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EDITORIAL

“…ÉS GRATIS…”
FRA JOSEP MANUEL

U

na de les coses que més ens consta als
humans és deixar-nos ajudar, preferim
donar i fer coses que deixar-nos servir.
Pere no es deixa rentar els peus per Jesús (Jn
13), Naaman el Siri vol pagar amb regals la
seva guarició (2Re 5), els obrers de primera
hora no admeten la generositat de Jesús (Mt
20)... No tolerem que la gràcia sigui gratis.
De la mateixa manera els germans de la
paràbola del Fill Pròdig (Lc 15) no entenen
que l’amor del Pare és incondicional, que
no depèn del nostre comportament ni dels
“mèrits”.

L’amor que Jesús ha vingut a compartir
amb nosaltres és sobreabundant, immerescut i gratuït. Per això s’entaula amb els
pecadors (Mc 2,15) i es convida a casa de
Zaqueu... I sobren dotze cistelles a la multiplicació dels pans.
Jesús gaudeix de la sobretaula amb
tothom: el fariseu Simó (Lc 7,36), Marta i
Maria (Lc 10), els deixebles (Jn 1,36)... perquè estima les relacions gratuïtes i l’únic
que vol, com el Pare del Fill Pròdig, és que
estiguem amb Ell, banquetejant i gaudint
de la seva companyia.
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Espai Franciscà
articles

MENTALITAT DE POBRE
JORDI CUSSÓ PORREDÓN

Introducció
A la cova de Betlem, en aquell infant
que ha nascut, hi ha en germen, tot el que
és l’evangeli, la revelació de Déu Pare a
través del seu Fill Jesús. Hi és tot, com
en un gra de blat hi ha tota l’espiga que
germinarà. És com l’obertura d’una òpera,
abans que s’alci el teló, sonen els temes
musicals que es desenvoluparan al llarg
de tota la representació. En el misteri
de Betlem hi ha tots els temes musicals
d’aquesta meravellosa sintonia de la revelació de Crist.
Evangeli de Lluc: “No tingueu por, us
anuncio una nova que portarà a tot el
poble una gran alegria: Avui a la ciutat
de David, us ha nascut un Salvador, que
és el Messies, el Senyor. Això us servirà
de senyal: trobareu un infant faixat amb
bolquers i posat en una menjadora” (Lc
2,10-12).
Els àngels diuen als pastors: el reconeixereu:
Infant embolicat amb bolquers: Possiblement tots els nens que van néixer aquell
dia a Betlem, les mares els van embolicar
amb bolquers. Això no era un senyal suficient, haurien trobat molts infants faixats
amb bolquers.
Els àngels afegeixen: posat en una
menjadora. Aquest és el veritable signe
per trobar i reconèixer Jesús. El pessebre, la menjadora ens anuncia que per
trobar al fill de Déu, cal buscar un Déu
vulnerable, pobre, humil, insignificant, que
ja d’inici es fa el darrer de tots, que vol
néixer en una menjadora.
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El pessebre ens anuncia: el Déu fet
home es fa vulnerable, es fa pobre, es fa
el darrer. Déu ve a ajudar la humanitat, no
portant coses, arreglant problemes, traient
imperis, sinó fent-se home com nosaltres.
Déu es va fer home per portar la humanitat a la seva plenitud. Aquesta és la
gran lliçó que deriva de l’encarnació.
Penso que aquesta podia ser la gran
intuïció de sant Francesc que el va portar a fer-se pobre entre els pobres. La
millor manera d’ajudar els pobres era fer
de la pobresa l’eix, el centre de la seva
vida, només així podia donar un veritable
testimoni de que volia estar al costat dels
pobres i ajudar-los.
Francesc i Clara ens diuen que la
riquesa no es l’horitzó de la vida humana
i ens criden a entusiasmar-nos per la
pobresa, a ser pobres entre els pobres.
Ells dos eren fills de famílies riques i havien
estat educats amb mentalitat de rics, però
en descobrir la proposta de Jesús, van
renunciar-hi, per viure en una mentalitat
de pobres. Els seus pares i molta de la
gent d’Assis, no van ser capaços d’entendre aquesta conversió, aquest canvi, i això
va portar patiment als familiars, als amics i
als mateixos Francesc i Clara.
Aquest és el canvi que estem cridats a
fer avui. Seguim tenint mentalitat de rics,
perquè vivim en un món ric, que ens educa
per a viure en la riquesa i ens fa creure que
amb ella assolirem el benestar i la felicitat
que anhelem i cerquem. Francesc i Clara
ens diuen que ens hem de convertir, que
hem de tenir mentalitat de pobres que hem
d’estar tan entusiasmats amb la pobresa

que, si un dia poguéssim deixar de ser
pobres, no voldríem renunciar a viure un
do tan gran com el de la pobresa.
Aquesta visió de Francesc i Clara, personalment m’interpel·la i em convida a
viure més pobrament. Segurament que,
com totes les coses importants de la vida,
demana un procés, i hi hem d’arribar de
manera progressiva. A poc a poc hem
d’anar assolint aquesta pobresa, aquest
grau d’entrega i radicalitat que ens proposen els sants d’Assís.
Aquest canvi de mentalitat de rics a
mentalitat de pobres passa per canviar la
mirada a les següents qüestions:
Pobresa i diners
Pobresa i possessió
Pobresa i poder
Pobresa i fragilitat humana
1.- Pobresa i diners.
Els diners són un gran mitjà de canvi,
quelcom fonamental per al desenvolupament dels sistemes econòmics, com ho ha
estat la roda per al transport. Si no existís
un mitjà d’intercanvi com el diner, que la
gent estigués disposada a acceptar, tant
per a la venda de la seva producció com
per a comprar la producció dels altres,
estaríem limitats encara a les situacions
de bescanvi, amb tots els límits i els
inconvenients que comporten aquestes
transaccions. Així doncs, hem d’entendre
que el diner és un dels grans invents
de la història, una important eina que ha
possibilitat gran quantitat de coses bones
per a la humanitat i que ens ha permès
realitzar tota mena d’intercanvis arreu del
món, d’una manera senzilla, àgil i ràpida.
Algunes persones, referint-se als diners,
parlen del “vil metall”, o fins i tot creuen
que els diners són causa de totes les desgràcies del nostre temps. Cal rescatar el
diner d’una concepció errònia, ja que no és
quelcom intrínsecament dolent o pervers.
Hem de restituir el paper del diner, fugir de

maniqueismes i descobrir la seva aportació positiva a la història de la humanitat.
Hem d’arribar a comprendre que els diners
són una gran eina per el bon funcionament
econòmic i social.
Però els diners no deixen de ser una
abstracció, una mena d’apunt comptable
que ens diu que podem disposar de molts
béns, sense disposar-ne de cap en concret. És cert que quan els gastem obtenim coses concretes a canvi, però mentre
els guardem, només tenim una anotació
numèrica en un compte corrent bancari,
o una quantitat de papers i monedes, que
són promeses de pagament i que actualment no poden reconvertir-se en or com
passava en altres èpoques. Això expressa
la qualitat del diner com a símbol de valor,
un equivalent abstracte en si mateix.
Podríem dir, doncs, que els diners gaudeixen de tots els límits i de totes les virtuts
de les abstraccions.
CATALUNYA FRANCISCANA
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El diner és una abstracció, i per això
el podem idolatrar. Sovint el convertim
en una mena de Déu a qui adorar. En lloc
d’utilitzar-lo com el que és, un mitjà d’intercanvi, el convertim en un fi en si mateix
i sentim que no podem viure sense ell, de
tal manera que podem arribar a ser-ne
esclaus. I és justament aquesta relació de
subordinació, de submissió als diners, el
que va fent que deixin de ser un mitjà facilitador de la circulació de mercaderies per
a assolir una nova funció: el diner com a
diner. Quan els diners es transformen en
un fi en si mateix, allò que la gent vol és
acumular-ne la major quantitat possible.
És un desig de posseir a partir del valor
que la persona els dona. Això és el que
porta la gent a creure que ser ric és tenir
molts diners.
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Aquesta consideració fa que moltes
persones visquin una relació malaltissa
amb els diners. De tots són conegudes
les persones avares, que acumulen grans
quantitats de diners pensant que no en
tenen mai prou; no en volen gastar gens,
perquè tenen por de perdre la capacitat de
poder comprar quan ho desitgin. Acumulen
per acumular, perquè se senten insegurs
i la por de no tenir els fa infeliços, a ells i
a les persones que els envolten. També hi
ha moltes inseguretats de tipus òntic i psíquic que s’intenten resoldre recolzant-se
en el bastó dels diners. Hi ha persones que
viuen convençudes que això els aportarà
el prestigi i la seguretat que no acaben de
trobar mitjançant la seva vàlua personal.
Qui no sap sostenir-se en la realitat de
la pròpia existència, buscarà els diners,
perquè creurà que aquests li donaran la
suposada felicitat que no acaba de trobar.
Ta m b é c a l te n ir e n c o m pte q u e
l’obsessió pels diners no és solament
una qüestió individual, una malaltia de
persones avares i egoistes, sinó un valor
que tots acceptem, promovem i, fins i tot
reproduïm en la mesura que formem part
de societats que es fonamenten en “tenir”,
i més concretament, en l’afany de l’acumulació, en el somni d’arribar algun dia a ser
rics, perquè tal com sentencia el proverbi
popular: “els diners no fan la felicitat…, la
compren feta”.
Jesús deia: “No podeu servir Déu i els
diners”. Els diners són un bona eina per a
construir el regne de Déu, però si els convertim en el nostre Déu, haurem caigut en
una de les temptacions més subtils: convertir els homes en esclaus dels diners. El
dissabte s’ha fet per a l’home i no l’home
per al dissabte. Els diners estan fets per a
l’home i no l’home per als diners. Creure
que els diners són els que mouen el món,
els que poden canviar les coses, la causa
de la felicitat i que, per tant, si vull transformar el món abans he de tenir diners,

és haver posat la nostre fe en un Déu fals.
Sacrifiquem tota aquesta vida per tenir
diners, quin absurd, però que bé funciona.
Però, mai no podem perdre de vista que
el món, gràcies a Déu, el continua movent
i sostenint l’Amor, i si no som capaços
de col·locar l’Amor en el lloc que ocupa
el diner a l’escala de prioritats socials, no
entendrem el missatge de Jesús. Només
l’amor dona la felicitat i pot construir un
món millor!
La pobresa és una crida radical a
ressituar les riqueses en el seu lloc
precís i a prioritzar per damunt de tot
l’amor a Déu i als altres. L’amor és lliurar-se, quan més et dones més estimes.
Al contrari del diner, no es pot guardar ni
enterrar, s’ha de vessar fins a donar-ho
tot. Quan no tens res, perquè t’has donat
del tot, és quan realment ets ric.
2.- Pobresa i possessió
El fonament per sostenir l’edifici de la
Fe es la pobresa. Allò que impossibilita
que la fe pugui arrelar a les nostres vides
es la riquesa: és a dir, idolatrar els béns
d’aquest món com si fossin el déu que ha
de solucionar-me totes les coses.
La pobresa, és la virtut que regula la
possessió d’alguna cosa, per tant regula
un dels temes capitals de la nostra societat: la propietat.
Pro-pietat. Significa tenir pietat en
pro d’alguna cosa, sigui persona, animal o cosa. Es diu que algú no té pietat
d’una persona quan no el tracta conforme
a la dignitat que té aquella persona. No té
pietat d’aquest vell: quan no tracta aquella
persona gran amb dignitat, no li dona l’atenció o la cura que necessita, no el tracta en
la mesura que cal; quan el maltracta.
Per tan ser propietari d’alguna cosa, vol
dir ser el responsable o encarregat de que
aquesta cosa rebi el tracte o la cura que
necessita, que li convé. És a dir, estar al
servei d’això que és propietari. (Ex: Propi-

etari d’un cotxe, no és ser l’usuari exclusiu,
sinó l’encarregat que el cotxe funcioni, tingui la documentació al dia, estigui net, amb
el dipòsit ple de benzina, amb les revisions
al dia etc., perquè els qui l’han de menester el puguin fer servir quan el necessitin.
També serà el responsable, encarregat de
buscar, entre tots els usuaris, el finançament per mantenir-lo en bon estat). Amb
aquet concepte de propietat hauríem de
preguntar qui realment vol ser propietari
de quelcom. (Em pregunto si no va ser per
aquest motiu que Francesc va utilitzar el
terme de guardià del convent)
Si la p o bresa s’entén c om a no
possessió, el cim de la pobresa, és no
posseir allò que és més valuós. I què és el
més valuós? El més valuós d’aquest món
són les persones. Per això la màxima
pobresa és no posseir persones. No
posseir persones és establir vincles amb
les persones, entre els membres de la
família, de la comunitat, de la parròquia, de la societat, que no es basin en
la possessivitat. Els pares no poden ser
possessiu dels seus fills, ni els esposos
entre ells, ni els bisbe dels seus preveres,
ni els preveres dels feligresos, perquè
estem cridats a tenir pietat els uns dels
altres, a ajudar-nos, a estar al servei de
que puguem desenvolupar el que som i el
que podem arribar a ser, a posar la nostra
vida al servei dels altres. Això vol dir tenir
pietat, és a dir, pietat dels altres: nosaltres
al seu servei, no els altres al nostre servei. Això és voler viure des de l’amor, des
de l’amistat: som, germans, amics, però
som lliures i desitgem créixer en amistat,
en llibertat.
Ser pobre és estar necessitat, i
no avergonyir-nos de les nostres
necessitats. Forma part de la nostra condició humana. Necessito tantes coses
per viure: aire, menjar, un lloc on dormir,
roba, afecte, companyia, que m’ensenyin
a parlar etc. Ens han educat per a ser
CATALUNYA FRANCISCANA
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autònoms, i hem entès que hem de ser
autosuficients, i no dependre de ningú.
Som éssers necessitats i aquesta és la
pobresa més radical del nostre ésser,
aquesta és la nostra possibilitat de ser en
aquest món. De petits i de grans és quan
aquesta radical necessitat es fa més visible, més rellevant. I Déu ens dona germans
per emplenar aquestes necessitats. L’home
autosuficient, mai serà germà ni voldrà germans. La fraternitat suposa donar i rebre, o
si no caiem en un fals paternalisme. Estem
cridats a viure la fraternitat, és a dir, a
estar atents a les necessitats dels altres,
a posar-nos al servei dels altres, sense vergonya, ni falses pors; fraternitat que ha de
permetre la confiança d’expressar humilment les nostres necessitats reals.
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Esdevenim pidolaires des del primer
moment, des de l’engendrament fins a
la mort. Pidolaries de tot, i especialment
d’amor. Jesús en el pessebre i al llarg de
la seva vida era un captaire, no només
d’unes monedes, d’un tros de pa, sinó
d’amor: em vols estimar?, és a dir, em vols
seguir en l’amor?.
Francesc parlava de Germans menors,
perquè, tots som menors, no n’hi ha uns
més grans que altres. Tots som iguals i tots
necessitem dels altres, per això estem cridats a viure ajudant-nos en tot i per tot.
El Gènesi ens diu que Déu el setè dia va
descansar: Va fer la creació i la va posar en
mans dels éssers humans. Ens va donar
una missió: cuideu la creació: desenvolupeu-la, feu-la créixer, apliqueu tota la vos-

