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Quan algú estimat ve a visitar-nos, 
se’ns omple el rostre de joia. Estar 
amb la persona estimada, menjar 

amb ella, fer sobretaula, parlar, intimar... 
és de les coses que plenifiquen més la 
nostra vida.

Doncs bé, Jesús en l’Encarnació ve a 
visitar-nos, a sopar amb nosaltres (Ap 3,20) 
perquè gaudim gratuïtament de la seva 
companyia, de la seva amistat. Aquest és 
el designi de Déu en crear el món: “Aquest 

és el Tabernacle on Déu habitarà amb els 
homes. Ells seran el seu poble i el seu Déu 
serà Déu que és amb ells...” (Ap 21,3).

El sentit de l’Encarnació és dur a pleni-
tud la Creació. Per què s’encarna Déu en 
Jesús? Per pura gratuïtat, per pur Amor. 
Igual que en la Creació, per omplir-nos de 
la seva plenitud (Jn 1,16) i divinitzar-nos, 
perquè puguem compartir la seva infinita 
riquesa en el Banquet Celestial (Is 25), 
(Lc 22,14).

“ENS VISITARÀ UN SOL…”
FRA JOSEP MANUEL

E D I T O R I A L
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H i ha un autor anglès, C.S. Lewis, 
que té un llibre titulat “Cartes del 
dimoni al seu nebot”. Es tracta d’un 

dimoni expert que escriu cartes al seu 
nebot, que s’estrena com a temptador, i 
li dona consells. És un petit tractat d’es-
piritualitat escrit al revés, amb molta iro-
nia, però amb un sentit profundament 
cristià.

En una d’aquestes cartes, el dimoni 
experimentat que explica al seu nebot 
quina és l’estratègia que ha de seguir per 
perdre la persona que li ha estat encar-
regada, diu en un moment donat: “Nosal-
tres, els dimonis, fem creure a la gent que 
seran fills i reis, per després convertir-los 
en esclaus. El nostre enemic, Déu, fa al 
revés. Primer l’has de servir i al final des-
cobreixes que ets fill i hereu”.

Si hi pensem, veurem que descriu la 
veritat del que vivim. Si pensem en les 
coses dolentes, en els vicis, és així com 
comencen. La primera vegada que beus 
més del compte, et sents el rei, però quan 
ja t’has enganxat a la beguda, t’adones 
que t’has tornat un esclau. I així amb tan-
tes coses. La primera vegada que fem 
alguna cosa que ens porta pel mal camí, 
ens sembla plena de promeses (per això 
ens hi posem). Al cap d’un temps, si anem 
seguint aquell camí, ens trobem que ens 
hem convertit en esclaus, que ja no tenim 
llibertat, que ja no podem elegir i, a més, 
d’aquelles promeses no en queda absolu-
tament res. 

No obstant, el camí que ens proposa 
Déu és exactament el contrari. Jo diria que 
a l’evangeli del servent sense cap mèrit 
(Lc 17,7-10) escoltem el primer esglaó, 
però és un esglaó molt important. Per 
poder accedir a saber què és ser fill cal 
que ens despullem de moltes coses. Cal 
que ens despullem del nostre orgull, de 
les nostres ganes de ser reconeguts i de 
ser algú... El primer esglaó és el que ens 
diu l’evangeli: som servents, i no només 
servents, sinó servents sense cap mèrit. 
La mateixa paraula hi ha qui la tradueix 
diferent: servents inútils. El primer esglaó, 
doncs, és posar-se sincerament al servei 
de Déu i saber que amb això simplement 
estem fent allò que hem de fer, no estem 
mereixent res. I, fins i tot, descobrir que 
Déu, de fet, no ens necessita. Ens fa el pri-
vilegi de poder-lo servir, però, de fet, som 
servents inútils.

El pare Andreu Marquès, monjo de 
Montserrat, en un recés amb els frares 
una vegada ens parlava d’aquest evan-
geli. Ell, que era un home molt savi, ens 
deia que descobrir-se inútil era un allibe-
rament. Quan veia als monjos més joves, 
a Montserrat, carregats de feina, neguito-
sos moltes vegades perquè no arribaven 
a poder-ho fer tot, ell deia: “Quin descans 
saber que ets inútil i que allò que fas té una 
importància relativa!” 

Però per arribar aquí cal fer un pas, cal 
haver-se despullat. Cal haver renunciat a 
esperar el que nosaltres voldríem, la nostra 

PRIMER, SERVIR...
FRA EDUARD REY

Espai Franciscà
a r t i c l e s

Aquest text reprodueix l’homilia pronunciada en ocasió de la professió simple de fra Oscar 
Garcia i fra Climent Garau, a Arenys de Mar.
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recompensa. I només llavors descobrim 
que hi ha una altra paràbola a l’evangeli 
que diu el contrari d’aquesta (Lc 12, 35-38). 
Allà hi ha un servent que serveix, fa el seu 
deure, però l’amo, quan arriba, el fa seure a 
taula i el serveix. Llavors podem entrar en 
aquest àmbit d’allò que és gratuït de Déu. 
Déu ens estima, Déu ens vol fer seure a 
taula, no perquè ens ho hàgim guanyat, 
no perquè ho mereixem, no perquè ens 
necessiti i li hàgim donat alguna cosa, sinó 
només perquè Ell és bo, només perquè Ell 
ens estima. 

Per això, hem de passar primer per 
aquesta escola del servei. Si no hem 
passat primer per aquest posar-nos a dis-
posició de Déu i fer a vegades el que Ell vol 
sense veure la recompensa, sense veure 
què se’ns tornarà a canvi, difícilment des-
cobrirem el que Ell ens vol donar, que és 

infinitament més del que podem merèixer. 
És el camí de la paràbola del Fill Pròdig, 
per exemple. El camí del fill pròdig, en si, 
és un camí difícil, però encara ho és més 
el del germà gran, que ha estat servint 
el Pare abnegadament però no ha sabut 
entendre que estava a casa, que era un 
fill, que no era un esclau, que el Pare volia 
compartir-ho tot amb ell. La paràbola ens 
deixa aquest fill gran fora de casa mentre 
el petit està dintre a la festa. Potser el seu 
camí és més difícil perquè és més subtil, 
més profund, perquè el canvi que ha de fer 
no és tan aparent però va al cor de la seva 
relació amb el Pare, de la nostra relació 
amb Déu.

Entrar a la vida religiosa és entrar en 
aquest camí de servei, i moltes vegades 
sense veure exactament com Déu com-
plirà la promesa que ens ha atret. Però, 
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a poc a poc, podem anar descobrint que, 
de fet, acceptant-nos al seu servei, Ell ens 
està fent un gran privilegi, i que no sols ens 
està acceptant al seu servei, sinó que ens 
està acceptant a la seva taula, en la seva 
companyia, en la seva intimitat. 

I això implica també un canvi cap als 
altres. Implica també descobrir el valor 
de ser germà, recórrer aquest altre camí 
que ha de fer el germà gran del fill pròdig, 
que ha de passar de parlar al pare del “teu 
fill”, com si ell no hi tingués res a veure, 
a escoltar com el pare li parla del “teu 
germà”, pel qual també ell s’ha d’alegrar.  

