no és cap garantia 
que la persona estigui lliure de cobdícia i d’avarícia. Qui 
la sent com si fos una càrrega, està cobejant, ambiciona 
posseir. En semblant pobre tot segueix girant entorn el 
seu propi i estimat “jo”. ¿I com podrà el Regne de Déu 
fer-se present en el pobre, si el  
seu cor segueix pendent de coses materials, de les seves 
pretensions i els seus propis drets?  
Per això, la pobresa ha d’anar acompanyada de l’alegria. 
La persona en la vida de la qual es donin simultàniament 
la pobresa i l’alegria, estarà joiosament disposada a 
qualsevol renúncia, acceptarà joiosament que facin cas 
omís d’ella o que la tractin amb menys miraments que 
als altres. 

En efecte, el sentit més profund de la pobresa cristiana 
radica en què l’home ho esperi tot només de Déu i no 
desitgi tenir res més que no sigui un do que el Senyor li 
ofereix a través dels altres. (CtaM 6). 

“On hi ha assossec i meditació, allà no hi ha 
neguit ni vagància” 

La preocupació, el neguit i la vagància que amenacen 
l’assossec i la meditació** indispensables per a la vida 
interior i feliç a la que estem convidats per Déu ens 
assetgen i separen avui dia de la connexió cristiana 
autèntica, de forma paradoxal, a través, especialment,  
d’un mal l’ús de les tecnologies comunicatives. La 
vel·leïtat, la xerrameca i la xafarderia que se’ns brinden 
enguany i arreu dificulten potser més que abans l’assolir 
les condicions necessàries per una autèntica intimitat 
amb el Crist. L’assossec que ens cal en tota actuació 
cristiana brolla de l’oració constant. El diàleg assossegat 
que barra la porta d’entrada als enemics que ens 
assetgen es va fonamentant en l’actitud de contemplació 
i reverència constants que permeten que Déu els hi barri 
en nosaltres el pas i l’ocasió. Quan constantment rebem 
inputs que ens capgiren de la contemplació serena i ens 
menen cap a l’agitació o l’activisme, es fa complex  

suportar el silenci que duu a la meditació. I àdhuc amb 
l’activitat apostòlica i l’acció caritativa podem conrear 
una pietat horitzontal que, en el servei de l’home a 
l’home, oblidi practicar la pietat vertical que uneix Déu i 
l’home perdent  així la nostra fecunditat interior i 
l’Esperit del Senyor. 

"On hi ha temor del Senyor a custodiar el seu atri, 
allà l’enemic no pot tenir lloc per entrar-hi” 

El 5è apotegma insisteix en no perdre de vista Déu a 
través de l’oració i en quina ha de ser l’actitud radical: 
sentir “temor de Déu”. El sentit de l’expressió “temor 
del  
Senyor” a la Bíblia es refereix a una actitud de reverència 
i de reconeixement incondicionals a la autèntica autoritat 
amorosa. Això implica, en coherència a aquest sentit de 
pertinença integral a Déu, que ens comprometem a 
“custodiar el seu atri” amb pobresa i obediència: no ens 
atribuïm res i volem preservar-nos de cap abús i utilitzar 
el Regne i els seus dons escoltant i seguint la seva 
voluntat.  I tot, com a individus i com a Església.  

“On hi ha misericòrdia i discerniment, allà no hi ha 
superfluïtat ni enduriment” 

El do del discerniment veritable forma part de l’amor 
autèntic que és la caritat i amor misericordiós del Pare.  
Per copsar l’amor de Déu cal veure si som cordials, 
especialment amb  “el  míser”, amb les seves faltes i 
culpes. Si estimem amb cordialitat autèntica a qui creiem 
que peca o ens fa mal, o sigui, si estem disposats a 
perdonar i deixar de banda l’aferrar-nos als “nostres 
drets”, pretesament conculcats,  eludirem l’enduriment 
de cor que és el que  impedeix la Caritat.  
Per arribar a perdonar, a obrar misericordiosament, 
Francesc ens exhorta al discerniment, a la discreció, a la 
indulgència o moderació, a atendre totes les 
circumstàncies dels germans,  tenint una mirada més 
semblant a la de Déu i no pas des del punt de  vista 
propi que tendeix al caprici, la tossuderia o l’egoisme.  

––––––––––––––––––––– 
* Altres textos de S. Francesc que són d’aquest caràcter: 
Càntic del germà Sol, Salutació a la Benaurada Verge 
Maria, La Salutació a les Virtuts o el Cap 21 de la Regla 
no butllada. 

**Posar l’atenció plena en quelcom. 

El poder de les virtuts



FLORETA 26 

De com sant Francesc va convertir tres lladres malfactors que 
després es feren framenors. 



 

ADMONICIÓ 27 

La virtut que foragita el vici 

On hi ha caritat i saviesa allà no hi ha por ni ignorància. 

On hi ha paciència i humilitat, allà no hi ha ira ni torbació. 

On hi ha pobresa amb alegria, allà no hi ha cobdícia ni avarícia. 

On hi ha assossec i meditació, allà no hi ha neguit ni vagància. 

On hi ha temor del Senyor a custodiar el seu atri,  allà l’enemic 
no pot tenir lloc per entrar-hi. 

On hi ha misericòrdia i discerniment, allà no hi ha suplerfluítat  
ni enduriment 

Per al diàleg: 

o Quins dels sis apotegmes podem anar descobrint en el 
relat? En quines actituds es veuen reflectits?  

o Amb quin/s personatge/s m’identifico?