tra ment, i tot el vostre cor, per descobrir,
conèixer els seus secrets i desenvolupeu
tota la vostra creativitat per afavorir la pau,
l’harmonia i la felicitat de totes les espècies. Som propietaris de la creació, per
tant, hem de tenir-ne pietat.
3.- Pobresa i poder
A la vida dels cristians, hi ha una segona
virtut teologal molt important: l’esperança.
El més contrari a l’esperança és el poder.
El ric vol poder, és a dir, necessita poder
per assolir les coses que vol, que ambiciona, les que considera més convenients
per a la seva felicitat. Fins i tot, amb un
gest de generositat, pensa que quan ell
tingui el poder, (mani), podrà ser generós i
donar als altres tot allò que necessiten, que
tindrà la capacitat d’arreglar aquest món
tan injust en el que vivim. Quan posem
l’esperança en el poder, en les pròpies
ambicions i forces, desconfiem de Déu.
Fins i tot arribem a pensar que Déu no fa
bon ús de la seva omnipotència, perquè si
jo tingués el seu poder, solucionaria, amb
un tres i no res, els problemes que fan patir
la humanitat.
El poder, tal i com l’entén el món, és
la capacitat d’imposar-se, de doblegar la
llibertat dels altres, sigui per la via de la
força, de la por o del diner. És de la seva
essència obligar els altres a fer el que jo
vull, el que crec que és més convenient,
perquè això és el que demostra la meva
força, el meu poder. Per a aquesta finalitat utilitzaré la via que consideri més
oportuna: la força, l’engany, la seducció,
la violència. I quan s’ha obtingut, cal
mantenir-lo, i sobretot, incrementar-lo,
perquè així tindré la garantia de seguir
mantenint-lo. En darrer terme, el poder
és l’intent de divinitzar-se un mateix,
perquè així ens respectin i obeeixin.
Massa sovint creiem i busquem un Déu
totpoderós, un Déu que sigui més fort que
tots els déus, ens apuntem al Déu més

fort, al més poderós; aquell déu que fa
signes extraordinaris, miracles increïbles,
que ens resoldrà el present i el futur. I la
meva religiositat, en conseqüència, és
cercar el seu favor, la seva omnipotència.
Tant la riquesa com el poder, són imatges falses de Déu. Ens hem cregut que Déu
és totpoderós i infinitament ric, com ho són
els rics i poderosos del nostre món. Aquest
Déu és fals, i estic convençut que no existeix. Vull seguir el Déu de Jesús, aquell
que no vol tenir poder, que va néixer en
un pessebre, que va renunciar a tenir
poder i va acceptar morir en una creu,
per respecte a la llibertat dels homes.
El Déu de la revelació, de Jesús, es manifesta humil, pidolaire d’amor. Déu és amor,
i l’amor no s’imposa ni es pot obligar. De
l’essència de l’amor és la seva gratuïtat.
El contrari del poder és la pobresa espiritual: ser pobre d’esperit, com diuen les
benaurances. No sóc només pobre real de
les coses a les que no vull idolatrar (diners,
riqueses, persones) sinó que a més sóc
pobre d’esperit: renuncio a tenir poder,
a esclavitzar, a dominar, a imposar res,
segons les meves conveniències, interessos, o creences. Em fio de Déu que
ens ha regalat el do de la llibertat als éssers
humans, i aquesta confiança esdevé el
fonament per construir la nostra esperança.
És des de la humilitat, la ultimitat, la
pobresa, que transformarem realment
el nostre món. Escollim ser pobres per
solidaritat amb els més desvalguts. Lliurem
el nostre esperit, fem donació del que som
i del que tenim. Tenim “pietat” de tot i de
tots i no estem lligats a res ni a ningú.
4.- Pobresa i fragilitat
Francesc i Clara van entendre i viure
amb radicalitat tot això. Ells van veure,
no tant el Jesús divinitzat, com el
Déu humanitzat. Déu fet home, el Verb
fet carn, i en aquesta carn, humanitat,
Francesc hi veia la força divina. Ell veia
CATALUNYA FRANCISCANA
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possible ara. Estem prenyats, habitats per
alguna cosa possible que encara no és,
però que és real i possible, és al nostre
abast.
Només es farà realitat si jo ho trio. Si
dic SÍ.
Futur: el que jo puc fer, però no serà si
jo no ho faig (ens entendrem si tots dos ho
volem, si ho fem possible). Pot passar perquè Déu ho promet, però només es farà
realitat si diem que Sí: que ho volem fer.
Francesc va dir: Sí, vull humanitzar els
més deshumanitzats i la societat, el món
i l’Església van canviar. Quina tasca tan
ferma i transformadora ens proposen Francesc i Clara! Però només podrà ser possible, si cadascú de nosaltres diu que sí, si
decidim col·laborar-hi.

l’encarnació divina en la mateixa fragilitat
de l’existència. Francesc trobava a Déu
en allò més humà, per després dedicar
la seva vida a curar i alliberar de tot el
que deshumanitza a l’ésser humà. Ell va
veure que la seva missió era recuperar
el rostre diví en les persones més
deshumanitzades, que humanitzar allò
que deshumanitza, era la millor manera
de fer present allò diví. Per això es va fer
pobre i va voler viure entre els més pobres.
Va donar humanitat als més deshumanitzats i així va fer visible el veritable rostre
de Déu, a una societat que s’emmirallava
en un Déu de riquesa i poder.
Com expressa molt bé, la Maria del Mar
Albajar, teòloga i abadessa del Monestir de
Sant Benet de Montserrat: “ens comprometem en el present, perquè volem que
les coses canviïn (la qual cosa obrirà una
altra realitat) El futur no és una cosa que
passa després, sinó aquella possibilitat
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5.- Resum final
Segurament, el que primer haurem de
fer serà canviar la nostra mentalitat, és a
dir, deixar de tenir mentalitat de rics, per
començar a tenir mentalitat de pobres. I
penso que tenir mentalitat de pobres pot
voler dir:
1.- No hem de veure la pobresa com un
mal, sinó com un do de Déu, com quelcom
necessari per esdevenir més senzills, autèntics, justos, germans, en definitiva, dignes
seguidors del Jesús més pobre i humil.
2.- Potser, avui en dia, haurem de substituir la crida a la pobresa per una crida a
viure amb alegria la contingència humana
i, per tant, per una vocació a la simplicitat,
a sentir-nos contents de formar part del
poble ras, a viure la virtut de la humilitat i
de la ultimitat. (voler viure tots com a darrers i deixar de competir per ser els primers), tot renunciant a tenir poder en qualsevulla de les seves facetes. Ser pobres
és una crida a viure l’amor per l’amor, a
relacionar-se amb totes les criatures existents sense creure’s amo i senyor de les
mateixes. És viure sense ser possessiu,
renunciant amb alegria als altres i a les

coses que ens envolten. Renunciar a
posseir persones i coses, i abans que tot,
renunciar a posseir-me a mi mateix.
3.- Una mentalitat de pobres ens farà
descobrir que hi ha mil recursos per a viure
la vida amb més senzillesa. Ho sabrem
fer amb la roba amb la qual ens vestim,
amb els àpats que fem, amb les cases on
vivim i amb totes les coses que fem servir
més quotidianament. Hi ha tantes i tantes
coses que si les vivim des de la simplicitat, ens ajudarem a nosaltres mateixos i a
les persones que ens envolten, a perdre
la por a ser pobres, a viure instal·lats en
la pobresa.
4.- Una mentalitat de pobre ens farà
adonar-nos que els més pobres no tenen
armaris, ni arxivadors, ni massa llocs on
poder guardar les coses. Per tant, tot el
que tenen han de portar-ho damunt seu.
No poden carregar coses inútils, artificials
i moltes vegades repetides. Una mentalitat
de pobre ens farà descobrir que les coses
importants es guarden en el cor i que
aquest té una cabuda infinita. La pobresa,
a més, ens farà discernir i valorar tot allò
que realment tenim, adonant-nos del que
és fonamental i de les coses que són accidentals i fins i tot, innecessàries.
5.- Una mentalitat de pobre et fa valorar
per damunt de tot l’amistat, la bellesa, la
creació sencera. Et dona capacitat d’apreciar la casa de tots que és l’univers que
Déu ens ha regalat i que es manifesta en
el germà sol, la germana lluna, la germana
aigua, les germanes plantes o el germà
llop. La pobresa impedeix que ens deixem
enlluernar per les coses artificials i pels
reflexos de les coses secundàries, perquè
els nostres ulls saben apreciar les coses
naturals i agrair tot el que ens ha estat
donat.
6.- Una mentalitat de pobre ens ajuda a
ser més solidaris entre nosaltres, a romandre més units, si volem fer front als esdeveniments i a les situacions que ens toca

viure. I quan obrim els nostres ulls a l’exterior, quan sortim cap a fora, ens fa més
sensibles a treballar contra la injustícia i
la manca de pau. La pobresa ens ajuda
a sentir i gaudir de la providència de Déu
i aquesta sempre és una font d’immensa
alegria.
No hi ha dubte que Sant Francesc i
Santa Clara són un bon exemple per a tot
el món i per a tota l’Església.
Ells, que van haver de lluitar, perquè
ningú els hi prengués el do de la pobresa,
ens ajudin a assolir-la.
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JESÚS SORPRÈN
FRA JOSEP MANUEL VALLEJO

Som cecs.
Una de les coses més curioses de
la nostra forma de ser és que no ens
creiem que veiem malament. Tots els
evangelis diuen que som cecs: “teniu
ulls i no hi veieu...” A l’evangeli de
Marc, sobretot, el deixeble és un cec
que no hi veu, per això necessita que
Jesús l’il·lumini amb els seus criteris.
Però nos altres ens p ensem que hi
veiem, i que hi veiem bé, per això judiquem, per això afirmem amb vehemència les nostres opinions... El que més
sorprèn és que Jesús no té la mirada
que tenim nosaltres. La conversió que
se’ns demana no és de ser millors ni de
tenir més virtut. El que se’ns demana
és que tinguem la mirada de Jesús,
que canviem la mentalitat. Això és la
conversió, canviar la ment, la mirada,
els sentiments, els pensaments, els
criteris..., que siguin els de Jesús.
Una mostra per veure quant distants
dels nostres estan els criteris de Jesús:
quan Jesús veu aquella multitud desesmada i desesperançada, com ovelles
sense pastor, diu: “La collita és abundant,
demaneu al Pare que enviï segadors” (Mt
9,35-38). La collita és abundant? Si està
tothom malament... Jesús té una mirada
que va més enllà de l’aparença. Mira al
cor, no al que apareix (1 Sam 16). I nosaltres ens quedem només amb el que apareix, com si fos tota la veritat. Jesús sap
que dins dels cors de les persones, per
molt malament que estiguin, hi ha un tresor de bondat. I per això diu: “La collita
és abundant”.
Demanar al Senyor de tenir aquesta
mirada seva és l’objectiu de qualsevol
intent de conversió.
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Jesús sorprèn
Els criteris de Jesús són sorprenents.
Va escollir com a deixeble a Mateu, un
publicà, un recaptador d’impostos, una
persona odiada pels jueus perquè era lladre i, a més, col·laborava amb els romans,
per tant era un traïdor. Jesús escull com a
deixeble, per anunciar l’evangeli, un que
nosaltres no hauríem escollit mai.
Ens costa molt de sintonitzar amb els
criteris de Jesús. Una prova d’això és, per
exemple, quan Pere a Cesarea reconeix
Jesús com a Messies. I després Jesús li
explica com és el seu messianisme, que
ha de patir, ha d’anar a Jerusalem, ha de
ser crucificat i, al tercer dia, ressuscitarà.
Pere li diu: “No! Això a tu no et pot passar”.
Li dona lliçons, a Jesús. I Jesús s’enfada
i li diu: “Aparta’t de mi, Satanàs, posa’t
darrere meu, penses com els homes, no
penses com Déu”. Aquest és el problema.
Nosaltres pensem, sentim, vibrem com els
humans, a vegades massa humans, i no
pensem com Déu.
Fixem-nos que Jesús, al centre del
Sermó de la Muntanya, posa l’amor als
enemics com a nucli de l’amor cristià. I això
a nosaltres ens fa ballar el cap. Què diu?
I la raó que dona és perquè Déu és així.
“Estimeu els enemics, pregueu pels qui
us persegueixen, així sereu fills del vostre
Pare, que fa ploure sobre justos i injustos
i estima igual bons i dolents” (Mt 5,45).
L’única raó per estimar els enemics és que
Déu és així, i això fa ballar el cap. Aquesta
és la conversió que necessitem, la del cap,
la de les idees, la dels pensaments.
Quan pugen a Jerusalem, i Jesús torna
a anunciar la passió, Jaume i Joan li demanen si poden ser primers ministres en el
Regne de Déu. No entenen res. I podríem

pensar que no ho van entendre en vida
de Jesús, però que ho van captar després
de la resurrecció... Doncs no. Abans de
l’Ascensió, quan Jesús està a punt d’anar
al cel, li tornen a dir el mateix: “És ara
que restauraràs el Regne d’Israel?” en
clau política. No han entès res. Això és
un consol, perquè si els apòstols actuen
així, nosaltres podem estar tranquils si no
estem a l’alçada... El gran problema del
cristià és que pensa massa com els homes
i no pensa com Déu. Aquí rau l’objectiu de
tota conversió.
El cor endurit
I no hi veiem bé perquè tenim el cor
endurit, tenim el cor ple d’idees falses, de
prejudicis, de ressentiments, de pensaments estranys que ens fan veure negativament la realitat dels altres. Jesús diu:
“Feliços els nets de cor perquè veuran
Déu”. Veuran Déu i les coses tal com Déu
les veu. Jesús és el qui veu Déu cara a
cara. Ell és el de cor net, té una relació
amb el Pare molt immediata, diferent de

la nostra. Nosaltres podrem veure Déu si
tenim en el cor els mateixos sentiments de
Jesucrist, si tenim els seus pensaments,
les seves actituds, els seus criteris. Com
diu Filipencs 2,5: “Tingueu els mateixos
sentiments que tingué Jesucrist 1: Ell,
que era de condició divina, no es volgué
guardar gelosament la seva igualtat amb
Déu, sinó que es va fer no res: prengué la
condició de servent i es féu semblant als
homes”. Són aquests els criteris de Jesús:
obediència, desapropiació, abaixament.
I si sentim com sent Jesús i pensem
com Ell pensa, purificarem el cor, perquè
és la caritat qui purifica el cor, i no l’ascesi
que pot portar a l’orgull. Si volem realment
tenir el cor net i veure com Jesús, cal tenir
els sentiments i les actituds de Jesús, perquè sols l’amor purifica. Només quan miro
1. El verb froneite, imperatiu del verb froneo,
que traduïm per “tingueu els mateixos sentiments”, vol dir vibrar, sentir, pensar, tenir
els mateixos criteris de Jesús. Cf: DENT,
col.1995, Sígueme, Salamanca 1998.
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els altres amb compassió, amb misericòrdia, amb humilitat, els veig bé. Quan els
miro amb ressentiment, judicant, acusant
i exigint, no els veig bé.
Hi ha altres textos que són molt sorprenents... Jesús va explicar les paràboles del creixement perquè la gent tenia
pressa que vingués el Regne de Déu.
Jesús, per apaivagar la seva impaciència,
els predica les paràboles del creixement.
El Regne creix, a poc a poc, i comença
amb una llavor petita com la de mostassa.
I després explica que creix sense que
sapiguem com. Igual que les flors, nosaltres plantem, reguem, abonem, però no
podem estirar la flor perquè creixi més de
pressa. Creix al seu ritme i és Déu qui la
fa créixer, no nosaltres. Amb el Regne de
Déu passa igual. Amb la nostra fe passa
igual. Amb la fe d’aquells que volem catequitzar passa igual, no depèn de nosaltres. És l’Esperit Sant qui fa créixer. I això
dona molta tranquil·litat.
Després, quan envia els deixebles de
dos en dos, no els fa un curset de pastoral
evangelitzadora. Els envia de dos en dos
sense bossa ni sarró, ni dues túniques...
com a pobres, per deixar-se acollir. Aquest
és l’estil de Jesús. Deixar-se acollir per fer
brollar la bondat que hi ha en el cor de
les persones. De manera que l’apòstol ha
de ser un catalitzador de l’amor que hi ha
espargit dins el cor dels homes.
És el mateix que quan diu que la collita
és abundant. Jesús té una mirada distinta
a nosaltres, i veu el món molt més optimistament de com el veiem nosaltres. En el
desastre hi veu una collita abundant. I per
això envia els seus com a pobres, per deixar-se acollir, no per ensenyar ni donar, sinó
per deixar-se estimar i fer brollar la bondat.
En el secret
Un altre dels consells sorprenents que
ens dona Jesús a l’Evangeli és que fem
les coses en secret i no perquè la gent ens
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vegi, ens admiri o ens ho agraeixi (Mt 6,1+).
Som servents sense cap mèrit i fem les
coses bones perquè les hem de fer. No ens
és degut l’agraïment (Lc 17,7-10).
L’infant
Encara ens sorprèn més quan posa com
a model de deixeble l’infant, un que no pot,
que no sap, que tot ho demana i..., que
no pot complir la Llei!!2 L’infant a la Palestina del segle I és un marginat, algú que
no compta per a res fins als dotze anys.
Però, segons Jesús, és el més important
en el Regne del Cel, perquè el Cel és dels
pobres, dels petits, dels marginats i oprimits, dels necessitats, dels que saben que
necessiten Déu per a viure. Tornar a ser
com un infant és reconèixer la nostra fragilitat i confiar en Aquell que ho pot tot i
que és Pare.
En el súmmum de la paradoxa, Jesús
s’alegra que els secrets del Regne siguin
amagats als savis i entesos i es reveli als
senzills (nepioi), als ignorants que no tenen
diplomes acadèmics3 (Mt 11,25).
I vindrà gent d’Orient i d’Occident
Això ho diu Jesús als jueus massa
segurs de ser els escollits i els qui tenen
l’exclusiva del Regne. I també ho diu Lluc
als seus lectors cristians.... “Vindrà gent
d’Orient i d’Occident”, estrangers, no cristians, i s’asseuran a taula en el Regne del
Cel perquè el criteri del Cel és l’Amor4 i no
la pertinença al grup.
El jull i el blat
“Deixeu que creixin junts fins a la sega”.
Aquestes sorprenents paraules de Jesús
2. DENT, paidion, col. 679, W.EGGER,
Sígueme, Salamanca 1998.
3. SIMÓN LÉGASSE a DENT, col. 399.
4. Com dirà més tard sant Joan de la Creu: “Al
atardecer de la vida, te examinarán del
amor”.