Solem veure els altres com a fills prò-
digs, com aquells que tenen els privilegis 
que a nosaltres ens falten, i nosaltres com 
el germà gran que ho mereix tot però no 
rep el que li correspon. I el camí que hem 
d’anar fent és saber que pengem tots de 
la generositat del Pare i que això ha de 
transformar la nostra mirada.

És un camí, doncs, d’anar canviant la 
mirada cap a nosaltres mateixos, traient-

nos la importància que nosaltres ens 
donem per poder descobrir la importància 
que ens dona Déu. Ens cal canviar la 
nostra mirada cap a Déu, passant de viure’l 
com algú que exigeix o imposa, a viure’l 
com algú que es dona, es regala i convida. 
Ens cal canviar la mirada cap als altres, 
passant de veure’ls com a competidors, 
com a aquells que ens poden fer ombra, 
o com a aquells que tenen allò que a 
nosaltres ens falta i envegem, a veure’ls 
com a aquells que, com nosaltres, pengen 
de la mateixa gràcia i generositat de Déu, i 
Déu ens els dona com a germans. 

Climent i Òscar, que el Senyor us il-
lumini per anar seguint aquest camí que 
no acaba en aquesta vida, aquest camí 
en el que hem d’anar aprenent a anar 
cada vegada més a fons. Que aquest 
camí, que és el de la humilitat, per poder 
realment sentir-se estimat i estimar, sigui 
també el vostre, a partir d’ara, i que Déu 
ens concedeixi a nosaltres de saber-
vos-hi acompanyar.
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Santa Clara és una santa entranyable 
amb qui tinc una relació des de fa 
molts anys, una relació més d’afecte 

que d’estudi. D’altra banda, Assís –espe-
cialment Sant Damià–, és un dels meus 
racons del món. Sempre dic que, si em 
perdo, és un dels llocs on em podeu tro-
bar; i quan sóc a Assís, puc no trepitjar les 
basíliques però no marxaré sense haver 
trepitjat sant Damià. 

Durant molts anys s’ha mirat a santa 
Clara a l’ombra de sant Francesc. A més, 
hi ha un cert romanticisme al voltant 
d’aquestes figures. De vegades sem-
bla com si tinguéssim una mena de gen 
romàntic adormit que, a la mínima que et 
despistes, es desperta i s’activa. Un gen 
romàntic al voltant d’aquests sants –i, de 
fet, en l’hagiografia en general–, que no 
només afecta a la visió de la relació entre 
ells, sinó que aquesta aurèola de roman-
ticisme també embolcalla la forma de pre-
sentar els seus principis, la seva opció, les 
seves propostes. 

Quan es parla de l’alegria franciscana, 
o de la germanor franciscana, són con-
ceptes d’unes arrels i d’una serietat molt 
grans; tanmateix, normalment, se’n fa una 
versió light. Penso que pel·lícules com 
Germà sol, germana lluna, van contri-
buir (potser involuntàriament) a aquesta 
percepció. Recordo aquella imatge de 
tots dos saltant pels camps, algun dels 
diàlegs... i no arriben a traslluir la fondària 
dels principis que volen reflectir. Hom no 
hi percep que aquesta fraternitat real amb 
tot el que existeix, aquesta estima per tot 
el que és creat té una serietat, unes arrels 
i unes implicacions amb la vida, que són 
de molta entitat, de molta radicalitat i de 
molta fondària. I això, fa mal a tots dos 

–a Francesc i a Clara– perquè no fa jus-
tícia a l’alçada de la seva aportació a la 
història de l’espiritualitat, a la història de 
l’Església i, gosaria dir que també, a la 
història de l’Europa Medieval. 

Afortunadament, hem evolucionat i, des 
d’aquesta Clara que s’estudiava a l’ombra 
de Francesc, hem passat a reconèixer el 
valor que té Clara per a Francesc, per als 
primers frares, per a tot el moviment. 

Avui, quan mirem santa Clara, hi ha epi-
sodis que ens fan recordar a Maria envol-
tada dels apòstols, al Cenacle, a la Pente-
costa. I en altres episodis, ens fa pensar 
en Maria Magdalena. Considero que, el 
fet que hi hagi totes dues referències, ja 
implica haver fet un pas. En tot cas, con-
clou que hi ha una figura femenina parte-
naire a l’alçada de Francesc. 

I això es dóna perquè avui hi ha dues 
coses que ens permeten fer aquesta lec-
tura diferent. La primera és que, òbvia-
ment, hi ha una nova postura respecte de 
la dona, fins i tot respecte de la santedat en 
figures femenines. Però també hi ha una 
nova perspectiva respecte de les ciències 
que permet incorporar especialment tot 
el que aporten els estudis històrics, tot el 
treball de documentació, sense la por que 
feia utilitzar elements històrics per interpre-
tar el que passava perquè semblava que 
es temia que els sants deixessin de ser 
sants si es contextualitzaven. Igual com 
ha passat amb l’aplicació de l’exegesi i 
l’hermenèutica al coneixement i interpre-
tació dels textos bíblics, la historiografia 
obre una comprensió molt més ajustada a 
la figura dels sants. 

Ara, en aplicar aquests estudis històrics 
al coneixement de Clara, ens permet pren-
dre-li bé les mides, dimensionar-la i veure-

SANTA CLARA D’ASSÍS
NATÀLIA PLÁ
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la en si mateixa i per si mateixa, sense que 
això impliqui excloure la relació i la referèn-
cia a Francesc. Perquè aquesta relació i 
referència existeixen, però redimensiona-
des, retornant-les al que va ser i no a la 
narrativa que se n’ha construït.

Contextualització de la trobada de Clara 
i Francesc

Permeteu-me que contextualitzi una 
mica la trobada entre Clara i Francesc, 
que és una de les coses que els estudis 
històrics ens han permès d’acotar i que 
divergeix de la llegenda romàntica popu-
laritzada. 

Quan Clara es troba amb Francesc té 
uns divuit anys, més o menys. Als divuit 
anys, una dona de l’Edat Mitjana era una 
dona preparada per casar-se o ja casada 
i amb fills; preparada per portar una casa 
i, en el cas de les dones nobles com ara 
Clara, una casa amb servei, amb impli-
cacions socials, etc. Per tant, quan Clara 
coneix Francesc, podríem dir que està for-
mada, que és una dona adulta en codis 
de l’època. 

Així doncs, Clara és ja una dona amb 
criteri propi que, quan entronca la seva 
forma de vida amb la de Francesc, ha 
perfilat la seva personalitat: els trets forts 
inicials de la personalitat, els trets que la 
porten a fundar, els trets que la porten a 
“deixar el segle”, estan marcats abans 
que Clara conegui Francesc. En pot tenir 
alguna notícia d’ell, això sí, però no conèi-
xer-lo en el sentit de tenir-hi relació: les 
condicions socials de l’època no farien 
possible que haguessin tingut relació per-
sonal, directa. 