als qui volen extirpar el mal de la comunitat,
conviden a no judicar ni condemnar massa
aviat, que podríem extreure el bé juntament
amb el mal. Per tant, paciència infinita amb
allò que ens sembla intolerable, el judici correspon a Déu.
El fariseu i el publicà
La mateixa sorpresa o, encara més, ens
la provoca la lloança de Jesús a l’actitud
del pecador públic que contrasta amb el
judici al fariseu complidor. El fariseu és
una persona observant: dejuna dos dies
a la setmana i dona a Càritas el deu per
cent del que guanya... Però se sent tan bo
davant dels altres que judica i menysprea
els qui no són com ell. El publicà, conscient del seu pecat, suplica Déu. Jesús el
lloa perquè reconeix la veritat i s’adreça al
qui pot salvar-lo. El fariseu, no és conscient
del seu pecat, no necessita de Déu. Irònicament, Jesús respon als qui el critiquen
per anar amb els pecadors: “El metge, no

el necessiten els qui estan bons, sinó els
malalts” (Mc 2,17)
Un home lliure
Jesús es mostra molt lliure davant el
dissabte i les estretors de les normes de
puresa dels jueus, així com amb els dejunis: “¿Poden dejunar els convidats a noces
mentre el nuvi és amb ells?” (Mc 2,19). I:
“¿No heu llegit mai què va fer David quan
van tenir necessitat de menjar ell i els qui
anaven amb ell?” (Mc 2,25).
¿Qui és aquest que toca els leprosos
(Mc 1,41), es deixa tocar per les dones
(Lc 7,38), abraça els infants (Mc 9,36) i
sopa amb els indesitjables? (Mc 2,15). El
mateix que ens regala frases tan poc políticament correctes com: “Deixeu que els
morts enterrin als seus morts” o “¿Qui són
la meva mare i els meus germans?”
No podem negar que, en el context del
judaisme del segle I, “amb Ell arribà l’escàndol”.
CATALUNYA FRANCISCANA
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UN PAPA BENEDICTÍ D’ESTIL FRANCISCÀ:
CELESTÍ V
FRA FREDERIC RAURELL

P

ietro Angeleri da Morrone era d’origen de família d’agricultors; nascut
el 1215, morí el 1296. Als vint-i-quatre
anys, mogut possiblement pel profetisme
joaquimita (de Joaquim da Fiore, molt present a la Itàlia meridional) i també per l’esperit eremític i pauperístic franciscà, deixarà l’Orde Benedictí de Santa Maria dei
Faifoli per retirar-se a una gruta de la muntanya Morrone, prop de Salmona. Augmentat el nombre dels seus seguidors, Pietro
da Morrone funda a la muntanya Maiella
una petita comunitat eremítica, inspirant-se
en l’esperit eremític de Francesc d’Assís.
Fou durant un d’aquests recessos eremítics a la muntanya de la Verna que Francesc rebé els estigmes. Pietro Morrone i
els seus seguidors a Maiella observaven
la regla de Sant Benet, però reformada
segons els eremites franciscans.
En el desig d’una vida espiritual més
intensa i austera probablement no solament estava influenciat per l’esperit pauperístic i eremític franciscà, sinó també per
les teories de Gioacchino da Fiore (11351202); Gioacchino, del 1188 al 1191, per
contrastos amb els cistercencs es retirà
a l’eremitori de Pietralata, on madurà la
idea d’un nou orde, en part influenciat pel
moviment franciscà. Entre el 1182 i el 1183
Gioacchino da Fiore visqué dos anys a la
bella abadia cistercenca de Casamari,
prop del lloc on més endavant els caputxins fundaren un dels primers convents de
l’Orde caputxí. Del reconeixement de la
regla de la nova fundació de Gioacchino da
Fiore no n’ha arribat cap còpia. Gioacchino
da Fiore és una de les figures més representatives i complexes de l’espiritualitat
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medieval: místic, teòleg, exegeta, profeta,
reformador i fundador.
Pietro Morrone i els seus seguidors
mostraren simpatia pel moviment franciscà, sobretot en l’aspecte de la pobresa
i de la vida eremítica. Aquesta vida eremítica de Pietro Morrone fou aprovada pel
papa Urbà IV.1 La fama de l’eremita Pietro Morrone cresqué ràpidament gràcies,
sobretot, als anjoulini, de Nàpols, caps del
guelfisme italià. Però la Santa Seu feia dos
anys que estava vacant després de la mort
de Nicolau V. En els ambients eclesiàstics i
de tota la cristiandat es vivia amb profunda
preocupació l’estat de desgovern en què
es vivia en el catolicisme perquè no s’havia
pogut elegir un nou papa. Mentrestant es
difonia la santedat de Pietro Morrone que
també comptava amb les simpaties dels
Anjou de Nàpols, que desitjaven la reforma
moral i espiritual del papat; a més, feia ja
dos anys que havia mort el papa Nicolau
V, i el conclave no reeixia a elegir un nou
papa. Al costat de les pressions de la casa
d’Anjou, hi havia també l’espera popular
des de temps d’un papa angèlic, el Pastor
Angelicus, que vingués a alliberar el pontificat de la corrupció burocràtica i a escollir
una figura evangèlica, que en aquest cas
fou la de Pietro Morrone.
Les ànsies i espera d’uns temps nous
per a l’església se n’anaren concretant en
el desig d’un pastor angelicus, i la inter1. Urbà IV, papa des de 1261 a 1264, francès,
bisbe de Verdun (1253), patriarca de Jerusalem (1255). A causa de l’ocupació de Roma
per Manfredi, hagué de residir a Orvieto i
Viterbo. Intentà la unió amb l’Església grega.

venció del cardenal Malabranca el 5 de
juliol de 1294 portà en la seu de Pere el
nom de Celestí V. La seva elecció desvetllà grans esperances per a la renovació de l’Església, d’una manera especial
entre els franciscans espirituals. 2 Però
com a papes ja canviaven el nom. A Pietro Morrone li posaren el nom de Celestí
perquè associaven la seva figura a la del
2. En el segle XIII s’anomenaven “espirituals”
els franciscans que en la controvèrsia sobre
la pobresa refusaven tota atenuació de
l’ideal de la pobresa i també refusaven que
l’Orde pogués posseir béns. Es consideraven els precursors dels últims temps. Cf. E.
Paztor, L’escatologia gioacchimita nel francescanesimo, Bologna 1990, 169-193.

Pastor angelicus que s’esperava per al
govern de l’Església. Però Celestí V, inexpert en el camp polític, jurídic i burocràtic,
sofrí fortament la influència dels cardenals de la tendència dels Anjou i, fins i
tot, del mateix rei Carles d’Anjou, que el
convencé a transferir la cort pontifícia a
Nàpols. Però a la cúria papal el cardenal
Benedetto (1235-1303), pertanyent a una
família de la noblesa romana, els Caetani,
exercia en la cúria una forta influència
contrària a la política dels Anjou. El cardenal Caetani exercí fortes pressions perquè
Celestí V deixés el càrrec de papa. Fou
el que s’esdevingué el 12 de desembre
de 1271 després de tres mesos de pontificat. El cardenal Caetani el succeí com
a Bonifaci VIII, però per por d’un cisma
confinà Celestí en el solitari i impressionant castell de Fumone, a Frossinone, on
morí el 19 de maig de 1286 en gran fama
de santedat. Bonifaci VIII, malgrat ser el
responsable principal de la “dimissió” de
Celestí, fou un gran papa, durant el pontificat del qual es parlà de l’església com
a Cos de Crist.3
Però Pietro Morrone, Celestí V, continuà
en la seva fama de santedat, engrandida
per la imatge del Pastor angè licus, admirat
i venerat pel món franciscà, principalment
caputxí.
3. Bonifaci VIII emanà la butlla Unam Sanctam,
el 18 de novembre de 1302, d’abast no solament polític sinó, i sobretot, també religiós,
ja que en aquesta butlla s’exposava per primera vegada la doctrina de l’Església com
a cos místic de Crist. En la butlla també
s’afirma que existeix una sola Església i fora
d’aquesta no hi ha salvació. Crist n’és l’únic
cap; el seu vicari a la terra, el papa, posseeix
les dues espases del poder temporal i espiritual. Bonifaci VIII, Alle origini dei Monti di
Pietà. I francescani fra ètica ed economia
nella società del tardo medioevo, Bologna
1984; L. Pellegrini, Insediamenti francescani nell’Italia del Duecento, Roma 1984.
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RENÉ GIRARD
IGNASI MUNDET

“Quan era un estudiant jove i innocent al
primer any de la universitat, el nostre curs
d’Art incloïa l’estudi de la filosofia – una
perspectiva que inicialment m’emocionava
molt, tot i que aviat em va desenganyar
la mediocritat del nostre professor. Però
a través de coneguts de la família vaig
tenir la sort de conèixer un eminent filòsof
d’aquell temps, que també resultava ser
una persona amable i generosa. Responent a una petició meva, em va preparar
una llista de lectures bàsiques: un full
escrit a mà amb referències bibliogràfiques d’una selecció de textos clàssics,
obres modernes, històries de la filosofia
i introduccions a la filosofia. Vaig guardar
aquest document com un tresor; però,
amb el pas dels anys, vagarejant pel món,
el vaig perdre de vista i, com tants altres
tresors, el vaig perdre. Ara, mig segle després, ja fa temps que he oblidat el contingut de la llista. El que sí que recordo és la
postdata que el gran filòsof havia escrit al
final del full – me’n recordo vivament perquè en el seu moment no la vaig entendre
i em va deixar perplex. La postdata deia:
“I, el més important de tot, no te’n oblidis:
llegeix moltes novel·les”.
Aquesta cita és de Pierre Ryckmans,
un sinòleg, escriptor, traductor i assagista
belga de la segona meitat del segle XX
que solia signar amb el pseudònim de
Simon Leys. Està extreta d’un magnífic
assaig amb títol “Quixotisme”, que apareix
al seu recull “The hall of uselessness” (“El
pavelló de la inutilitat”), publicat en castellà
fa uns anys a Acantilado.
Avui dia costa alliberar el propi pensament del cientifisme dominant, aquesta
idea segons la qual la ciència és l’únic
àmbit d’on poden pouar-se veritats objec-
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tives, fondes i enraonades sobre la realitat,
el món i l’home. Ens costa entendre que la
filosofia pugui ser alguna cosa més que un
divertiment de qui s’ha cansat de pentinar
el gat. Però que fins i tot la literatura pugui
ser font de coneixement racional i objectiu...
això ja és massa! En canvi, fins fa quatre
dies tothom acceptava que llegir Dante,
Cervantes, Shakespeare o Dostoievski no
és només un plaer agradable, sinó una font
d’aprenentatge objectiu i racional sobre les
profunditats de l’ànima humana. Per algun
motiu la lectura dels clàssics era un dels
pilars bàsics de la formació humanística.
René Girard, considerat per molts un
dels pensadors més importants i originals
del segle XX, va començar el seu viatge
intel·lectual llegint a fons els clàssics de
la literatura universal, buscant-hi veritats
objectives sobre l’ànima humana i descobrint-hi algunes de les arrels més profundes del comportament humà; arrels
que avui dia són sovint ignorades, com si
fossin amagades, i no pas perquè juguin
un paper menor en les dinàmiques socials
actuals. Tot el contrari.
Partint d’aquesta descoberta, Girard
emprèn una aventura que el condueix a
estudiar els mites i les religions antigues
des d’una perspectiva innovadora. L’estudi de la religiositat antiga li fa copsar
la singularitat antropològica del judaisme
i de la seva plenitud, el cristianisme, i
això el porta a retrobar la fe cristiana,
que havia perdut a l’adolescència. Es
pot dir, doncs, que l’aventura humana
que recondueix Girard a la fe cristiana
comença amb la lectura dels clàssics
de la literatura universal, cosa que el fa
ben apropiat com a tema en un cicle de
literatura i cristianisme.

Esbós biogràfic
René Girard va néixer a Avinyó el dia de
Nadal de 1923. Va estudiar història medieval a l’École des Chartes de París, una de
les grandes écoles franceses, especialitzada en arxivística i biblioteconomia. El
1947 se’n va anar a la Universitat d’Indiana
als Estats Units amb una beca com a
docent de francès per a ampliar estudis. La
intenció era quedar-s’hi un any, però l’estada es va anar allargant i René Girard va
acabar fent tota la seva carrera als Estats
Units. El 1952 es va casar amb Martha
McCullough, amb qui va tenir tres fills. Es
va doctorar a la Universitat d’Indiana i va
quedar-s’hi fins al 1953. Després de passar
per algunes altres universitats dels Estats
Units (Duke, John Hopkins, Bryn Mawr
College) va obtenir una plaça de catedràtic de literatura francesa a la universitat de
Stanford, a Califòrnia, en la qual va romandre fins a la seva jubilació, l’any 1995. L’any
2005 va ingressar a l’Acadèmia Francesa,
tot i seguir passant la major part del temps
als Estats Units. Girard va morir a Stanford
el 4 de novembre de 2015.
Al llarg de la seva carrera Girard va
escriure nombrosos llibres d’assaig, la
gran majoria en llengua francesa. D’alguns d’ells en parlarem en aquest text.
Molts dels seus llibres s’han traduït al
castellà. Al català només li han traduït
un llibre, “Veig Satanàs caure com el
llamp”, publicat a Fragmenta l’any 2021.
Aquest llibre és una molt bona introducció al pensament de Girard (el títol,
com el d’altres llibres de Girard, està
extret de la Bíblia, vegeu Lc 10, 18).
La millor manera d’introduir-se en el pensament de Girard és anar de dret als seus
llibres. Les versions originals en francès es
poden aconseguir fàcilment: se segueixen
publicant en edicions de butxaca a preus
molt assequibles. Tot i l’erudició que s’hi
desplega, la majoria dels seus llibres són
molt agradables de llegir. El llenguatge hi

flueix amb simplicitat i lleugeresa, amb
l’enganyosa sensació de senzillesa pròpia
dels bons escriptors.
Hi ha molts textos d’altres autors dedicats a René Girard. Un excel·lent text
breu en francès és el discurs d’entrada
de Michel Zink a l’Acadèmia Francesa1.
Michel Zink és un medievalista francès que
va ocupar el seient de René Girard quan
aquest va morir l’any 2015. El seu discurs,
que és una delícia de llegir, està dedicat a
qui el va precedir: hi fa un esbós biogràfic
i una explicació breu però molt entenedora
del seu pensament. En català hi ha diversos textos escrits per Xavier Garcia-Duran
1. Vegeu https://www.academie-francaise.fr/
discours-de-reception-de-m-michel-zink
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Bayona, que va defensar una tesi doctoral
a la Universitat Ramon Llull sobre René
Girard. Per exemple, Garcia-Duran va
publicar a la revista Comprendre l’any
2012 un fantàstic article divulgatiu dedicat
a Girard. En castellà un llibre extraordinari
dedicat a Girard és “Deseo, violencia,
sacrificio”, d’Alejandro Llano, publicat a les
Ediciones Universidad de Navarra.
Desig mimètic
El primer llibre publicat per Girard, que el
va fer immediatament famós, va ser “Mensonge romantique verité romanesque”, que
podríem traduir com a “Mentida romàntica,
veritat novel·lesca”. Va ser publicat l’any 1961,
a la mateixa època en què Girard va retornar
al catolicisme que havia perdut durant l’adolescència. En aquest primer llibre Girard hi
estudia algunes obres cabdals de Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust i Dostoievski,
i hi formula per primer cop una de les seves
idees centrals, la natura mimètica del desig.
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Afirmar que el desig és mimètic vol
dir que allò que desitgem no ho desitgem tant pel seu valor intrínsec com pel
fet que hi ha algú altre que també ho
desitja. No desitgem de manera autònoma, sinó per imitació. Imitem en el
desig les persones que admirem, que
respectem, o que ens atreuen o enlluernen pel motiu que sigui, que tant pot ser
positiu com negatiu.
En algunes situacions allò que és desitjat és prou abundant com perquè l’existència de més d’una persona que ho desitja
no suposi cap problema. Per exemple,
podem aficionar-nos a la lectura inspirats
per l’afició lectora d’algú que admirem,
però això en condicions normals no és
problemàtic: en principi hi ha llibres per a
tothom (i potser més encara avui dia!). En
altres situacions allò que és desitjat no es
pot compartir: una situació típica i extrema
és la rivalitat entre dos homes enamorats
d’una mateixa dona.

Segons Girard una diferència essencial
entre els bons i els mals novel·listes és que
els primers expliquen la veritable natura
del desig, que és mimètic, mentre que els
segons creuen en la ficció del desig autònom i per tant menteixen sobre un aspecte
clau de la natura humana. El romanticisme
al qual al·ludeix el títol del llibre té com una
de les seves característiques principals
una visió individualista i falsament autònoma de la persona, en la qual els desitjos
neixen de manera pretesament espontània. Per aquest motiu el romanticisme és
mentider.
Girard anomena “mediador” la persona
que juga el rol de model en el desig, i distingeix dos tipus de mediació: la mediació externa i la mediació interna. Parla de
mediació externa quan el model està prou
allunyat del jo que desitja com perquè no
hi pugui sorgir la rivalitat o competició. Per
exemple, qui desitja un model de cotxe
perquè el té un actor famós, o qui vol una
peça de roba perquè la porta una princesa
del país veí.
Un exemple novel·lesc de mediador
extern és Amadís de Gaula, al Quixot.
Amadís és l’ideal que inspira el Quixot en
el seu desig d’esdevenir cavaller. Exerceix
de mediador extern, ja que és un personatge d’una novel·la que ha llegit el Quixot. Alhora, el Quixot juga un paper de
mediador en el desig de Sanxo Pança de
convertir-se en noble governant de l’illa
imaginària de Baratària. Aquesta mediació també és externa, donada la distància que separa el Quixot de Sanxo Pança
(encara que només sigui en el grau de
bogeria). Un altre exemple de mediació
externa es dona a Madamme Bovary de
Flaubert. Emma de Bovary, que viu un
matrimoni plàcid i estable, comença a
llegir novel·les romàntiques i acaba patint
una intoxicació literària semblant a la d’en
Quixot. Però, a diferència del cavaller
manxec, ella desitja convertir-se en una

heroïna de novel·la sentimental, cosa que
acaba conduint el carro pel pedregar.
La mediació interna és la que es dona
quan el model que seguim en el nostre
desig ens és proper, i per tant pot esdevenir un competidor. Per exemple: un company d’escola, o de feina, o un amic, etc.
La mediació interna pot conduir fàcilment
a la rivalitat. Per Girard és important entendre la rivalitat que neix del desig mimètic
com un procés dinàmic que va in crescendo, com una escalada de tensió, que
Girard anomena escalada mimètica, en la
qual el rol de mediador va oscil·lant entre
un i altre rival. Això condueix a la indiferenciació dels rivals, en la qual els rols inicials
de model i d’imitador es dilueixen.
Mirarem d’explicar aquestes idees amb
un exemple pràctic.
En Pere ha conegut fa poc la Gurmensinda i se n’ha enamorat. En Pau, que és
amic d’en Pere, si dies enrere s’hagués
trobat la Gurmensinda pel carrer, no s’hi
hauria fixat particularment, però quan veu
que en Pere la troba eixerida, ell també s’hi
fixa i comença a trobar-la bufona. En Pere
s’adona que en Pau troba la Gurmensinda
bonica, i això fa que en Pere encara s’encaterini més de la Gurmensinda. A en Pau
li comença a pujar la mosca al nas: amb
tantes noies que hi ha, no es podria oblidar
de la Gurmensinda, en Pere? Què li costaria? Comença a mirar-se en Pere com un
rival, i a l’amistat i admiració que hi havia
inicialment s’hi va afegint un ressentiment
que no para de créixer. Aquest ressentiment
no afebleix el rol d’en Pere com a mediador,
sinó tot el contrari: en Pau cada cop s’obsessiona més amb la nosa que li fa en Pere,
i aquesta nosa encara li fa més atractiva la
Gurmensinda. Ràpidament el ressentiment
esdevé recíproc: tan tranquil que estava en
Pere al principi, ara veu perillar el futur que
s’imaginava tan feliç al costat de la bella
Gurmensinda. Això va de mal en pitjor i
pot acabar com el rosari de l’aurora. Però,
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per sort, en un gir del guió completament
inesperat, en Pere i en Pau descobreixen
que la Gurmensinda és una perillosa espia
d’una potència del Caucas. I com que tot i
ser una mica somiadors són nois amb seny,
decideixen treure-se-la del cap.
En aquest exemple, l’amistat d’en Pere
i en Pau estava a punt d’anar-se’n a can
Pistraus i s’ha salvat a l’últim moment, però
això no sempre passa2... (Qui hagi seguit
atentament l’argument es preguntarà: i
d’on coi li venia a en Pere la dèria per la
Gurmensinda? Bé, resulta que la Gurmensinda s’assemblava molt a la xicota d’en
Gelabert, l’estrella de la colla sardanista
on ballava en Pere: era doncs un candidat
idoni per ser mediador dels seus desitjos.
Però això ja és una altra història).
Al llibre “Mentida romàntica, veritat
novel·lesca” Girard estudia molts exemples de mediació interna i escalades de
rivalitat que apareixen en novel·les clàssiques. Un exemple apareix a “L’idiota” de
Dostoievski. El príncep Myshkin i el bandarra Rogojin competeixen per l’amor de la
Nastàssia Filípovna, una pobra dona una
mica descentrada. La Nastàssia Filípovna
no és cap espia caucàsica com la Gurmensinda, i la rivalitat entre el príncep i el
bandarra acaba de la pitjor manera, amb
la mort de la pobra dona. Dostoievski és
un bon novel·lista. En paraules d’Alejandro
Llano, “”L’idiota” és potser l’única obra de
Dostoievski que acaba en desesperança.
Però el seu ensenyament és clarament
positiu. Ens mostra magistralment la
impossibilitat d’aconseguir una perfecció
purament humana i individualista. La narració es gira, per tant, en contra del retrat
humanista de Crist del qual havia partit [el
2. Aquest final és una ximpleria propia de
novel·la romántica, per la qual cosa demanem disculpes i comprensió al lector. Però
ens feia tanta pena que s’espatllés l’amistat
entre en Pere i en Pau!
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príncep Myshkin té una visió de Crist més
romàntic que cristià, un Crist sempre aïllat
dels homes i del seu Pare, en una agonia
perpètua i una mica teatral].”
Girard desenvolupa la seva teoria en
una època on especialment a França la
psicoanàlisi està molt de moda. Algunes
afirmacions de Freud es refereixen a la
natura mimètica del desig, tot i que des
d’una perspectiva reduccionista i malaltissa. Per Freud qui determina més el desig
d’un home és el pare, que esdevé, per tant,
des de l’òptica de Freud, el rival principal.
Freud, a més, té una certa obsessió pel
desig sexual, cosa que combinada amb
l’anterior condueix a una visió patològica
de les relacions entre pares i fills. Això es
materialitza amb el que Freud anomena el
complex d’Edip. Segons Girard l’estructura
que explica Freud és un cas molt particular
del desig mimètic, que en realitat és molt
més general. Pel que fa a la rivalitat en les
relacions familiars, Girard defensa que en
una família psicològicament sana el pare
és tot el contrari d’un rival. “Tot pare sap
que té molta menys influència sobre els
desitjos del seu fill que els amics del fill.
És natural que un pare s’enorgulleixi dels
èxits a la vida del seu fill. És molt més
inhabitual que els companys d’escola ho
facin, ja que ells són potencials rivals.”
La visió que té Girard del desig s’oposa
a la visió implícita en molts plantejaments
hegemònics avui dia 3 . Una idea molt
estesa, explícita de vegades, i implícita
encara més sovint, és que la realització
i plenitud de l’individu només arriba quan
aconsegueix fer realitat els seus desitjos.
Aquesta idea és el motor principal de la
publicitat i del consumisme, i és el contingut bàsic de molts missatges publicitaris. Més enllà d’assenyalar la perversió
d’aquest plantejament i les seves conse3. Vegeu per exemple The culture of narcissism,
de Christopher Lasch.

qüències dramàtiques com a impediment
per a una autèntica plenitud humana, la
teoria del desig mimètic mostra que es
tracta d’un plantejament absurd: el desig
autònom és una ficció, no existeix. Paradoxalment la publicitat és plenament conscient de la natura mimètica del desig, i l’utilitza descaradament pels seus fins.
Girard afirma que moltes altres realitats humanes tenen una base mimètica,
d’imitació. La violència n’és un exemple.
L’impuls que hom sent de respondre a la
violència amb més violència quasi mai
prové únicament de la legítima defensa,
encara que de vegades es pugui justificar
així. Ben al contrari, contestar a la violència amb mansuetud demana fer-se a si
mateix una violència que en part s’explica
per la força mimètica que té la violència
que veiem en aquell qui ens fa mal. Una
altra realitat humana fortament mimètica
és el llenguatge. Pensem en com l’accent

d’aquells amb qui parlem quotidianament
ens acaba influint. O la tendència que
tenim en realitats plurilingües com la del
nostre país a adaptar-nos a la llengua
del nostre interlocutor, especialment si
és la llengua dominant. En aquest fet hi
influeixen molts factors: inèrcies, ideologia,
militància lingüística, imposicions més o
menys disfressades, etc., però també hi
juga un paper important la natura mimètica
del llenguatge.
La cultura com a fre a les rivalitats
mimètiques
Les reflexions de Girard sobre el desig
mimètic van anar ben aviat més enllà de
la crítica literària, encaminant-se cap a
l’antropologia i l’estudi de com les cultures
d’arreu del món encaren el fet mimètic i les
seves conseqüències en la convivència.
L’any 1972 Girard publica “La violence et
le sacré” i el 1978 “Des choses cachées
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depuis la fondation du monde”, dos llibres
fonamentals dedicats a les implicacions
culturals de la rivalitat mimètica.
Girard constata que totes les cultures
han tingut consciència del desig mimètic
i han desenvolupat mecanismes per tal
de limitar les rivalitats que sovint se’n
deriven. L’essència de la cultura és la
diferenciació, que busca maximitzar la
mediació externa i minimitzar la mediació interna. Pensem per exemple en la
figura d’un rei, que pot tenir un rol de
model molt fort, però la distància “cultural” que el separa dels súbdits el fan
un agent de mediació extern. Moltes
normes, lleis i prohibicions existents en
cultures d’arreu del món s’entenen com
un fre a la rivalitat mimètica.
Un exemple de norma pensada per
limitar el desig mimètic és l’últim dels deu
manaments, que a l’Èxode (capítol 20, versicle 17) es formula així: “No desitgis la
casa d’un altre. No desitgis la seva dona,
ni el seu esclau, ni la seva esclava, ni el
seu bou, ni el seu ase, ni res del que li
pertany.“
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Girard afirma a “Je vois Satan tomber
comme l’eclair” (p. 25): “Per pensar que
les prohibicions culturals són inútils, com
repeteixen sense gaire reflexió els demagogs de la modernitat, cal defensar l’individualisme més exagerat, aquell que
pressuposa l’autonomia total dels individus, és a dir, l’autonomia de llur desig. Cal
pensar, en altres termes, que els homes
tenen una inclinació natural a no desitjar
els béns del proïsme. Només cal mirar dos
nens o dos adults que es barallen per una
joguina per constatar que aquest postulat
és fals. És el postulat oposat, l’únic realista, que està al darrere del desè manament del Decàleg.”
Alhora que busquen emfatitzar la diferenciació, moltes cultures mostren una
prevenció marcada cap a les situacions
d’indiferenciació. Un exemple curiós són
els germans bessons. A la nostra societat
l’existència de bessons es viu amb completa naturalitat, i les possibles dificultats
que pot comportar-ne l’educació se solen
contemplar sense dramatismes. En canvi,
en moltes cultures arcaiques els bessons

són un símbol extremadament negatiu,
precisament perquè exemplifiquen al
màxim la indiferenciació: si sorgeix una
rivalitat entre bessons, no hi ha cap realitat
natural que hi pugui posar fre de manera
eficaç. La història de Ròmul i Rem encaixa
en aquest marc.
Mimesi i neurones mirall
Qui sent parlar per primer cop de la teoria
del desig mimètic pot pensar que Girard no
fa més que descobrir la sopa d’all. Al cap i
a la fi, l’enveja i el ressentiment són dues
realitats conegudes des de la nit del temps,
i també és coneguda la seva capacitat destructiva. L’originalitat de Girard és descriure
el mecanisme psicològic que les fa néixer,
la imitació, i prendre consciència de la força
i universalitat d’aquest mecanisme.
La importància de la imitació no sempre
ha estat clara, tot i el paper que de manera
òbvia té en qüestions com l’aprenentatge.
Aristòtil afirmava que l’home era l’espècie més inclinada cap a la imitació, però
Plató considerava que la imitació era una
apropiació i per tant jutjava l’imitador com
a poc genuí. Al segle XX, Piaget, un dels
teòrics històricament més importants de
l’educació, reconeixia un paper molt més
positiu a la imitació, però pensava que era
una capacitat adquirida, i que no podia
donar-se fins que el nen no tenia la capacitat de representar simbòlicament l’activitat
a imitar: per tant, un nen acabat de néixer
no podia imitar.
Curiosament, dues dècades després
que Girard enunciés la seva teoria es va fer
una descoberta cabdal a la neurologia que
mostra que el mimetisme del qual parla
Girard té en part una base neurològica.
Cap als anys 1980, Giacomo Rizzolatti,
Giuseppe di Pellegrino, Luciano Fadiga,
Leonardo Fogassi i Vittorio Gallese, a la
Universitat de Parma, feien experiments
amb micos macacos, als quals havien
col·locat uns elèctrodes que permetien