Tanmateix, ella ha somiat una forma de 
vida diferent a la que li tocava. A Clara li 
corresponien dues possibles formes de 
vida: casar-se amb algú d’acord amb la 
seva condició de noble, o bé, si volia defu-
gir això, havia d’entrar en un monestir dels 
regulars a l’època. Clara ja havia decidit 
que no volia cap de les dues coses, així 
que la seqüència adequada no és: Clara 
coneix Francesc, sap moltes coses d’ell, 
Clara comença a qüestionar-se coses i 
llavors surt de casa seva i comença una 
forma de vida. Aquest no és l’ordre del 
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que va passar. Més aviat, tot apunta que 
la realitat és que Clara té una sensibilitat 
semblant a la de Francesc, sintònica amb 
un esperit de l’època, amb un moviment 
que transcendeix les fronteres; i, sobretot, 
Clara té una relació amb Déu personal i 
veraç: una relació profunda, una relació 
forta, no una relació merament cultural o 
ritual. Clara actua des d’aquestes dues 
bases: des d’aquest esperit de l’època i 
des d’aquesta relació personal viva amb 
Déu, Clara desitja viure segons uns cri-
teris determinats. El que segurament no 
és capaç encara de pensar és com fer-ho 
possible. Sap que vol fer una altra cosa 
però no sap exactament què i, sobretot, 
no sap com. 

Aquí sí es comprèn que Clara reaccioni 
quan té coneixement del que està pas-
sant amb uns homes de la ciutat: sent a 
parlar del fill d’un mercader i també del 
seu cosí, Rufí, que ha entrat al grup de 
Francesc. Quan té notícia que hi ha una 
gent d’Assís que està fent quelcom que a 
ella li encaixa, és quan busca la manera 
de contactar amb Francesc. Però l’inici de 
la vocació de Clara no està en la vida de 
Francesc, i això –vull destacar-ho des del 
primer moment– en absolut desmereix a 
Francesc ni el seu paper.

¿Per què no es podien conèixer? Per-
què, com totes les anàlisis de la socie-
tat de l’època apunten, amb Francesc hi 
havia una distància generacional i social 
que feia del tot improbable que poguessin 
relacionar-se personalment. Clara només 
podia haver vist Francesc ocasionalment 
entrant a l’església i encara estarien en 
zones separades. No hi ha contacte directe 
possible segons els codis socials vigents. 

Amb tot, val a dir que potser la pròpia 
Clara va donar peu que es fes aquesta lec-
tura del paper de Francesc, més fundador 
de la vida de Clara i del seu grup del que, 
estrictament, va ser. Clara escriu al Testa-
ment (n. 24): “Després que l’Altíssim Pare 

Celestial es dignà a il·luminar amb la seva 
gràcia el meu cor, perquè seguint l’exemple 
i l’ensenyament del nostre molt benaurat 
pare sant Francesc jo fes penitència, poc 
després de la seva conversió juntament 
amb les meves germanes, li vaig prometre 
voluntàriament obediència”.1 Anirem veient 
quina és la interpretació en clau francis-
cana d’alguns d’aquests termes, però aquí 
queda clar: qui desvetlla en Clara aquesta 
vocació és l’Altíssim Pare Celestial, i ella 
reconeix el paper de Francesc com a 
formador, com a guia, com a orientador. 
Però potser la formulació també dona peu 
a interpretar més paper de Francesc del 
que va ser. ¿Per què ho diu així Clara? 

La humilitat dels sants a vegades fa que 
les coses semblin molt més senzilles del 
que en realitat han estat. Quan s’expliquen 
les coses un cop passades, fa que es narri 
més relaxadament el que, en realitat, acos-
tuma ser un procés més complicat. A més, 
Clara era hàbil i molt intel·ligent. I, a banda 
de no faltar a la veritat –perquè Francesc 
té un paper i ella el reconeix–, també sap 
que a la seva època convé dir les coses 
d’una determinada manera. Millor donar a 
entendre que hi ha un home al capdavant 
i no que és iniciativa d’una dona. 

¿Com sabem que Clara realment tenia 
aquesta idea d’abans?2 Ho sabem per-

1. Francesc d’Assís, Clara d’Assís, Escrits. 
Clàssics del Cristianisme, 1. Facultat de Teo-
logia de Catalunya i Fundació Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 1988, p. 155.

2. Tota la part historiogràfica de la xerrada està 
presa del treball interdisciplinar publicat per: 
KreiDler-Kos, m., röttger, a., Kuster, n., 
Clara de Asís. Amiga de la soledad, her-
mana de la ciudad. Herder, Barcelona, 
2008. També pot ser d’interès aprofundir la 
figura de Francesc d’Assís des de la mirada 
d’un d’aquests autors, l’historiador caputxí 
Niklaus Kuster: Kuster, N., Francisco de 
Asís. El más humano de todos los santos. 
Herder, Barcelona, 2003. 
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què quan ella mor, de seguida es fa el 
procés de canonització on s’interroga a 
les persones que van conviure amb ella 
i, entre elles, està Benvinguda, la tercera 
del grup de Clara (la primera, després de 
Clara és Agnès, la seva germana; després 
s’afegeix Pacífica de Guelfuccio i després 
Benvinguda, que ve de Perugia). ¿Quan 
s’han conegut Benvinguda i Clara? Quan 
la família de Clara, pels conflictes que hi 
ha a Assís, s’exilia a Perugia. Així doncs, 
Benvinguda i Clara coincideixen en una 
etapa d’infància i adolescència. Quan 
Clara retorna de l’exili de Perugia, ja no es 
tornen a veure fins que Benvinguda entra 
al grup. Estem parlant que elles segura-
ment es deixen de veure sobre el 1205, i 
Clara no marxarà de la casa paterna fins el 
1211. ¿Com sap Benvinguda tot el que diu 
al procés de canonització? Doncs perquè 
havien compartit confidències, esperan-
ces. Aquestes joves comparteixen la seva 
vida espiritual, els seus anhels, els seus 
interrogants. Benvinguda segurament sap 
que Clara té intenció de fer quelcom, no 

sap el què, però sí que té intenció de fer 
una opció de vida radical. 

Per tant, contextualitzant històricament, 
veiem que Clara té una sensibilitat que 
sintonitza amb el moviment pauperístic, 
que està estès a bona part de França, a 
la regió del Rin, al nord d’Itàlia... Hi ha for-
mes de vida semblants en aquell moment 
també a la zona de Flandes: les beguines, 
els beguinatges... És a dir, en l’ambient 
es respira la necessitat que dintre de 
l’Església sorgeixi un tipus de moviments 
diferents, unes tendències diferents, i aquí 
hi hauria un moviment femení on podem 
situar Clara.

Dit això, reprenc que estàvem contex-
tualitzant una mica la relació entre Clara i 
Francesc, allò que correspon a cadascun. 
Però això –remarco–, considero que no 
desmereix en res Francesc, ans al contrari, 
crec que l’engrandeix perquè, essent un 
home de la seva època, podia haver volgut 
exercir una major potestat i no ho va fer. 
Francesc no va voler aquesta potestat, no 
va voler més autoritat que la del germà que 
ha començat a caminar una mica abans i 
facilita el camí al qui ve darrere. Clara mai 
no va haver de defensar el seu lloc amb 
Francesc, més aviat al contrari. 

A mi em va sorprendre molt quan 
Niklaus Kuster –caputxí especialista en 
temes de santa Clara amb el qui vaig tenir 
el privilegi de fer un curs intensiu sobre 
santa Clara que em va donar una fona-
mentació especialitzada a l’estima i les 
intuïcions que jo podia tenir sobre Clara a 
partir de lectures més d’espiritualitat–, ens 
explicava la topada que havien tingut Clara 
i Francesc. I, escoltant-lo, jo pensava: Com 
és això, si a les Floretes no surt mai,3 si 
en tot el que he llegit sobre sant Fran-
cesc i sobre santa Clara mai n’he sentit 
res; si, quan ens en parlen, sempre hi ha 

3. Les floretes de sant Francesc, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1980. 
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una entesa exempta de conflicte... Doncs, 
segons Kuster explica, la primera topada 
que van tenir Clara i Francesc fou, preci-
sament, perquè Francesc impulsà Clara 
perquè ella assumís el lideratge del seu 
projecte, perquè assumís el seu paper, i 
això no es concretava en que acceptés el 
càrrec d’abadessa, ja que això en concret 
era quelcom que ni un ni l’altre volien. Però 
el que sí vol Francesc és que Clara assu-
meixi el seu propi lideratge, comptant, això 
sí, amb l’ajuda i acompanyament d’ell, amb 
la seva fraternal amistat. Així que, com us 
deia, en realitat aquesta relació ens parla 
bé dels dos. Clara segueix sent generosa 
respecte al paper de Francesc, li reconeix 
tot. I Francesc és, com no es podria pensar 
una altra cosa, un autèntic cavaller, que 
facilita, que ajuda, que recolza però que 
respecta escrupolosament el paper de 
Clara i la seva personalitat.

Així que cal considerar Clara dins de les 
grans fundadores. Fundadores que, pel 
fet de ser dones en èpoques en què això 
complicava encara més les coses, acostu-
men ser dones molt determinades, dones 
fins a un cert punt obstinades. Diria que 
l’obstinació és una característica general 
dels fundadors, perquè per a obrir camins, 
cal certa obstinació que venci les reticèn-
cies i les inèrcies. Però, en el cas de les 
dones, encara és més imprescindible per-
què, en aquella època, essent dones ho 
tenien tot molt més complicat. El de fun-
dadora és un rol atípic en la feminitat de 
l’Edat Mitjana que, tanmateix, algunes van 
voler assumir encara que, sovint, la història 
ho hagi silenciat. 

Amb aquesta forma de prendre la inicia-
tiva, expressen una llibertat molt profunda, 
una llibertat d’aquestes que no admet con-
dicionaments o constrenyiments. Lliber-
tat per a iniciar, per a trencar estereotips 
i limitacions socioculturals; però no ho fan 
per esnobisme, per afany de protagonisme 
o per vanitat, que és una lectura contem-

porània que em sembla molt errada. He 
treballat força en temes de santa Teresa 
de Jesús i la gent insisteix a dir que ella 
va fundar perquè era una dona amb molt 
de caràcter i fins amb certa ambició. Sí, 
és veritat que tenia molt de caràcter, molta 
personalitat (com santa Clara i com tantes 
altres), però si funden no és per això tan 
contemporani de l’autorealització.4 Fun-
den perquè tenen una relació amb Déu i 
un sentit de la responsabilitat del que han 
rebut i que és bo per als altres, que les 
obliga. No poden deixar de fer-ho. Tindrien 
una greu càrrega de consciència si dei-
xessin de fer-ho.5 Ara bé, que tinguin un 
caràcter amb determinació, clar que ajuda, 
perquè si no, ¿qui fa front a tantes coses 
com elles van haver de fer remant contra 
corrent i contra els poders i estructures 
establerts? 

Clara és l’autora de la primera Regla 
monàstica escrita per una dona. Va torejar 
durant tota la seva vida les pressions d’uns 
i altres –també les de la jerarquia eclesiàs-
tica–, però el seu afany de darrera hora 
era preservar el privilegi de la pobresa. 
Els darrers anys de la seva vida va lluitar 
per treballar, per redactar la Regla i deixar 
assegurada aquesta forma de vida. I amb 
això va demostrar, un cop més, no només 
la seva determinació sinó la seva habili-

4. Segons Helena Béjar, l’afany d’autorrealit-
zació pertany a l’individualisme possessiu 
del romanticisme. V. béjar, H., El mal 
samaritano. El altruismo en tiempos del 
escepticismo. Barcelona, Anagrama, 2001, 
pp. 19-20; 49; 59; 70-71. 

5. En trobem moltes referències a la lectura del 
llibre Las Fundaciones, de Teresa de Jesús. 
Com a mostra, Santa Teresa parla d’uns 
desitjos que “no es en su mano desecharlos” 
(F 2, 4), i dirigint-se a Déu, li diu: “¡Y cómo 
mostráis vuestro poder en dar osadía a una 
hormiga!” (F 2, 7). santa teresa, Obras 
completas. Edició a càrrec de Tomás Álva-
rez. Burgos, Monte Carmelo, 200915.  
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tat i la seva intel·ligència. No es va deixar 
vèncer. 6

¿Qui i com era Clara? 
Com us deia, sabem moltes coses per 

aquests testimonis de primera hora, gent 
que l’havia conegut. No hi ha tantes figures 
de l’Edat Mitjana de qui conservem una 
documentació inicial tan sòlida. Per com 
ho expliquen, d’entrada podria semblar que 

6. M’és entranyable com Santa Teresa, en el 
seu procés de fundadora, recull al Libro de 
la vida aquesta floreta amb Santa Clara: “El 
día de Santa Clara, yendo a comulgar, se 
me apareció con mucha hermosura. Díjome 
que me esforzase y fuese adelante en lo 
comenzado que ella me ayudaría. Yo le 
tomé gran devoción, y ha salido tan ver-
dad…” I ho relaciona amb l’opció per la 
pobresa: “…que no me ha costado poco tra-
bajo que sea con toda firmeza y autoridad 
del Padre santo, que no se pueda hacer otra 
cosa, ni jamás haya renta. Y más hace el 
Señor, y debe por ventura ser por ruegos de 
esta bendita santa, que sin demanda nin-
guna nos provee su Majestad muy cumpli-
damente lo necesario.”  (V 33,13)

era una noia més de l’època. Però quan 
esporguem, quan furguem una mica en 
el gènere literari dels testimonis, ens ado-
nem que hi ha un perfil espiritual específic, 
i alguns trets, sobretot, que escapen als 
estereotips de l’època. 

Creix en un entorn noble a Assís. Les 
dones viuen en una mena de torre en la 
que només estan elles. La relació amb els 
homes de la família és molt escassa, es 
veuen ocasionalment. La vida quotidiana 
és en aquesta torre que a nosaltres gairebé 
ens semblaria una presó perquè és una 
vida molt tancada. Això em fa pensar que 
potser a Clara no li va costar tant seguir 
sent lliure, malgrat li tallessin les ales i la 
deixessin reclosa a sant Damià en comp-
tes de poder fer el que volia fer perquè, en 
realitat, havia crescut havent de ser lliure 
dintre d’un lloc més tancat encara. Crec 
que Clara va aprendre la llibertat interior 
ja en aquesta vida primera. 