detectar quan una neurona específica
s’activava. Buscaven identificar neurones
implicades en activitats concretes, com per
exemple agafar menjar. Un dia que havien
detectat una neurona que s’activava quan
el mico menjava els va ocórrer una cosa
inesperada. Després d’una estona de fer
experiments van fer una aturada per fer
l’esmorzar de mig matí. Seien allà mateix
on hi havia la gàbia del macaco, i just quan
feien les primeres queixalades va sonar el
xiulet indicant que s’havia activat la neurona del mico! És a dir, la mateixa neurona que s’activava quan el mico menjava,
també s’activava quan el mico veia algú
que menjava. Acabaven de descobrir les
neurones mirall.
A partir d’aquesta descoberta es van
buscar més neurones mirall, tant al cervell dels micos com d’altres animals. Més
endavant es va descobrir que el cervell
humà també en té de neurones mirall, i de
fet moltes més que els animals. Per tant, la
tendència mimètica no és només cultural:
ens ve de fàbrica! En paral·lel, també s’han
fet molts experiments que mostren que un
recent nascut sí que pot imitar gestos, en
contra del que deia Piaget. Per tant la imitació és un fenomen humà que es dona
des dels primers moments.
Linxaments i violència col·lectiva
L’origen mimètic del desig i de la rivalitat, i més en general la força mimètica
de fenòmens humans com la violència, té
conseqüències profundes a nivell social.
Dues de les conseqüències més importants són les crisis mimètiques i la violència mimètica.
Quan pel motiu que sigui l’estructura
cultural s’afebleix, hi ha el risc que les
rivalitats entre persones es desbordin, es
vagin estenent en una reacció en cadena,
i s’acabi arribant a una situació d’enfrontament generalitzat, de guerra de tots
contra tots en la coneguda expressió de
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Hobbes. És el que Girard anomena les
crisis mimètiques.
Una altra conseqüència, en aquest
cas derivada del contagi mimètic de
la violència, són episodis de violència
col·lectiva com els linxaments. Aquesta
realitat és avui dia pràcticament inexistent a la nostra societat, si més no en la
seva versió literal que implica violència
física (una altra qüestió són fenòmens
com els linxaments mediàtics, que sí
que es donen al món occidental, més
encara recentment en l’àmbit de les xarxes socials). Però en altres racons del
món els linxaments segueixen essent
una realitat. No fa gaire va aparèixer a la
premsa catalana una notícia que parlava
del linxament d’un pobre home a Mèxic.
El context era una plaga d’incendis en
una regió del país. La víctima del linxament anava en una furgoneta carregada
de bidons. La multitud que va linxar-la
estava convençuda que eren bidons de
combustible i que l’home era un piròman. Un cop l’home ja era mort, es va
descobrir que els bidons anaven plens
d’aigua, i que la víctima era un voluntari
que anava a ajudar a apagar els incendis. Aquest exemple il·lustra una realitat
universal en els linxaments. La víctima
és assassinada sota acusacions unànimes, que s’escampen per la multitud
sense trobar fre, i que la majoria de les
vegades són completament falses.
Veurem seguidament que aquests dos
fenòmens estan molt relacionats entre si.
Mites i religions antigues
Els mites són històries que ens meravellen per la seva originalitat, la seva imaginació, i perquè sovint apel·len a realitats
humanes profundes que nosaltres mateixos experimentem. Alhora, moltes vegades contenen ingredients estrambòtics i
incomprensibles, personatges o animals
extravagants, i bones dosis de violència.
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El següent text és un fragment d’un mite
asteca extret d’un llibre de l’editorial Barcanova de Llengua Catalana, de 3r de primària: “La terra vivia a les fosques i quan
els déus asteques van decidir il·luminar-la,
només dos déus es van oferir: el gran
Tecucitécatl i l’insignificant Nanahuatzin.
S’havien de llançar a una foguera que els
donés llum i calor. Però el gran dé u va
tenir por. En canvi, Nanahuatzin s’hi va
llançar sense dubtar. Llavors, Tecucitécatl també s’hi va llançar. En van sortir ben
lluents. Els altres déus, en veure com de
valent havia estat Nanahuatzin, van llançar
un conill blanc a la cara de Tecucitécatl,
perquè la seva llum fos més dèbil. Per això
la lluna, Tecucitécatl, és blanca i fa poca
llum i el Sol, Nanahuatzin, brilla amb una
llum forta i lluent.”
El llibre afegeix aquesta lliçó: “No sempre qui sembla el millor ho és realment.”
Però és realment això el que pretén explicar el mite?
L’autèntic significat dels mites és una
qüestió que ha atret l’interès de molts pensadors a la modernitat. L’interès va anar
creixent a mesura que l’home occidental
anava coneixent racons més i més remots
del món, i a mesura que li arribaven més i
més notícies de pobles llunyans amb una
manera de veure el món completament
diferent de l’occidental. Un moment clau
en aquesta qüestió va ser la publicació de
“The golden bough”, obra de l’antropòleg
escocès James Fraser (1854 – 1941). Fraser hi recull un munt de mites de civilitzacions d’arreu del món, i hi exposa una
teoria interpretativa. Una de les idees bàsiques del llibre és que la cosmovisió de les
civilitzacions humanes segueix una evolució universal: inicialment s’interpreta el
món a través de la màgia, en una segona
fase es desenvolupa la religió, i a la fase
definitiva la religió és substituïda per la
ciència (Fraser, com es veu, és deutor en
part d’Auguste Comte).

La primera edició de “The golden bough”
es va publicar l’any 1890 en dos volums.
Més endavant Fraser va publicar-ne una
versió molt més extensa en 12 volums i,
finalment, el 1922 va publicar-se’n una
versió resumida en un sol volum. Aquesta
darrera versió és la que es pot trobar amb
relativa facilitat avui dia.
La primera edició de “The golden bough”
posava el cristianisme com un exemple de
religió mítica, argumentant que en molts
mites hi apareix la figura d’un rei que és
assassinat i que després ressuscita. Això
va causar un gran escàndol a la societat
benpensant anglesa de finals del segle
XIX. A les edicions posteriors es va elimi-

nar aquesta menció, potser per por que
l’escàndol perjudiqués les vendes enlloc
d’afavorir-les. Val a dir que les teories de
Fraser no van fer massa fortuna en el
camp de l’antropologia; en canvi, la influència de l’obra de Fraser en algunes obres
literàries cabdals de les primeres dècades
del segle XX és molt notable (per exemple, el poema “La terra erma” de T.S. Eliot
cita, entre moltíssimes altres referències,
alguns mites recollits per Fraser).
La idea que els evangelis són un relat
mític, en tot cas, va esdevenir un lloc comú
en alguns ambients intel·lectuals, i la seva
influència encara es percep avui dia en
algunes converses entre adolescents o a
les columnes d’opinió de la premsa progressista. Però molts pensadors, tant cristians com no, han argumentat l’absurditat
d’identificar els evangelis amb un relat
mític. C.S. Lewis, un molt bon coneixedor de mites antics (era expert en literatura medieval germànica), afirmava que
els evangelis difereixen dels mites en un
aspecte clau, que no depèn de si hom hi
creu o no. Mentre el mites mai emmarquen els fets que expliquen en un temps
i lloc objectius (tot succeeix en la nit dels
temps, en un indret imprecís), els evangelis sovint aporten informació per a situar
històricament els fets que expliquen. Per
exemple, el relat de Lluc sobre el naixement de Jesús inclou referències històriques objectives per a contextualitzar-lo:
“Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar
August ordenant que es fes el cens de
tot l’imperi. Aquest cens va ser anterior al
que es féu quan Quirini era governador de
Síria (Lc 2, 1-2).”
Tornem a la pregunta que ens plantejàvem: hi ha alguna veritat històrica en
els mites? Hom pot llegir els mites com
una aproximació poètica a la realitat de
l’home i del món, de manera semblant a
com la literatura busca explicar la realitat
de l’home. Així, el Quixot és un relat fictici
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però alhora és veritable, en la mesura que
exposa realitats autèntiques de la psicologia humana. Però aquí ens preguntem
una cosa diferent. Per exemple, quan el
relat asteca citat abans ens parla de Tecucitécatl, Nanahuatzin i la foguera, ¿s’està
referint a un fet que va succeir realment o
és una pura ficció? Certament els mites
estan escrits en un llenguatge poètic:
interpretats al peu de la lletra són inversemblants. Però el llenguatge poètic no és
incompatible amb que els mites continguin
una part de veritat objectiva.
Una visió molt estesa avui dia afirma
que els mites s’inventen per entendre una
realitat incomprensible quan no es disposa
de la ciència. Ho defensa, per exemple, un
autor actual que ven llibres com xurros, en
Noah Yuval Harari, però la idea es remunta
com a mínim fins a Auguste Comte.
Girard opina el contrari. Segons ell, la
clau per entendre la majoria dels mites és
el fenomen de les violències col·lectives
desencadenades en les crisis mimètiques.
Molts relats mítics comencen descrivint
situacions de gran desordre, en les quals
totes les convencions culturals se subverteixen i la violència s’estén indiscriminadament. De vegades es parla d’epidèmies (de
pesta, per exemple) o d’altres catàstrofes
naturals. Pot ser que es faci per referir-se
metafòricament a situacions de violència
mimètica generalitzada. O pot ser que parli
d’una epidèmia real, però precisament
en situacions catastròfiques és fàcil que
sorgeixi una violència generalitzada (per
exemple, saquejos) emparada pel desordre que genera la catàstrofe.
Segons Girard, les crisis mimètiques
generalitzades es resolen molt sovint amb
el mecanisme del boc expiatori. El boc
expiatori és una víctima cap a la qual es
polaritzen les violències recíproques de
la multitud, i que és assassinada en base
a acusacions que vistes des de fora són
inversemblants, però vistes des de dins de
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la multitud s’accepten sense el mínim bri
de dubte. El linxament, del qual hem parlat
anteriorment, és un exemple d’assassinat
d’un boc expiatori. Per esgarrifós que pugui
semblar, la violència d’aquest assassinat
té un efecte catàrtic i terapèutic sobre la
comunitat, que després d’haver matat el
boc expiatori retroba la pau i l’harmonia, un
cop les tensions recíproques s’han alliberat
sobre la víctima.
El boc expiatori es tria de manera aleatòria. És, podríem dir-ne, el primer desgraciat que passava per allà. Però qualsevol
factor que faci destacar alguna persona
augmenta la probabilitat de ser triat com
a boc expiatori. Per exemple: un defecte
físic (ser coix, haver perdut un membre), o
l’extrem oposat (destacar per alguna qualitat positiva), jugar un rol social destacat
(reis i governants), ser estranger,... Molts
dels personatges dels mites tenen alguna
d’aquestes característiques.
Segons Girard, la catarsi que produeix
l’assassinat del boc expiatori, l’harmonia
retrobada, fa que, un cop morta, la comunitat
es miri la víctima positivament i li atribueixi la
pau retornada. Aquest canvi sovint condueix
a la divinització de la víctima. Vist a posteriori,
la divinitat que en resulta és ambivalent: inicialment és perjudicial, ja que (sempre segons
el relat del mite) ha comès algun crim o algun
delicte que l’han fet mereixedor de la mort,
però després ha demostrat ser una divinitat
benefactora, ja que ha fet renéixer l’harmonia
a la comunitat. La divinització de la víctima
explica el nom de sacrifici, que no vol dir altra
cosa que “allò que fa sagrat”, és a dir, que
divinitza.
Tot i referir-se a un fet real, el mite és
un relat mentider, perquè amaga la innocència de la víctima i l’acusa de crims
imaginaris. Però, segons Girard, és mentider de manera involuntària: a rel del contagi mimètic, tothom està convençut que
l’assassinat és legítim. Fins i tot molt sovint
la mateixa víctima està convençuda de la

legitimitat de l’acusació, pel mateix efecte
de contagi.
Per exemple, Girard explica a “Le bouc
emissaire” (llibre publicat el 1982) com el
relat asteca que hem citat anteriorment es
pot entendre com un episodi de boc emissari; que Nanahuatzin es llancés voluntàriament al foc és un exemple de com el contagi mimètic ha fet que la víctima acceptés
el seu propi assassinat. Un altre exemple
apareix a la història d’Èdip, que acaba convençut de l’acusació de parricidi i incest i
s’arrenca els ulls abans d’exiliar-se.
Un cop la comunitat ha trobat la pau
després de l’assassinat del boc expiatori
passa un temps més o menys llarg d’harmonia, però inevitablement torna a haver-hi
episodis de violència mimètica generalit-

zada. Si la comunitat preserva la memòria
que matant el boc expiatori va retrobar la
pau, buscarà d’alguna manera repetir l’experiència per tornar a retrobar-la. Repetida
l’experiència prou vegades, arribarà a un
punt en què la comunitat buscarà d’anticipar-se a l’aparició de crisis mimètiques
repetint de manera regular el sacrifici en el
qual retroba l’harmonia. Així neix el ritus.
La víctima del ritus és una víctima substitutòria, que busca replicar l’efecte pacificador
del sacrifici inicial. Girard afirma que amb
els sacrificis substitutoris neix la capacitat
de representar simbòlicament, i que aquí
cal veure les arrels del llenguatge.
Un exemple curiós del mecanisme
substitutori, aplicat a una realitat en principi diferent del boc expiatori, es donava
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a Babilònia: quan pel motiu que fos se
sospitava que el rei estaria en perill properament, agafaven un pobre home i
l’obligaven a fer de rei fictici, amb el convenciment que allò dolent que havia de
passar al rei veritable li passaria al seu
substitut forçat. Si finalment la desgràcia
no es materialitzava en el substitut per si
mateixa, les autoritats ja s’encarregaven
d’eliminar-lo com a agraïment pels serveis
prestats4.
En algunes religions antigues hi va
haver una transició gradual dels sacrificis
humans als sacrificis d’animals (potser així
es poden entendre els sacrificis d’animals
a l’Antic Testament, o el ritus del boc expiatori que apareix al Levític, i que és l’origen
de l’expressió que fem servir avui dia amb
un sentit molt més general). Però moltes
altres religions de les quals es té memòria històrica feien sacrificis humans (per
exemple, la religió dels asteques).
Molt sovint els assassinats del boc
expiatori que apareixen als mites són duts
a terme per la col·lectivitat: linxament,
lapidació, estimbar daltabaix d’un precipici, o el diasparagmos grec dels ritus
dionisíacs (la multitud esquartera la víctima). Tots aquests models d’assassinats
apareixen repetidament en els mites. De
vegades la violència l’executa una sola
persona però ho fa sota la pressió d’una
multitud, que participa de manera indirecta
en l’assassinat. D’una manera o una altra,
es tracta d’un assassinat en el qual tota la
comunitat hi participa per tal de poder-se
alliberar de la violència mimètica generalitzada. És el que Girard anomena un
assassinat col·lectiu.
Vegem uns quants exemples de mites
del món clàssic estudiats per Girard a la
llum de la seva teoria.
4. Vegeu Jean Bottero, “Mesopotamie” (Folio
Histoire), el capítol “Le substitute royal en
son sort”.
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El primer exemple prové de la cultura
romana i il·lustra el paper fundacional que
juguen els sacrificis a les comunitats. A la
història de Roma de Titus Livi hi ha dos
relats que expliquen l’assassinat de Rem
per part de Ròmul. Al primer es tracta d’un
assassinat col·lectiu, perpetrat pels partidaris de Ròmul. Al segon és un assassinat
individual. Al llibre “Le bouc emissaire” (p.
134) Girard dóna arguments a favor de la
primera versió. Posteriorment el mateix
Titus Livi explica la mort de Ròmul, i menciona rumors segons els quals Ròmul
també és víctima d’un assassinat col·lectiu seguint la modalitat del diasparagmos.
En grec clàssic la paraula pharmakon,
que ha donat lloc a la paraula fàrmac en
català, tenia un significat ambigu: tant volia
dir verí com a medicina (passa una cosa
semblant amb la paraula catalana metzina, avui dia un arcaisme, que prové de
la mateixa paraula llatina que medicina).
De fet, pharmakon es referia no només
als medicaments, sinó també a una realitat de la Grècia clàssica que Girard identifica amb el boc expiatori. L’ambigüitat de
la paraula correspon amb l’ambigüitat que
té aquesta figura, tal com hem explicat
anteriorment: el boc expiatori en una primera fase és jutjat com a perjudicial per a
la comunitat (encara que de manera completament falsa), i en una segona fase és
vist com a positiu, un cop vist que el seu
sacrifici ha portat a la superació de la crisi
mimètica i a la reconciliació.
A la literatura grega clàssica abunden
exemples de sacrificis que segueixen el
model del boc expiatori. Un d’ells és la història d’Èdip, explicada a la tragèdia “Èdip
rei” de Sòfocles. Segons Girard es tracta
d’un exemple de com un rei esdevé boc
expiatori. Girard considera que l’acusació
de parricidi i incest és molt dubtosa, al
contrari del que pensa Freud, que en fa
el paradigma del que ell anomena el complex d’Èdip. De fet, Girard afirma que tot i

que Freud no creu en la veritat del mite,
ell mateix n’és víctima en prendre’l com
una clau interpretativa. Un altre exemple
apareix a les Bacants d’Eurípides amb
l’assassinat de Penteu, ofert en sacrifici al
déu Dionisos (que, a part de ser el déu de
la beguda i la disbauxa, era una divinitat
particularment sanguinària). La mort de
Penteu és un cas del diasparagmos que
hem explicant anteriorment.
Els sacrificis humans també eren presents a la Grècia clàssica. Segons Plutarc,
Themistocles va sacrificar tres presoners
perses a Dyonisos Omestes (=”que menja
carn crua”) abans de la batalla de Salamina el segle V abans de Crist, seguint el
consell d’un vident i cedint a la pressió dels
seus soldats.
Donem un últim exemple de relat grec
que explica un episodi de violència mimètica. Està extret de la “Vida d’Apol·loni de
Tíana”, de Flavi Filòstrat. El context és una

greu epidèmia a Efes al segon segle després de Jesucrist. Després de provar molts
remeis sense èxit, els efesis es dirigeixen
a Apol·loni, un cèlebre guru de l’època al
qual els pagans atribuïen un poder de fer
miracles que jutjaven molt superior al de
Jesús. Escriu Flavi Filòstrat:
“Avui mateix posaré fi a aquesta epidèmia que us aclapara”. Després de pronunciar aquestes paraules, va conduir el
poble al teatre, on s’alçava una imatge del
déu protector de la ciutat. Va veure allà
una mena de captaire que parpellejava
com si estigués cec i duia una bossa amb
un rosegó de pa. Anava cobert de parracs i el seu aspecte tenia alguna cosa
de repel·lent.
Després de col·locar els efesis en rotllana al voltant del captaire, Apol·loni els
va dir: “Agafeu tantes pedres com pugueu
i llenceu-les sobre aquest captaire dels
déus.” Els efesis preguntaven on volia
anar a parar Apol·loni. Els escandalitzava
la idea de matar un desconegut manifestament miserable que els demanava suplicant que tinguessin pietat d’ell. Insistia
Apol·loni i instava els efesis a tirar-s’hi a
sobre, a impedir que s’escapés.
A partir del moment en què alguns
d’ells, obeint les seves indicacions,
començaren a llançar-li pedres, el captaire, que pel parpelleig dels ulls semblava cec, els va llançar de cop i volta
una mirada penetrant que va mostrar uns
ulls plens de foc. I els efesis, convençuts
llavors que se les tenien amb un dimoni,
el varen lapidar amb tanta fúria, que les
pedres llançades varen formar un gran
túmul al voltant del seu cos.
Passat un moment, Apol·loni els va convidar a enretirar les pedres i contemplar el
cadàver de l’animal salvatge al qual acabaven de matar. Un cop alliberada la criatura del túmul de projectils, varen comprovar que no era un captaire. En el seu lloc hi
varen veure una bèstia que s’assemblava
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a un enorme gos de presa, tan gran com
el més gran dels lleons. Allà era, davant
d’ells, reduït a una massa ensangonada
per les pedrades i vomitant escuma com
un gos rabiós. En vista de la qual cosa
s’alçà una estàtua a Heracles, el déu protector d’Efes, en el lloc en el que s’havia
expulsat l’esperit maligne.”
Girard fa notar que, explicant aquest
relat, Filòstrat (que és pagà) no pretén criticar el paganisme dins del qual té lloc la
història, sinó tot el contrari (vegeu el capítol
4 de “Je vois Satan tomber dans l’eclair”).
Segons Girard, “[A Filòstrat] l’assassinat
del captaire li sembla susceptible de
remuntar la moral dels seus correligionaris, de reforçar llur resistència al cristia-
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nisme. En un pla diguem-ne “mediàtic”
no s’equivocava pas. El seu llibre va tenir
un èxit tan gran que Julià l’Apòstata el va
tornar a posar en circulació al quart segle,
el marc del seu últim intent de salvar el
paganisme.”
Molt probablement, l’episodi de pesta
a la qual fa referència el relat d’Apol·loni
no era una epidèmia autèntica, de base
bacteriològica, sinó una epidèmia de rivalitats mimètiques. D’aquesta manera s’entén que únicament amb l’assassinat d’un
boc expiatori desapareguin els problemes
a Efes. Com hem dit abans, en els textos
mítics (i de fet és així fins al Renaixement)
el concepte d’epidèmia, i més particularment el de pesta, es feia servir tant per

epidèmies autèntiques com per desordres socials generalitzats: fins al segle
XIX no es va tenir la certesa de l’origen
microbià de la majoria de malalties i, d’altra banda, molt sovint els episodis d’epidèmies autèntiques es dissimulaven amb
episodis de desordres socials. Com que
de morts provocades per malalties n’hi ha
sempre (tant si hi ha epidèmies com si no)
és força comprensible que en temps de
crisis mimètiques la percepció desequilibrada de la realitat porti a maximitzar una
proporció natural de malalties i assimilar-la
a una epidèmia.
Girard fa notar que, just abans de
l’episodi que hem citat, el llibre de Filòstrat explica precisament una escena on
Apol·loni observa la importància de les
tensions que es poden derivar d’una escalada de rivalitats mimètiques, contemplant
un grup de mariners que treballen en un
vaixell. El mateix text, doncs, explica que
Apol·loni era un observador prou agut com
per conèixer el mecanisme de les rivalitats
mimètiques i, per tant, també la manera
violenta de trobar-hi fi.
Singularitat antropològica del judaisme
i del cristianisme
Segons Girard, els paral·lelismes entre
alguns relats mítics i la passió de Crist són
reals, però l’analogia entre els uns i l’altra
és fictícia: hi ha una oposició radical entre
els relats mítics, que afirmen la culpabilitat
de la víctima, i el relat de la passió, que
des del primer moment subratlla la innocència de Crist. És a dir, que Fraser tenia
raó a mitges, però s’equivocava de mig a
mig en la qüestió essencial. En paraules
de Girard, els mites donen veu als acusadors i assassins, mentre que la Bíblia dóna
veu a les víctimes.
De fet, en la visió de Girard, una de les
contribucions antropològiques fonamentals
de la Bíblia, i especialment del Nou Testament, és revelar la mentida dels mites fun-

dacionals i de la violència mimètica. Això
no vol dir que no hi hagi relats de caire
mític a la Bíblia: n’hi ha, especialment a
l’Antic Testament, però ja de partida el punt
de vista és diferent del dels mites convencionals. Pensem per exemple en la història de Caín i Abel, que forma part d’un
relat comparable amb els mites fundacionals de moltes cultures. Mentre Titus Livi
parla, en el mite fundacional de Roma, dels
assassinats de Ròmul i Rem abstenint-se
de fer cap valoració ètica, la mort d’Abel a
mans de Caín és presentada com un pecat
gravíssim a ulls de Déu. El sacrifici frustrat
d’Isaac a mans d’Abraham també s’entén
en un context on moltes religions admetien
sacrificis humans, i la culminació del relat
mostra de manera nítida el rebuig de la
religió jueva a tals sacrificis.
La revelació de la veritable natura dels
mites a la Bíblia és gradual, de manera que
en alguns passatges més primitius s’endevinen restes de plantejaments sacrificials propis de les religions antigues. Així,
la figura del boc expiatori que apareix al
Levític és una víctima substitutòria animal, i
de la mateixa manera s’entenen els sacrificis d’animals que apareixen en molts relats
bíblics, fins i tot al Nou Testament. Al llarg
de l’Antic Testament apareixen textos on la
natura perversa dels mites va quedant progressivament desemmascarada. Aquest
procés culmina amb els relats de la passió
als evangelis, on, com veurem més endavant, es mostra de manera transparent
com el mecanisme mimètic desencadena
el sacrifici del boc expiatori.
Girard ha dedicat nombrosos textos a
estudiar passatges concrets de la Bíblia
i analitzar-los des de la perspectiva del
desig mimètic. A la història de Job hi
dedica un llibre sencer, “La route antique des hommes pervers”. Girard veu en
Job un cas paradigmàtic de governant o
rei que esdevé boc expiatori. Ja hem dit
abans que la tria del boc expiatori respon
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bàsicament a l’atzar, però que alguns trets
distintius poden augmentar la probabilitat
de les persones que els tenen de ser triades com a boc expiatori: tant poden ser
trets negatius (malalties, deformitats, etc.),
com neutres (ser estranger) com fins i tot
positius. Un dels trets positius que poden
desencadenar la tria com a boc expiatori
és el de ser rei, governant, dirigent, etc.
Molts dels mites recollits per Fraser tenen
com a boc expiatori un rei, que pateix el
cicle descrit per Girard (assassinat justificat amb acusacions unànimes i sovint
demencials, i posterior divinització, ocasionalment acompanyada d’una resurrecció
fictícia). En temps moderns també abunden episodis on qui ha estat governant un
país fins a un cert moment és culpabilitzat
de tots els mals i assassinat per aquest
motiu. Això passa per exemple en els processos revolucionaris, que tenen un fort
component de violència mimètica. Pensem
per exemple en els assassinats de Lluís
XVI i Maria Antonieta durant la Revolució
Francesa, o l’assassinat de la família del
tsar Nicolau II durant la Revolució Bolxevic.
Segons Girard, el llibre de Job s’ha d’interpretar com el relat de l’intent d’endossar
a un antic dirigent (Job) el paper de boc
expiatori. Però Job, a diferència del que
succeeix en els mites anàlegs, on sovint
el boc expiatori acaba assumint el seu rol,
no està disposat a acceptar aquest paper i,
en contrast complet amb els mites, el llibre
li dona veu i exposa els seus arguments,
mostrant la seva innocència.
Un altre llibre de Girard, “Le bouc émissaire”, estudia la figura del boc expiatori
en diverses cultures, incloent-hi la cultura
bíblica. S’hi analitzen episodis bíblics com
la història de Josep, el judici de Salomó
amb el fill de dues prostitutes, o el contingut de molts salms, en els quals es dona
veu a les víctimes de persecucions.
Hi ha molts passatges del Nou Testament que també han estat analitzats per
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Girard a partir de la seva teoria. Alguns
d’ells apareixen al llibre “Veig Satanàs
caure com el llamp”. Per exemple, la
decapitació de Sant Joan Baptista, que
tradicionalment ha estat vista com una
anticipació de la passió, segueix l’esquema del sacrifici d’un boc expiatori en
el context d’una crisi mimètica, que en
aquest cas concret té per causa i símptoma alhora la indiferenciació entre Herodes i el seu germà personificada per la
dona del segon, Herodies, que passa
a conviure amb el primer. Girard també
troba a l’evangeli nombrosos altres passatges relacionats amb la violència mimètica: l’intent d’estimbar Jesús daltabaix
d’un precipici, o l’episodi de la dona descoberta a l’adulteri que volen apedregar.
La perspectiva amb la qual Girard analitza els evangelis fa entenedors alguns passatges i detalls que altrament resulten confusos o incomprensibles. Molts d’aquests
detalls mostren, segons Girard, que Jesús
tenia un profund coneixement de les dinàmiques mimètiques en tots els àmbits del
comportament humà. En l’episodi de la
dona adúltera Jesús escriu amb el dit a
la sorra abans de parlar. Girard hi veu la
consciència que té Jesús del risc que una
mirada als ulls d’aquells que volen lapidar-la
encengui els ànims de manera irracional i
desencadeni la lapidació: davant d’aquest
perill, Jesús baixa la mirada i escriu a la
sorra, però l’essencial és que inicialment no
mira als ulls als membres de la multitud, no
pas el fet que escrigui.
Girard també interpreta des de la perspectiva mimètica la frase de Sant Pau als
efesis “Sou fills estimats de Déu: imiteu el
vostre Pare” (Ef. 5, 1). Sant Pau també és
plenament conscient de la natura mimètica del desig, i sap que l’única manera de
trencar el cicle violent cap on ens dirigeix
el desig mimètic usual és dirigint la mirada
cap al mediador més extern possible, que
és Déu mateix.

La passió
Com ja hem dit, és en el relat de la
passió que es desvela de manera més
clara el secret de la violència mimètica.
Girard en parla detalladament a “Veig
Satanàs caure com el llamp”, i mostra
com tot el desenvolupament de la passió
segueix l’esquema de la violència mimètica que es desencadena sobre la víctima
innocent.
Pensem en el canvi sobtat en l’actitud
de la multitud envers Jesús entre el dia
que Jesús entra a Jerusalem (el dia del
Ram) i el moment on Pilat exposa Jesús a
la gentada i aquesta crida, animada pels
grans sacerdots, que el crucifiquin. Per a
Girard, aquest canvi és una mostra de com
actua la polarització de la massa envers
la víctima, que pot passar en molt pocs
moments de ser o irrellevant o fins i tot respectada i admirada, a ser considerada la
culpable de tots els mals i, per tant, mereixedora de la mort.
Segons Girard, les negacions de Pere
mostren com l’apòstol no pot evitar caure
víctima del contagi mimètic de la violència.
No és únicament la por el que arrossega
Pere a negar que conegui Jesús: també hi
juga un paper el mimetisme de la violència dirigida cap a Jesús. La frase de Caifàs quan Jesús és jutjat al Sanedrí, “¿No
us adoneu que val més que un sol home
mori pel poble, i no pas que es perdi tot el
poble?“ (Jn 11, 50), mostra la consciència
que té el gran sacerdot de la importància
del boc expiatori per a reconciliar la comunitat, exactament com la tenia Apol·loni al
relat de Filòstrat.
Quan a la creu Jesús diu “Pare, perdoneu-los perquè no saben el que fan”,
Girard afirma que Jesús està parlant de
com la violència mimètica s’empara de la
voluntat de la multitud i en polaritza els
membres en un odi irracional cap al boc
expiatori, que és Jesús mateix. Una altra
mostra del mecanisme victimari és el fet

que, després de la mort de Jesús, Herodes
i Pilat es reconcilien, un fet que exemplifica com la mort del boc expiatori reconcilia
aquells qui l’han matat.
Als evangelis, a diferència de la gran
majoria de mites, sempre hi ha una minoria que contradiu el relat mític de la culpabilitat de Jesús. Els evangelis insisteixen
molt que Jesús és Déu i que és innocent
des del primer moment, i que és Déu qui
el ressuscita, a diferència dels mites, que
divinitzen la víctima com a conseqüència
de la seva mort.
Inicialment Girard era reticent a fer servir la paraula sacrifici per la passió de Crist
(“Des choses cachées depuis la fondation
du monde”), per evitar que s’establís un
paral·lel d’analogia (i no de contraposició) entre els sacrificis dels mites de les
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religions arcaiques amb la passió. Més
endavant va corregir aquesta posició per
influència del teòleg Raymund Schwager.
Convé tenir present que la paraula sacrifici pren un significat nou a partir del Nou
Testament, especialment de la Carta als
Hebreus (la paraula sacrifici no apareix als
evangelis), i que la diferència de significat
en un i altre context és radical.
La Bíblia i en particular els evangelis
revelen el secret dels mites. Atribueix la
violència col·lectiva no a una divinitat, sinó
a Satanàs, l’acusador. Per contra, l’Esperit
Sant rep el nom de Paràclit, que vol dir
advocat defensor, i és l’Esperit Sant qui
ens envia Jesús per tal de bastir el Regne
de Déu. D’aquesta manera l’evangeli obre
la porta a un món autènticament just i pacífic, però alhora elimina el mecanisme sacrificial que a les societats antigues permetia
apaivagar la violència mimètica generalitzada. D’aquesta manera també obre la
porta, si el món renuncia a viure segons
el Regne de Déu, a una violència sense
fre. Aquesta visió de Girard exemplifica
un principi general expressat per Gustave
Thibon, segons el qual passar del paganisme al cristianisme fa molt més humana
la persona i la comunitat, però abandonar
el cristianisme la fa recular a una posició
molt pitjor que la del paganisme anterior al
cristianisme.
Conclusió
Hi ha el risc de pensar que, amb la descripció del desig i la violència mimètiques,
René Girard proposa una solució intel·lectual al problema del mal. Tot el contrari. Ho
explica molt bé la cloenda del discurs de
Michel Zink a l’entrada de l’Acadèmia Francesa, amb el qual acabem també aquest
article.
“Dues conviccions estan presents en
el pensament de René Girard. La primera
és que la comprensió purament intel·lectual del mecanisme que condueix del
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desig a la rivalitat, i després a la violència
mimètica no posa de cap manera remei
a aquesta violència, si cadascú no té la
humilitat de canviar-se a si mateix a través del que s’anomenava abans conversió
del cor. En efecte: “Cap procés únicament
intel·lectual, cap experiència de tipus filosòfic no podrà mai donar a un individu la
més petita victòria sobre el desig mimètic i la passió victimària” (“Des choses
cachées depuis la fondation du monde”,
p. 550-555).
La seva segona convicció és que “la
visió dels vençuts” (que és el títol d’un llibre de Nathan Wachtel) és verídica i que,
segons les paraules de Simone Weil, la
justícia és l’eterna fugitiva del camp dels
vencedors. Tot lliga. “Un pobre ha cridat, Déu escolta”, i aquell que ha crescut
sense aparença ni bellesa, menyspreat
per tots, aquell que ofereix l’esquena
als que el peguen i les galtes als que li
arrenquen la barba, que no amaga la
cara davant d’ofenses i escopinades,
aquell que està desfigurat fins al punt de
ja no tenir aparença humana i de suscitar
l’estupefacció horroritzada de la multitud,
mentre que “havia pres damunt seu els
nostres dolors”, afegeix Isaïes, aquell, víctima innocent, porta la veritat de Déu i n’és
la revelació.
Sí, el Déu de René Girard és el Déu
del Magníficat, que “derroca els poderosos del soli i exalça els humils”. No n’hi
ha cap dubte. En un text al seu “Cahier
de l’Herne” sobre “Satanàs i l’escàndol”,
que són els dos termes per els quals,
segons ell, els evangelis designen la
rivalitat mimètica, escriu: “Per esdevenir
presa de l’escàndol i del seu propagador
(Satanàs), només cal preferir la glòria que
ve dels homes per sobre de la glòria que
ve de Déu.”
Llegint aquesta frase, em miro a mi
mateix tal com sóc en aquest instant,
enmig de vosaltres. I callo.”