En aquell entorn sabem que les dones 
nobles tenien el privilegi d’aprendre a llegir 
i a escriure en llatí. Hi ha uns autors (E. Van 
den Goorbergh i T. Zweerman) que molt 
gràficament diuen que Clara, quan escri-
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via, era com si brodés les cartes, tal és la 
finor en la seva escriptura. Clara tenia molt 
bona ploma. Els seus textos són breus, molt 
concisos. El paper era escàs, així que no 
era tan fàcil escriure com ara. Quan Clara 
es posa a escriure ha pensat molt què vol 
dir i els seus textos han de ser desgranats 
tècnicament per adonar-nos de tot el que 
diuen; són realment com un acordió que es 
desplega. En un text d’uns quants versos 
o línies, quan es desplega, t’adones de la 
gran quantitat de contingut que conté. És 
aquesta dona que “broda les seves cartes 
com una artista”.

De Clara també se sap que es cuida 
dels pobres, que té una sol·licitud especial 
per ells. Fer obres de caritat era propi de 
les dones nobles de l’època, però ella tenia 
un especial afecte, una especial proximi-
tat en la manera de fer-ho. Ella comença 
l’amor a la dama pobresa abans de conèi-
xer el que també li té Francesc: “...ens hem 
obligat una vegada i una altra voluntària-
ment a ésser fidels a la nostra senyora, la 
santíssima pobresa” (TestCl, 39).7

Clara és com una anguila. Comença a 
evadir-se de la pressió familiar. Li comen-
cen a presentar candidats al matrimoni i 
ella va dient que no. Però cada vegada la 
pressionen més i ha de veure què fa, per-
què, si no, qualsevol dia es pot trobar amb 
un promès imposat. Donat que, de moment 
la respecten, té una mica de marge fins 
que pot organitzar la seva marxa de la 
casa familiar. Vull ressaltar que el con-
flicte matrimonial no es dona sols en ella. 
Aquest és un element també transversal 
a altres dones i algunes santes de l’Edat 
Mitjana. Abans parlàvem de les beguines 
a la zona de Flandes, que eren comunitats 
de dones que, clarament, cercaven tenir 

7. Francesc d’Assís, Clara d’Assís, Escrits. 
Clàssics del Cristianisme, 1. Facultat de Teo-
logia de Catalunya i Fundació Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 1988, p. 156.

una opció diferent a viure sotmeses ja fos 
al marit o al clergat.8 

Clara rep la seva herència –sembla ser 
que les dones rebien l’herència bastant 
aviat– i decideix vendre-la i entregar-la 
als pobres. Seguim veient els trets de la 
personalitat de Clara. Aquesta Clara que 
serà fundadora, té una iniciativa i una 
capacitat de decisió impròpia de moltes 
de les dones de l’època, educades per a 
somriure, complaure i seguir els rols pre-
fixats. Aquest gest és un desafiament a la 
política econòmica de la família. Fa el que 
vol fer, amb molta rotunditat. 

La seva amiga Bona de Guelfuccio 
explica que Clara, en un moment donat, 
l’envia a portar uns diners als treballadors 
que estan a la Porciúncula, a Santa Maria 
dels Àngels (a un parell de quilòmetres 
de la ciutat), per tal que comprin carn i 
puguin menjar bé. Aquests treballadors 
són Francesc i els seus companys. Clara 
ara ja sí segueix la seva pista, però no 
els coneix gaire:  si els hagués conegut 
més, hauria sabut que ells no accepta-
ven diners. Elements com aquests són els 
que ens fan veure que hi ha relació però 
no directa, que hi ha coneixença però no 
amb precisió... 

Té notícies d’ells perquè, a més i com 
deia abans, un cosí seu, Rufí, ha marxat 
amb aquest grup dels primers i Clara sim-
patitza amb aquest home que provinent de 
la burgesia ha deixat fortuna i prestigi per 
abraçar a Crist pobre, que és exactament 
el mateix que ella vol fer.

8. Vaig tenir notícia de l’existència d’aquestes 
comunitats femenines quan va morir-ne la 
darrera. I després, arran dels estudis de 
Kuster, vaig copsar el vincle de fons que hi 
havia amb tot un moviment a l’Europa de 
l’època dins el que també calia incloure el 
franciscà i el clarià. https://www.lr21.com.uy/
cultura/1100308-muere-la-ultima-begui-
na-una-tradicion-libertaria-femenina-ico-
no-de-europa 
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Segurament Clara també va tenir notícia 
de l’enrenou que va tenir Francesc amb el 
seu pare i l’escena davant del bisbe. Pel 
que diuen els estudiosos, no hi ha docu-
mentació que afirmi que realment ho va 
veure. Això surt a les pel·lícules i per això 
ho hem interioritzat però, en realitat, no 
sembla fàcil que Clara presenciés aque-
lla escena. En canvi, sí és molt probable 
que dintre de casa es comentés entre les 
dones de la família el que havia succeït. 

També cal assenyalar que la trobada 
primera entre Francesc i Clara devia ser 
iniciativa de Clara. Sembla que les dones, 
en aquell moment, demanaven per sortir. 
La que pren la iniciativa i busca la manera 
de trobar-se amb Francesc és ella, entre 
altres coses perquè Francesc devia anar 
amb molta cura i no s’arriscaria a inten-
tar-ho. ¿Per què? Doncs perquè hi ha un 
moviment, el dels valdesos, que està sent 
perseguit; són laics homes i dones que 
abracen una forma de vida molt pobre, 
molt radical evangèlica, que viuen junts, 
prediquen junts... Això està molt mal vist 
i estan perseguits. Francesc, que està 
començant, i que ja prou difícil ho ha tin-
gut, va amb peus de plom. No serà ell qui 
vagi a buscar o propiciï la trobada amb 
Clara, una noia noble. 

Però, a iniciativa de Clara, tenen diver-
ses trobades i allí sí que ella decididament 
escull a Francesc com a guia, com a acom-
panyant espiritual, com a persona amb qui 
fer el discerniment. Adonem-nos que, vist 
així, en realitat és una relació molt més 
madura i un paper, el de Francesc, molt 
més bonic. Estem parlant de dos sants que 
es troben amb una honestedat de vida-en-
Déu tremenda, amb una fortalesa per a ser 
capaços de fer el que creuen que han de 
fer, i això implica deixar anar, despullar-
se de tots els privilegis, les propietats, etc. 
Clar que s’entenen, clar que sintonitzen, 
clar que simpatitzen l’un amb l’altre i clar 
que es recolzen l’un a l’altre. Ella l’escull 

i ell s’adona que té davant seu una dona 
extraordinària. 

Pensem que Clara no només vol 
escapar-se, sinó que si vol fer-ho és per 
començar una nova forma de vida, la qual 
cosa és molt més complicada. Escapar-
se és relativament senzill. Si Clara només 
hagués volgut fugir, li hauria estat més fàcil 
fer-ho, però ella vol començar una nova 
forma de vida i necessita de suport. Si no, 
li serà inviable. 

Així que quan arriba a la sintonia amb 
Francesc, Clara ja ha comptat amb la 
complicitat femenina: amb la seva amiga 
Bona, amb Benvinguda a Perugia... I amb 
la figura també fonamental que és Horto-
lana, la seva mare: una dona també excep-
cional que peregrina a Roma, a Santiago i 
sembla que fins a Terra Santa (si això era 
perillós per a un home, imagineu-vos per 
a una dona). Hortolana és una de les res-
ponsables que vetllen perquè Clara tingui 
una formació, una amplitud de mires. 

Doncs tots aquests són trets de qui és 
Clara, que deduïm dels fets, dels testi-
monis, del context històric. Ella mostra 
signes de personalitat i d’autonomia de 
criteri; vol una existència sense segure-
tats, que és completament incomprensi-
ble per a l’època. Té una concepció de la 
vida religiosa que va molt més enllà del 
pietisme que seria comprensible per la 
formació religiosa que rebien les dones 
nobles. La seva és una vivència religiosa 
molt més profunda. Té coratge per a assu-
mir el que faci falta i una voluntat indes-
tructible per dur-ho a terme. Té una forta-
lesa i una determinació que s’han forjat 
també en la vida: ha hagut de sortir de 
casa seva, han estat a l’exili, han viscut 
els combats... Això ens permet entendre 
que és una dona amb la força suficient 
com per a sortir de la casa materna la nit 
del diumenge de Rams, del 27 al 28 de 
març, i per a anar a trobar els frares que 
l’estan esperant. 
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¿Què volia fer Clara i què va fer? 
Clara volia abraçar pobra a Crist pobre.9 

I volia fer-ho en el context d’una comunitat 
fraterna on no hi hagués ni distincions ni 
jerarquies, en la que no hi hagués posses-
sions, que no hi hagués privilegis, en la 
que per damunt de tot vigissin els criteris 
evangèlics.

Clara no vol ser eremita i, per molt que 
ens estranyi per com van evolucionar les 
coses, tampoc volia ser monja de clausura. 
En realitat, a Clara li hauria agradat campar 
pel món a l’estil del que estaven fent Fran-
cesc i els seus companys. No vol la vida 
reclosa d’un monestir, aquesta no era la 
forma de vida original que Clara desitjava. 
Si l’hagués volgut, potser s’hauria avingut 
a alguna de les ja existents. Tanmateix, 
assumeix amb relativa agilitat que no 
podrà fer una vida itinerant. Accepta la vida 
sedentària però no abraça una vida amb 
el grau de reclusió que nosaltres associem 
a la vida contemplativa. Aquesta no era la 
vida que Clara volia ni la que va fer. 

Com dèiem, és una dona l lesta. 
S’haurien ficat en un embolic ells i ella 
intentant fer vida itinerant. Hauria estat 
una bogeria. En canvi, no farà conces-
sions amb el tema de la pobresa. Clara 
distingeix entre unes coses i altres, i actua 
amb habilitat: unes les travessa, altres hi 
renuncia però n’hi ha algunes en què no 
admet negociacions.

Una dada molt interessant de la que de 
vegades no en tenim consciència: Clara vol 
estar en un lloc veí a la ciutat, no vol una 
clausura desentesa del món sinó un lloc on 
tenir una vida d’oració i de comunió amb 
altres persones en senzillesa i simplicitat, 

9. “Abraçar Crist pobre com una verge pobra.” 
(2Cta.Cl 18) a: Francesc d’Assís, Clara 
d’Assís, Escrits. Clàssics del Cristianisme, 
1. Facultat de Teologia de Catalunya i Fun-
dació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 
1988, p. 164.

en relació personal i forta amb Déu. Sí vol 
aquesta vida d’oració però no menysprea 
el món, no menysprea els seus veïns, al 
contrari: desitja el seu bé i, per això, entén 
que el lloc on estiguin ha de ser un lloc en 
relació amb el poble. Això explica algunes 
de les passes que va fent i segueix senya-
lant matisos que Clara aporta a l’Església 
en aquell moment i, m’atreveixo a dir, que 
són matisos que faríem bé de recuperar 
actualment. 

El carisma de Clara, el que Clara aporta 
a l’espiritualitat, l’hem de dur també al con-
text contemporani, fins i tot per acabar de 
realitzar coses que ella en el seu dia no 
va poder realitzar plenament i que potser 
en el context sociocultural contemporani 
sí serien viables (sense deixar de tenir un 
punt de molta novetat). 

¿Què va fer Clara? ¿Com és el procés 
inicial que ens ajuda a entendre què és el 
que Clara no vol i cap a on es dirigeix? En 
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sortir de la casa paterna va a la Porciún-
cula, allà li tallen els cabells i ja surten de 
matinada cap a Sant Pau de les Abades-
ses, un monestir benedictí on passa uns 
primers dies, poc temps. Són llestos. El 
consell és de Francesc. Ell també va estar, 
els primers temps, acollit en un monestir 
benedictí, treballant.  

¿Què té Sant Pau de les Abadesses? 
Doncs un privilegi d’asil. Clara és una 
noia noble. Quan a casa seva s’adonen 
que ha marxat, surten corrents a buscar-
la. Si Clara s’arriba a quedar a la Porciún-
cula, dorm el dilluns sant a casa seva un 
altre cop, sens dubte. Així que Clara va a 
Sant Pau de les Abadesses, demana ser 
admesa treballant allà com a criada per 
ser protegida quan la família hi vagi. La 
seva família arriba al monestir, fan enre-
nou, però si s’emporten per la força a 
Clara seran excomunicats i amb això, en 
l’època, no s’hi juga. Així doncs, la família 
no s’atreveix a fer-ho.

Clara ha sortit sola de casa dels seus 
pares; els frares l’acompanyen en el tra-
jecte a Sant Pau de les Abadesses, però 

se’n tornen. Clara està sola. Una noia de 
divuit o dinou anys, viu aquesta pressió, 
aquesta tensió familiar, i ho passa sola. 
No és prudent que els frares estiguin a 
prop i, a més, indica el respecte de Fran-
cesc des del primer moment cap a la 
vocació personal de Clara. Ella ha d’anar 
donant les seves passes, discernint què 
ha de fer, escoltant les seves sensacions 
i ha d’entendre’s amb Déu.

Quan les aigües es calmen una mica, 
marxa. No li agrada la vida del monestir, 
no és la vida que ella vol portar i, a més, 
és un entorn amb més possessions, més 
riqueses, més luxes del que vol. Se’n va 
a Sant Àngel de Panzo, una església on 
viuen unes dones penitents que no són 
pròpiament monges sinó semireligioses.

Agnès, la seva germana, s’escapa de 
casa setze dies després de Clara. ¿Per 

què no va marxar abans? Segurament aquí 
la que tenia determinació complerta era 
Clara mentre que Agnès, quan ja va veure 
la jugada feta, llavors va decidir marxar ella 
també, de seguida que pogués. Però qui 
va tenir la iniciativa forta va ser Clara. 

La família torna a sortir i aquest cop dis-
posats al que faci falta. Ens expliquen que 
Agnès cridava: –Clara, si et plau, jo no vull 
marxar. I Clara prega, i demana a Déu que 
intervingui. I diuen que la lleugera Agnès 
pesava tant que no van poder reduir-la. Si 
Clara abans s’havia tallat els cabells, s’havia 
agafat a l’altar com a signe de consagració, 
a Agnès no se la poden emportar perquè 
Déu comença a fer signes deixant clar que 
la vol protegir, que les vol protegir.