QUÈ ÉS EL CRISTIANISME?
PAU MATHEU

F

a unes setmanes els amics de Cristianisme i Justícia em van convidar
a una xerrada per analitzar les relacions que s’estableixen avui en dia, sobretot en l’entorn jove, entre el cristianisme i
un món cada vegada menys cristianitzat,
i també per reflexionar sobre els possibles
diàlegs que es poden donar entre cristians i no cristians en el si dels moviments
socials. Ja els vaig advertir que no sabia
com resoldre aquests interrogants. El que
vaig proposar va ser reflexionar sobre una
qüestió més bàsica, a saber: què carai és
el cristianisme?
Evidentment, no tinc cap autoritat per
donar una resposta definitiva a aquesta
qüestió. L’únic sentit d’aquest escrit és problematitzar i promoure la discussió. Potser
per a moltes persones el que diré ja és
evident, però per a mi, per la meva història
personal, aquesta pregunta és important
perquè crec que jo, durant molt de temps,
no vaig saber què era el cristianisme. Vaig
passar per tota la carrera de filosofia sense
saber-ho. Em sembla que això ens diu
alguna cosa de la nostra època. Vivim en
un món que no sap què és el cristianisme,
on gent culta i formada pot no saber què
és el cristianisme.
Però, en canvi, si durant la carrera algú
m’hagués preguntat si sabia el que era
el cristianisme, jo hagués respost que
sí que ho sabia. Evidentment que ho
sabia. Havia llegit a Nietzsche, a Marx,
a Bakunin, i tots aquests parlaven del
cristianisme. I coneixia certs relats de
l’Evangeli, la idea de “parar l’altra galta”,
el donar-ho tot als pobres, la mort de
Crist a la Creu.
Per tant, no només vivim en una societat que no sap què és el cristianisme, sinó

en una societat que creu saber què és el
cristianisme, per a qui la pregunta “què és
el cristianisme?” no li sembla problemàtica.
Bé, o com a mínim aquesta era la situació
on jo em trobava.
Penso que aquesta situació és una
mica delicada. Perquè en aquest context,
és fàcil confondre el cristianisme amb una
moral. El cristianisme seria un conjunt de
normes morals que una determinada tradició ens proposa per a viure una vida bona.
El seguiment d’aquestes normes ens portaria a la felicitat, al cel, i el no compliment
de les normes ens portaria a la infelicitat, a
l’infern. Allò específicament cristià seria el
conjunt de normes en particular. Em sembla que aquesta és si fa o no fa la versió
estereotipada que jo tenia del cristianisme.
Hi ha uns manaments morals: els complidors van al cel i els incomplidors, a l’infern.
Des d’aquest punt de vista és fàcil
intentar aproximacions ideològiques al
cristianisme, amb l’objectiu d’establir
ponts amb no creients. Una persona d’esquerres se sentirà atreta per determinats
aspectes de l’Evangeli: per l’acostament
de Jesús als pobres, per la crítica de la
injustícia dels rics, etc. El marxista que jo
he sigut s’emocionava al llegir a la carta
de sant Jaume: “El sou que heu defraudat als treballadors que us segaven els
camps clama al cel” (Jm 5,4). Però cal
reconèixer que una persona de dretes
també trobaria ressonàncies en molts textos del Nou Testament: en la prohibició del
divorci, en la moral sexual que trobem a
les cartes de sant Pau, en la recomanació
de sotmetre’s a l’autoritat, etc. “Esclaus,
estigueu sotmesos als amos amb tot el
respecte, no solament als bons i afables,
sinó també als qui són durs” (1Pe 2,18).
CATALUNYA FRANCISCANA
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Em sembla que aquest acostament
moral al cristianisme és perillós, perquè
correm el perill de desdibuixar-lo fins a
convertir-lo en quelcom massa semblant
a la nostra pròpia ideologia, o a la ideologia d’aquelles persones que volem convèncer.
En canvi, crec que si llegim els Evangelis, i també l’Antic Testament, deixant-nos
interpel·lar pels textos i deixant de banda
l’objectiu de trobar-hi la confirmació de les
nostres concepcions morals, ens adonem
que el cristianisme no és una moral. Fins
i tot m’atreviria a dir que, fins a cert punt,
el cristianisme és, si no immoral, com a
mínim anti-moralista. Això és el que intentaré argumentar, basant-me en alguns
textos bíblics i l’experiència de la filòsofa
francesa Simone Weil.
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La meva tesi, doncs, és que el cristianisme no és una moral. No és un conjunt
de manaments que hem de complir per
anar al cel. No és un conjunt de preceptes
per a bons minyons, ni d’esquerres ni de
dretes. El cristianisme és una bona notícia,
una bona notícia relacionada amb la revelació de qui i com és Déu.
Una concepció moral del cristianisme,
que converteix el sermó de la muntanya en
un conjunt de manaments que cal obeir per
no anar a l’infern, no és una bona notícia.
És una notícia que fa bastanta por. “Doncs
jo us dic: No us hi torneu, contra el qui us
fa mal. Si algú et pega a la galta dreta,
para-li també l’altra. Al qui et vulgui posar
un plet per quedar-se el teu vestit, dóna-li
també el mantell” (Mt 5,39-40). “Doncs jo
us dic: El qui s’irriti amb el seu germà serà

condemnat pel tribunal; el qui l’insulti serà
condemnat pel Sanedrí, i el qui el maleeixi
acabarà al foc de l’infern” (Mt 5,22). “Doncs
jo us dic: Tothom qui mira la dona d’un
altre amb desig de posseir-la, ja ha comès
adulteri amb ella en el seu cor” (Mt 5,28).
Glups. Si cal ser així de pur per no anar
a l’infern, em sembla que jo, no sé vosaltres, hi aniré de pet. Jesús hauria vingut
no només per exigir el compliment estricte
de la Llei antiga, sinó per imposar-ne una
d’encara més dura. El cristianisme seria
una bona notícia pels sants i pels justos,
però no pels pecadors.
En canvi, a l’Evangeli també hi trobem
la paràbola del fariseu i el publicà. El fariseu és un complidor de la llei, de la llei
moral. Al text dona gràcies així: “Déu meu,
et dono gràcies perquè no soc com els
altres homes, lladres, injustos, adúlters, ni
soc tampoc com aquest publicà. Dejuno
dos dies cada setmana i dono la desena
part de tot el que guanyo i adquireixo” (Lc
18,11-12). Penso que podríem reformular
fàcilment la seva pregària per fer-la més
atractiva per a nosaltres. Recordem que
els publicans eren recaptadors d’impostos: col·laboraven amb l’Imperi i s’enriquien
gràcies a l’ocupació. Podríem dir: “Déu
meu, et dono gràcies perquè no soc com
els altres homes, lladres, avariciosos, egoistes, ni soc tampoc com aquest publicà,
és a dir, com aquest capitalista que col·
labora amb les forces d’ocupació. Dono
diners a sindicats i associacions que lluiten
per la justícia, soc vegetarià, vaig a manifestacions, procuro reduir la meva petjada
ecològica”. Jesús, a la paràbola, continua
dient: “Però el publicà, de lluny estant, no
gosava ni aixecar els ulls al cel, sinó que
es donava cops al pit, tot dient: ‘Déu meu,
sigues-me propici, que soc un pecador’.
Jo us dic que aquest va baixar perdonat a
casa seva, i no l’altre” (Lc 18,13-14).
Així doncs, el qui se’n torna perdonat a
casa no és el complidor, sinó l’incomplidor;

no el just, sinó el pecador. Jesús ho diu:
“No he vingut a cridar els justos, sinó els
pecadors” (Mc 2,17). I diu als grans sacerdots: “En veritat us dic que els publicans
i les prostitutes us passen al davant en el
camí cap al Regne de Déu” (Mt 21,31).
Si analitzem aquestes paràboles des
d’un punt de vista moral, són escandaloses. Fins i tot ens podrien semblar
injustes. Fixem-nos en la paràbola del fill
pròdig. El paio li demana al pare el que li
toca d’herència i s’ho gasta tot “portant
una vida dissoluta” (Lc 15,13). Finalment
cau en la misèria i decideix tornar a casa
del pare, no perquè es penedeixi de res
–en tot cas el text no ho indica–, sinó perquè té gana. “Quants jornalers del meu
pare tenen pa de sobres i jo m’estic aquí
morint de fam!”, exclama. El pare, quan
el veu de lluny, “corre a tirar-se-li al coll
i el besa” (Lc 15,20), i mana que li posin
bons vestits i matin el vedell gras. ¿Què
ha fet el fill per merèixer aquesta rebuda?
No ha fet res de res. No ha complert els
manaments ni les màximes del sermó
de la muntanya. No ha donat diners als
pobres, no ha lluitat contra la injustícia,
no ha fet res del que podem considerar
bo o virtuós. Entenem doncs la indignació
del seu germà gran, que és un complidor, un fidel complidor dels manaments
morals. Diu al pare: “Fa molts anys que
et serveixo sense desobeir mai ni un de
sol dels teus manaments, i tu encara no
m’has donat un cabrit per a fer festa amb
els meus amics. En canvi, quan ha tornat
aquest fill teu després de consumir els
teus béns amb prostitutes, has fet matar
el vedell gras” (Lc 15,29-30).
¿Com carai ens ho hem d’empassar, tot
això? Aquests missatges ho posen tot de
cap per avall. Els incomplidors són lloats,
estimats i perdonats, mentre que els complidors són blasmats. Això sí que és una
transvaloració de tots els valors, com diria
Nietzsche! Això sí que és immoralisme!
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Res d’això no es pot entendre si ho
analitzem des d’un punt de vista moral –
independentment de si tenim una moral
d’esquerres o una moral de dretes. ¿Què
és, doncs, el cristianisme, si no és una
moral? Ja he avançat la meva proposta:
el cristianisme és una bona notícia. I una
bona notícia, ¿per a qui? Per als pobres.
És Jesús mateix qui ho diu, citant Isaïes:
“L’Esperit del Senyor reposa sobre meu,
perquè ell m’ha ungit. M’ha enviat a portar
la bona nova als pobres, a proclamar als
captius la llibertat, i als cecs el retorn de
la llum, a posar en llibertat els oprimits, a
proclamar l’any de gràcia del Senyor” (Lc
4,18-19).
¿I qui són, els pobres? Doncs els qui es
reconeixen febles, impotents, incapaços
de complir la llei. Els qui han experimentat
el fracàs, com el fill pròdig. Evidentment,
també aquelles persones que són econòmicament pobres, perquè la pobresa
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ens fa experimentar molt profundament la
impotència i la feblesa. Però no només.
Els personatges que s’acosten a Jesús
demanant ajuda són pobres, encara que
no ho siguin econòmicament. El publicà
de la paràbola és pobre, encara que sigui
recaptador d’impostos. També ho és Jaire,
cap d’una sinagoga, que es llança als peus
de Jesús suplicant que ajudi a la seva filla.
Els pobres són aquells que es reconeixen
febles i demanen ajuda. Els complidors, en
canvi, aquells que es creuen capaços d’actuar de forma justa i irreprotxable gràcies al
propi esforç, aquests són rics, encara que
s’imposin una vida ascètica i frugal.
En aquest punt voldria parlar del primer
dels “contactes”, com els anomena Simone
Weil, en una carta que envia a un amic,
amb el cristianisme. Weil era una complidora. S’exigia molt a si mateixa i s’esforçava per complir rigorosament tot el que
considerava que era un deure. Però el
desembre de 1934 va començar a treballar en una fàbrica, i allà va experimentar
la seva pobresa, la seva feblesa, la seva
incapacitat per actuar segons les exigències del seu ideal moral. Se sentia derrotada pel cansament, per la gana, per la
humiliació de no poder treballar a la velocitat exigida, per no ser capaç de rendir
com la resta de treballadores. En una carta
escrita després de l’experiència de fàbrica,
al desembre de 1935, diu: “Per a mi, per a
mi personalment, això és el que va significar treballar a la fàbrica. Va significar que
totes les raons exteriors (abans les creia
interiors) sobre les quals es recolzaven el
sentiment de la meva dignitat, el respecte
per mi mateixa, van ser radicalment destruïdes en dues o tres setmanes sota el
cop d’una opressió brutal i quotidiana”.1 La
fàbrica va obligar-la a reconèixer la seva
pobresa moral.
1. La Condition Ouvrière, París: Gallimard,
2002, p. 59.

I és en aquest estat d’esperit que tingué el primer dels contactes amb el cristianisme. Durant l’estiu de 1935 va anar
de vacances a Portugal, i un dia va separar-se de la seva família per visitar sola
un poblet. A la carta de 1942 que relata
aquesta experiència llegim: “Estant en
aquest estat d’esperit, i en un estat físic
miserable, vaig entrar en aquest petit
poble portuguès, també molt miserable, sola, de nit, sota la lluna plena, el
dia mateix de la festa patronal. Era a la
vora del mar. Les dones dels pescadors
envoltaven les barques, en processó,
portant ciris, i cantaven cançons segurament molt antigues, d’una tristesa colpidora. Res no en pot donar una idea.
[...] Allà vaig tenir de sobte la certesa
que el cristianisme és per excel·lència
la religió dels esclaus, que els esclaus
no poden fer altra cosa que adherir-s’hi,
i jo entre ells”. 2
2. Attente de Dieu, París: Albin Michel, 2016, p.
52-53.