Quan la família renuncia a endur-se a 
Agnès, se’ls afegeix Pacífica i totes tres 
marxen cap a sant Damià. Allà comença 
pròpiament aquesta forma de vida nova. 

¿Per què no es queden a Sant Àngel 
de Panzo si eren penitents, respectaven 
la pobresa i hi havia radicalitat evangèlica? 
Doncs perquè, com us deia abans, hi 
havia una condició fonamental que no 
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acomplia el lloc, i és que estava fora de 
la vista d’Assís, lluny de la ciutat. Anem 
veient, a poc a poc, els signes i fets que 
ens transmeten quins són els puntals forts 
de l’opció de Clara. I un és aquest: Clara 
vol estar a prop de la ciutat. Quan arriben 
a sant Damià, diu el biògraf Celano: “Aquí, 
clavant ja en segur l’àncora del seu espe-
rit, no fluctua més per possibles canvis de 
lloc” (VidaCl 10). 

De fet, se sap que hi ha una carta 
de Jacobo de Vitry on parla d’un viatge 
a Itàlia en el que coneix els germans 
menors i les germanes menors i parla 
d’elles. Diu que viuen en uns hospicis 
a prop de les ciutats, que elles sembla 
que no porten vida d’itinerància però sí 
renuncien a tota propietat i que, com els 
germans, no accepten res sinó el fruit 
del seu treball. Es distingeix, per tant, 
dels monestirs que sí tenen propietats 
i privilegis, poden viure de rendes i les 
monges no fan treballs servils. Els i les 
distingeix dels “humiliats” i de les begui-
nes, i Jacob de Vitry evita l’ús del terme 
“monestir”. Els qui parlen i es refereixen 
a elles en aquesta època fan equilibris 
amb els termes. No és tan fàcil descriure 
què fan, què no fan, què es pot dir i què 
no es pot dir, en veritat, d’elles. 

Sí tenen una forma de vida contem-
plativa que, al mateix temps, és social i 
caritativa. Si es pot parlar de clausura a 
Sant Damià, és d’una clausura de portes 
obertes. Una clausura que protegeix una 
vida íntima, la vida d’oració, i entén que 
hi ha d’haver un espai i una experiència 
en aquest sentit preservada, però que no 
vol desentendre’s dels malalts, dels men-
dicants, del qui passa pel camí. Diu que 
són cases petites, pobres i acollidores. 
La pobresa franciscana és una pobresa 
amable. Les coses poden ser molt senzi-
lles però han de ser acollidores. 

Clara vol ser mirall i exemple per al món 
i també, per tant, per a la gent de la seva 

ciutat.10 ¿Per què em sembla important 
aquest terme de l’hospici, d’aquest lloc 
obert, d’aquest alberg? Perquè aquest 
és una carisma molt femení. La dona és 
casa. En antropologia filosòfica, hi ha 
alguns autors que diuen que la dona és 
la primera estada de l’ésser humà. L’ésser 
humà comença en una estada humana 
de carn i ossos.11 Per això la dona acos-
tuma a tenir una sensibilitat especial cap a 
l’acollida. I per això s’entén que, tot sovint, 
la vida femenina desenvolupi aquesta 
dimensió d’acollida, de cuidar, de rebre. 
Per això entenc que Clara, amb la seva 
sensibilitat cap al bé dels seus conciuta-
dans, vulgui cuidar del que faci falta. I, de 
fet, hi ha algun moment en què, segons 
ens expliquen, arriba a fer entrar al seu 
propi espai, al seu lloc de pregària, a un 
germà que necessita ser atès durant la 
malaltia. No té cap objecció en introduir-
lo en aquest lloc. Avui dia, encara molts i 
moltes s’esquinçarien les vestidures per-
què violenta la clausura. Per això us deia 
que crec que aquests “matisos” que anem 
deduint de l’actuació de Clara segueixen 
essent una interpel·lació en relació a for-
mes de vida religiosa consagrada o comu-
nitària laical.

10. Significativament, el títol d’un text que va 
ser de referència durant un temps, ja recollia 
la imatge del mirall. En aquell cas, a com 
Clara s’emmirallava en Crist. Però aquí s’hi 
afegeix com això també duu a ser un mirall 
per a la gent. triViño, m. Victoria. Clara de 
Asís ante el espejo. Historia y espiritualidad. 
Ediciones Paulinas, Madrid, 1991. 

11. Josep M. Esquirol en diàleg amb el pensa-
ment d’Emmanuel Lévinas: “[…] considera 
que el hombre entra en el mundo siendo 
acogido, y acogido por los otros. [...] La pri-
mera morada del mundo es una morada 
humana.” esquirol, j.m., Uno mismo y los 
otros. De las experiencias existenciales a la 
interculturalidad. Herder, Barcelona, 2005, 
p. 29-30.
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 ¿Qui és la referència per a Clara?
Hi ha un text referencial, crucial per a 

Clara, i que l’estima de tal manera que, 
tot i no sent seu, l’inclou al Testament 
de vida per a les seves germanes: és la 
forma de vida que Francesc va redactar. I 
convé veure-ho en relació amb un conflicte 
de fons en el qual no m’estendré, només 
l’esmento i podeu buscar-ne la pista als 
estudis de Kuster. Quan ho vaig conèixer, 
em va sorprendre molt perquè mai n’havia 
sentit res. 

Resulta que el cardenal Hugolí va ser 
una pedra a la sabata per a la bona de 
Clara. El fet és que Hugolí l’estimava, 
la valorava i l’apreciava molt, però no 
l’entenia. Jo crec que és tan senzill com 
això. Considero que no seria correcta una 
lectura en què el cardenal Hugolí desit-
gés mal a Clara, en absolut. Estic con-
vençuda que Hugolí creia que era el millor 
per a ella, però no havia entès res del que 

Clara volia viure. Hi ha tota una sèrie de 
processos a través dels que Hugolí voldrà 
incidir en la reglamentació de les formes 
de vida femenines, i Clara haurà de lluitar 
molt amb aquest tema.

Si veiem la forma de vida que Fran-
cesc redacta per a les germanes, a 
petició de Clara, aquesta es redueix a 
una frase: “Ja que, per inspiració divina, 
us heu fet filles i serventes de l’altíssim 
i sobirà Rei, el Pare celestial, i us heu 
esposat amb l’Esperit Sant, escollint de 
viure segons la perfecció del sant Evan-
geli, vull i prometo, per mi i pels meus 
frares, de tenir sempre de vosaltres, com 
d’ells, una cura diligent i una sol·licitud 
especials”.12 

12. Francesc d’Assís, Clara d’Assís, Escrits. 
Clàssics del Cristianisme, 1. Facultat de Teo-
logia de Catalunya i Fundació Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 1988, p. 75. 
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Quan Francesc es dirigeix a Clara, quan 
formula una forma de vida per a ella i les 
seves germanes, la funció directiva que 
assumeix és molt relativa, és molt suau. 
Davant d’això, i per contrast, el paper 
d’Hugolí es destacarà com el del legisla-
dor. En comptes d’una frase, en la Regla 
que Hugolí pretén imposar hi haurà uns 
quinze articles; ja veiem quina despropor-
ció hi ha. Ell es presenta com a legislador, 
com a pare i com a superior d’aquestes 
filles en Crist. 