El cristianisme és doncs una bona notícia pels pobres, pels qui la vida ha fet
experimentar el fracàs, per aquells que
s’han vist obligats a confessar la seva
petitesa i feblesa davant d’unes circumstàncies que els superen.
Ara bé, quina és aquesta bona notícia?
Doncs que Déu estima els pobres, els vençuts, els pecadors, els incomplidors de la
Llei. Que l’Altíssim “és bo amb els desagraïts i amb els dolents” (Lc 6,35). Que Déu
els espera com ho fa el pare del fill pròdig,
que quan el fill encara està lluny corre a
llançar-se-li al coll. Que els estima amb
bogeria encara que no s’ho mereixin, i que
està disposat a perdonar-los i a ajudar-los
tan bon punt li ho demanin. Que té ganes
d’estar amb ells, de menjar amb ells, de
fer un festí amb ells. El pare de la paràbola mata el vedell gras, la Trinitat s’atura
per menjar amb Abraham sota l’alzina de
Mambré (Gn 18,1-8), i Jesús es va passar
bona part de la seva vida simplement menjant amb publicans i prostitutes. A Zaqueu,
que és un publicà ric que no ha fet res de
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bo, li diu: “Zaqueu, baixa de pressa, que
avui m’haig d’hostatjar a casa teva” (Lc
19,5). Déu ens estima immerescudament i
vol simplement estar amb nosaltres, compartir temps amb nosaltres. Aquesta és la
bona notícia.
I si Jesús és tan dur amb els fariseus és
precisament perquè menyspreen els pecadors, aquells que ell estima tant. I s’entristeix perquè els fariseus no volen entrar al
Regne: perquè per fer-ho cal reconèixer
que s’és pobre, que, com es diu a l’Evangeli segons Joan, “sense Jesús no podem
fer res” (Jo 15,5). El germà gran de la paràbola del fill pròdig exclama indignat: “Fa
molts anys que et serveixo sense desobeir
mai ni un de sol dels teus manaments, i
tu encara no m’has donat un cabrit per a
fer festa amb els meus amics” (Lc 15,29).
Però és que mai no li ho ha demanat. El
fill gran se sent capaç de fer-ho tot sense
ajuda, i per això no demana res. El fill petit,
en canvi, experimenta la pròpia misèria i
demana. “Demaneu, i us donaran; cerqueu, i trobareu; truqueu, i us obriran” (Lc
11,9). La bona notícia és que Déu està disposat a ajudar i a perdonar incondicionalment aquells que li ho demanen. Però cal
demanar-ho, i per demanar s’ha de reconèixer que som pobres, febles i necessitem
ajuda.
Aquest amor incondicional i immerescut
es troba al centre de l’experiència mística
definitiva de Simone Weil. Va donar-se
durant la tardor de 1938, mentre ella recitava el poema Love de George Herbert. El
poema fa així:
L’Amor em va donar la benvinguda [a
un banquet], però la meva ànima va apartar-se’n,
sentint-se culpable, plena de pols i de
pecat.
L’Amor clarivident, veient que jo, des de
l’entrada,
dubtava amb inquietud,
se’m va acostar, preguntant-me amb
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dolcesa
si em faltava alguna cosa.
"Un convidat", vaig contestar-li, "digne
de ser aquí".
L’Amor digué: “Tu seràs aquest convidat”.
"Jo, que soc cruel i desagraït? [...]
"Que potser no saps", va dir l’Amor, "qui
va carregar amb les culpes?"
“Estimat, llavors us serviré”.
"T’obeeixo que seguis", va dir l’Amor, "i
tastis la meva carn."
Jo vaig seure i vaig menjar.
El cristianisme és la bona notícia que
Déu ens estima malgrat la nostra misèria,
encara que, com diu el poema, estiguem
plens de pols i de pecat. La bona notícia
és que Déu, per sorpresa nostra, ens diu:
“Tu seràs aquest convidat”; que vol convidar-nos a menjar amb Ell al cel encara
que no en siguem dignes. Que el cel és
gratis, que no és per aquells que creuen
merèixer-lo, sinó pels qui l’accepten com
un regal immerescut. Simone Weil escriu
que, mentre recitava aquest poema, “Crist
mateix va baixar i [la] va prendre”.3
I aquesta idea d’un amor incondicional i
immerescut de Déu es troba també al centre de l’Antic Testament, de tota la història
d’Israel. Em sembla que és una qüestió que
Simone Weil no va acabar d’entendre mai,
la qual cosa demostra que no va acabar
d’alliberar-se d’una concepció moralista del
cristianisme. Weil llegia l’Antic Testament i
s’indignava pels pecats i la impuresa d’Israel. Però és que Déu no va escollir Israel
perquè fos millor que la resta de pobles.
Al revés: el va escollir precisament perquè era un poble petit, feble i pecador. “Ai,
nació pecadora, poble carregat de culpes,
raça de malvats, fills corruptes!”, exclama
Déu a través d’Isaïes (Is 1,4). I al Deuteronomi diu, en relació amb la terra promesa:
“No entraràs a prendre possessió del seu
3. Attente de Dieu, op. cit., p. 54.

país perquè tu siguis just o recte de cor.
[...] Sàpigues bé que el Senyor, el teu Déu,
no et dóna aquest país fèrtil en possessió perquè t’ho mereixis; tu ets un poble

que sempre va a la seva” (Dt 9,5-6). Israel
és un desastre, és incapaç de complir els
manaments. I Déu no l’estima perquè sigui
un poble just i virtuós: l’estima perquè sí,
incondicionalment i immerescudament. Al
Deuteronomi també hi llegim: “El Senyor
s’ha enamorat de vosaltres i us ha escollit
d’entre tots els pobles, no perquè fóssiu un
poble més nombrós que els altres, quan
de fet sou el més petit de tots, sinó perquè
us estima i es manté fidel al jurament que
havia fet als vostres pares” (Dt 7,7-8). Així
doncs, Déu estima perquè sí, sense motiu,
encara que siguem un desastre. Els grans
personatges de l’Antic Testament són
pecadors. Fins i tot David, que fa matar el
marit de Betsabé per poder-se casar amb
ella (2Sa 11,26-27). Salomó tenia ni més
ni menys que set-centes dones i tres-centes concubines (1Re 11,3). ¡Quin exemple
de puresa evangèlica! Però aquí hi ha
precisament la bona notícia: Déu estima
gratuïtament i incondicionalment, encara
que siguem un desastre, com Israel. Ser
cristià vol dir saber-se empeltat a l’alzina
d’Israel, com diu sant Pau (Rm 11,17);
saber-se acceptat en el poble desastrós
i poca cosa que Déu estima gratuïtament.
Com a Jacob, de qui ve el nom d’Israel,
Déu ens diu, sense haver-ho merescut: “Jo
soc amb tu [...]. Et guardaré per tot arreu
on aniràs” i “no t’abandonaré” (Gn 28,1415). També Jesús li ho diu a sant Pau, a
Corint: “No tinguis por [...]. Jo soc amb tu”
(Ac 18,19-10). Aquesta és la bona notícia,
em sembla, que no hem de tenir por, perquè Déu és amb nosaltres, per desastrosos que siguem.
Bé, i llavors què hi ha del sermó de la
Muntanya? Del parar l’altra galta, estimar
els enemics, etc.? No són manaments,
tot això? I què hi ha del “negar-se a si
mateix i prendre la pròpia creu”? Doncs
bé, a mi em sembla que això no són ben
bé manaments en el sentit que tenen els
manaments morals. No és una cosa que
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puguem aconseguir mitjançant un esforç
de la voluntat. Es tracta més aviat d’un
conjunt d’actituds que provenen del fet de
creure’s incondicionalment estimat i perdonat. Penso que el més difícil del cristianisme és creure realment que Déu ens
estima així, gratuïtament, immerescudament i perquè sí. I que ens estima molt,
moltíssim, fins al punt de donar la vida
per nosaltres. [Això, ho reconec, a mi em
costa de creure!] Jesús encarna aquestes
actituds perquè se sap incondicionalment
estimat pel Pare. El que ens demana és
que creguem verdaderament que som estimats així. A l’Evangeli segons Joan diu:
“L’obra que Déu vol és aquesta: que cregueu en aquell que ell ha enviat” (Jo 6,29).
Aquesta és l’obra que Déu vol. Que creguem en l’amor i el perdó incondicionals
i immerescuts que anuncia el Crist. I, de
fet, el manament de Jesús no és ben bé:
estimeu i perdoneu, sinó: estimeu i perdoneu com Déu us estima i us perdona. “Us
dono un manament nou", diu a l’Evangeli
de Joan, "que us estimeu els uns als altres
tal com jo us he estimat” (Jo 13,34). Del
que es tracta és d’estimar tal com Déu
ens ha estimat primer a nosaltres, com
escriu sant Joan a la primera carta (1Jo
4,10). És una idea que sant Pau repeteix
molts cops: “El Senyor us ha perdonat:
perdoneu també vosaltres” (Co 3,13); “Per
això, accepteu-vos els uns als altres, tal
com Crist us ha acceptat” (Rm 15,7). Déu
us ha acceptat encara que sigueu un desastre: accepteu també als altres tal com
són, amb les seves imperfeccions, sense
irritar-vos contra ells, etc.
La capacitat de posar verdaderament
l’altra galta, d’estimar els enemics, de perdonar setanta vegades set, de donar sense
esperar res a canvi, tot això no pot provenir
de l’esforç virtuós de la voluntat, sinó d’una
extrema confiança. De la creença que
som en mans de Déu omnipotent, que ens
estima com un Pare. “Jo, sabent que m’es-
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timeu, tinc plena confiança”, diu un Salm (Sl
12,6). “Fixeu-vos com creixen els lliris del
camp: no treballen ni filen, però us asseguro
que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no anava vestit com cap d’ells. I si
l’herba del camp, que avui és i demà la tiren
al foc, Déu la vesteix així, ¿què no farà per
vosaltres, gent de poca fe? Per tant, no us
preocupeu, pensant què menjareu, o què
beureu, o com vestireu. Tot això, els pagans
ho busquen amb neguit, però el vostre
Pare celestial ja sap prou que en teniu
necessitat” (Mt 6,28-32). “Si vosaltres, que
sou dolents, sabeu donar coses bones als
vostres fills, molt més el vostre Pare del cel
donarà coses bones als qui les hi demanen”
(Mt 7,11). Em sembla interessant el fet que
Jesús renya molt sovint als deixebles, però
no per ser injustos o pecadors – aquí diu
que som dolents i no s’enfada ni s’escandalitza–, sinó perquè no tenen fe, perquè
no confien. Perquè es neguitegen. “No tinguis por, petit ramat, que el vostre Pare es
complau a donar-vos el Regne” (Lc 12,32).
Em sembla que només aquesta confiança, i no l’esforç per complir amb
l’imperatiu moral, pot aconseguir que
renunciem a defensar-nos amb violència
contra aquells que ens ofenen, posant l’altra galta. “Encomana al Senyor els teus
camins, confia en ell, i ell intervindrà. [...]
No t’irritis ni t’indignis, no t’exasperis,
que només faries mal; el qui espera en
el Senyor posseirà la terra” (Sl 37,5-9),
diu el salm que Jesús cita a les benaurances. És aquesta confiança la que li va
permetre acceptar la Creu. “Pare, confio
el meu alè a les vostres mans”, diu citant
un altre salm. Sant Pere ho explicita a la
primera carta: “Quan l’insultaven, no tornava l’insult; quan el turmentaven, no responia amb amenaces, sinó que confiava
la seva causa al qui judica amb justícia”
(1Pe 2,23). I crec que només aquesta actitud, només aquesta mansuetud, pot donar
alegria i pacificar el món.

Llibres
EN LA TEVA LLUM
FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA

EN LA TEVA LLUM
David Jou, poemes; Sor Isaura, fotografies
Viena Edicions, Barcelona, 2022.
Claror i poesia a Pedralbes
Ha sortit estampat un nou poemari del
prestigiós físic i poeta David Jou, aquest,
sorprenentment il·luminat amb belles i
expressives fotografies –un total de seixanta– de Sor Isaura Marcos, monja
clarissa del cèlebre monestir sarrianenc
de Pedralbes, “un autèntic cosmos de
bellesa”, amb paraules de la religiosa.
En la teva Llum és un llibre preciós que
s’acabà d’imprimir “en un dia lluminós a les
darreries de 2021” (p. 159) on, des de dues
mirades distintes però plenament convergents, els coautors d’aquest poemari (editat molt pulcrament per Viena edicions, i
acompanyat de la versió alternativa del
propi autor, no pas literal, sinó amb prosa
poètica castellana de tots els trenta poemes) ens presenten, ambdós, una visió
contemplativa de la bellesa arquitectònica
del monestir i dels entorns naturals, que
són descrits amb la peculiar poesia del Dr.

David Jou acompanyada del reflex de les
inimitables fotografies de Sor Isaura.
Volem destacar per als lectors de Catalunya Franciscana els poemes i les fotografies dedicats a l’esplèndid claustre del
monestir de Pedralbes, que compta amb
“la llum dels records més bells” (pp. 84-87)
i amb les suggeridores “presències del
claustre: les flors, el xiprer, la campana
i la lluna” (pp. 88-107), així com els poemes referits a l’especialitat pròpia del físic
i poeta: “claustre i galàxia” (pp. 110-113),
“àtoms i estrelles” (pp. 118-121) i, sobretot, aquells versos de caire més espiritual
i místic que formen part de la vida contemplativa desenvolupada, des de fa segles, a
l’interior dels murs de Pedralbes: “mística i
profecia” (pp. 144-156), “Déu, pregària, cel
nocturn” (pp. 148-150) i, sobretot, el poema
final que dóna títol al poemari: “En la Teva
llum” (pp. 152-155) i que, tal com exposa
la prologuista del volum, Rosa Maria Prat
Balaguer, ens aporta “un projecte artístic
que uneix fotografia, poesia i prosa poètica”
(p. 13), tot posant en relleu que “un dels
objectius de les mirades de Sor Isaura i de
la poesia de David Jou, és mostrar-nos la
bellesa i la majestuositat del claustre gòtic
de Pedralbes” (p. 17) que, des del punt de
vista arquitectònic, és el més gran d’Europa; un espai claustral que és esguardat
pel poeta talment com una galàxia on hi ha
equilibri, pau, serenitat i silenci per tal de
percebre-hi la crida misteriosa de la llum.
Una felicitació ben elogiosa als autors
per aquesta significativa aportació a la
“teologia de la bellesa” que han efectuat a
través de la poesia del Dr. David Jou junt
amb les combinacions de reflexos, llum i
color de les fotografies de Sor Isaura.
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HE COMBATIDO HASTA EL ALBA.
SAN FRANCISCO SE CONFÍA A SUS
COMPAÑEROS
Dominique Joly
Ed. Arantzazu, Col. Hermano Francisco
77, Vitoria-Gasteiz, 2021.
Amb un estil àgil i dinàmic, aquest llibre
ofereix una mirada original i viva de Francesc d’Assís. L’autor se l’imagina confiant
a quatre dels seus companys les seves lluites interiors, la batalla contra si mateix que
va lliurar per assolir la santedat. Aquestes
pàgines no descriuen un sant Francesc
romàntic i somiador, sinó un autèntic combatent de la resistència espiritual. Molt fidel
als escrits franciscans, Dominique Joly ens
acosta a aquest sant que, amb raó o sense
ella, tothom creu conèixer.
Una lectura esclaridora, captivadora i
alegre que ens ofereix una altra mirada
sobre Francesc d’Assís.
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MIRADAS SOBRE FRANCISCO DE ASÍS
Fidel Aizpurúa
Ed. Arantzazu, Col. Hermano Francisco
78, Vitoria-Gasteiz, 2021.
El nostre germà Fidel Aizpurúa, caputxí
navarrès, professor de Bíblia i de Franciscanisme, que té diversos títols en aquesta
col·lecció, ens regala en aquest llibre la
mirada que sobre Francesc d’Assís tenen
diversos escriptors, artistes, filòsofs cristians i no cristians, entre ells Josep M.
Esquirol, Darío Fo, Christian Bobin, Liliana
Cavani, Pere Casaldàliga, Roberto Rosellini...
Unes mirades fascinades per l’experiència
del Poverello, molt ben resumides i presentades pel nostre autor.

«...Segons Francesc d’Assís, la veritable glòria del servent
de Déu està, precisament, en les seves malalties i fragilitat.
Certament no per amor al sofriment, sinó perquè en elles es
realitza una doble operació que conforma les dues cares de la
preciosa moneda obtinguda a través de la via de la fragilitat.
D’una banda, el servent de Déu troba la veritat del propi cor,
alliberat de tota falsa aparença i apropiació indeguda: la nuesa
de la fragilitat és la condició per veure més enllà de la vestimenta de l’èxit i per assolir la pròpia carn pobra però autèntica.
De l’altra, a través de la pobresa crucificada, en la qual
“per injustícia” s’és introduït, es pot entrar a la vida, perquè a través d’ella es pren sobre si “la santa creu de nostre Senyor Jesucrist”: despullat per unir-se al Despullat...»
Pietro Maranesi, “La fragilità in Francesco d’Assisi”,
ed. Messagero, Padova 2020, p.33.
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«...La paciència que tenim quan els que
ens haurien d’estimar ens van en
contra és la que tenim i no pas més...»
De l’Admonició 13
(Sant Francesc d’Assís)
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