Francesc descriu unes dones que són 
autònomes, fortes, amb criteri i expressa 
un afecte i un desvetllament, una atenció 
i un suport incondicional igual que té pels 
seus germans. En contrast, la concepció 
d’Hugolí és que les dones són criatures 
dèbils i fràgils que han de ser custodia-
des en el món i que necessiten que algú 
prengui decisions per elles i les protegeixi, 
perquè, si no, estan perdudes i acabaran 
molt malament. Se les ha de preservar 
d’aquests mals i conduir-les. En canvi, 
el “jo” de Francesc es fa petit, franciscà, 
menor, davant del “vosaltres”. Ell no té cap 
problema. És com Joan Baptista. Decreix 
perquè destaqui el paper i la personalitat 
d’elles. Si Hugolí és el qui dicta les regles 
i les formes de les relacions, en el text 
de Francesc el qui dicta és Déu, i Déu és 
l’únic que defineix la vida de la comunitat. 
D’aquesta forma, Francesc expressarà el 
mateix respecte que expressa a Lleó, un 
dels seus germans, pel que fa a la relació 
originària de Clara i les seves germanes 
amb Déu: ningú no té dret a interferir en 
això. Ell ho respecta radicalment. Aquesta 
llibertat és inalienable. 

També cal destacar que hi trobem una 
referència molt forta a la Trinitat. L’únic 
Pare, diu Francesc, és el dels Cels. I tots 
els “hugolins” que vulguin adjudicar-se 
de pares de “nenes desprotegides”, que 
es busquin nines. L’únic que té dret a ser 
pare i a fer de pare, i a l’únic que hem de 

reconèixer després del pare a la terra, és 
el Pare del Cel. 

En aquest escrit de Francesc, el verita-
ble espòs no és Crist, que és el que nor-
malment diem. L’espòs és l’Esperit Sant, 
perquè s’ha de fer vida amb l’Esperit Sant, 
s’ha de caminar amb l’Esperit Sant, és la 
llibertat, és obrir iniciativa. I, en canvi, Crist 
és el mestre amb l’evangeli. Però amb qui 
elles fan desposori és amb l’Esperit Sant. 

El sentit de la clausura i la pobresa
Allò que importa a Clara és preservar 

que hi hagi una vida de relació seriosa 
amb Déu, que les persones tinguin aquest 
espai d’oració, que hi hagi una vida en 
comunió, senzilla, en autèntica fraternitat. 
I la clausura és per a preservar tot això, 
simplement com un espai d’intimitat i de 
privacitat que, com és fàcil de veure, és 
molt assenyat que existeixi. Però, en canvi, 
ella evita la paraula “clausura”, tot i que 
sembla que la distinció entre els termes 
“clausura” i “monestir” no es produeix fins 
a partir del segle XIII (fins a principis del 
XIII, “monestir” i “clausura” són intercan-
viables). 

La clausura és on les germanes volen 
viure segons l’evangeli, això és la clausura 
per a Clara i res més. No implica reixes, no 
implica portes tancades, no implica dis-
tàncies i, sobretot, no implica incomunica-
ció. Val a dir que, d’altra banda i segons 
assenyalen els especialistes, les normes 
que s’apliquen a la clausura femenina són 
molt més radicals que les que s’apliquen 
a la clausura masculina. Que cadascú en 
faci la reflexió pertinent... 

A Clara, ¿què li fa por de la clausura? 
Que llavors perilla la pobresa. Amb una 
clausura radical, la possibilitat de treballar, 
de tenir contacte amb les persones amb 
les que elles intercanvien, decreix... Això 
podria fer perillar la pobresa, i això sí que 
li preocupa. El privilegi que Clara defensa 
per tots els mitjans és el privilegi de la 
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pobresa. Obté aquest privilegi del Papa: 
en un primer moment li és confirmat i des-
prés ja quedarà assumit dins de la Regla. 

¿Per què un privilegi de la pobresa? Ella 
vol abraçar pobra a Crist pobre, ja ho hem 
dit. Si ho contextualitzem històricament, la 
pobresa, d’entrada, és una denúncia pro-
fètica de la pompa i riquesa que hi ha a 
l’Església i que no té cap raó de ser, tot un 
escàndol, en aquell moment i ara. El que 
posa en evidència l’opció per la pobresa, 
és que el tipus de pompa, riqueses, propie-
tats i manera de viure que es té en aquell 
moment és anti-evangèlic. Per això, fan 
una opció radical en contraposició, perquè 
actuï com un negatiu, que faci evident el 
que no pot ser. 

Ara bé, si els entesos diuen que la 
pobresa realment està sempre en un lloc 
destacat i és clau en els textos, que està 
col·locada de manera estratègica, com la 
clau de volta de tot l’edifici, llavors convin-
drà fer una traducció del terme “pobresa” 
al context contemporani. Perquè no tenir 
res i passar gana, fred i calamitats no és 
desitjable en cap moment de la Història i 

encara menys comprensible a les societats 
occidentals actuals. De fet, tenim clar que 
no és bo que ningú passi per això. Si no 
és bo que ningú passi per això, ¿per què 
hem de voler la pobresa per a nosaltres? 
Cal fer una lectura profunda per saber què 
vol dir i com aplicar-la avui. 

Un cop hem vist que el privilegi de la 
pobresa serveix per a mostrar el que és 
anti-evangèlic, el que consignem és que 
la pobresa franciscana és amable: hi ha 
delicadesa, hi ha atenció, hi ha senzillesa 
en els vestits però no hi ha brutícia, per 
exemple. Hem d’anar en compte perquè 
quan s’ha parlat de la pobresa se l’ha por-
tat a expressions míseres que no serien 
aquesta pobresa franciscana. 

La pobresa franciscana –com altres 
comprensions de la pobresa en altres 
espiritualitats– té molt de despreniment 
i, per això, esdevé un sinònim d’humilitat. 
Avui parlaríem de pobresa segurament 
en termes de sobrietat. Crec que seria un 
terme molt més proper i comprensible per 
a nosaltres. Parlaríem en termes de sobrie-
tat i de solidaritat. 
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Però el sentit profund de la pobresa és 
que hom no pot posseir res d’una manera 
despòtica, tractant malament... També vol 
dir que les coses no ens poden posseir a 
nosaltres, que no podem estar enganxats 
als béns. El que fa mal a la pobresa és el 
poder, és dependre dels béns, adorar els 
béns, els diners, les coses materials. Però 
encara hi hauria un graó més. 

La veritable pobresa és tenir clar que 
no es pot posseir ningú, que això no exis-
teix dins de l’Evangeli, no hi ha lloc per 
a cap forma de poder d’unes persones 
sobre altres. I aquí és on estem plena-
ment en el franciscanisme, en la frater-
nitat franciscana: som germans de tot el 
que és creat perquè no posseïm res ni 
ens deixem posseir per res ni ningú. La 
pobresa també té a veure amb la inde-
pendència i la llibertat.13 

Per això la pobresa és un camí, no un 
objectiu; no té sentit en si mateix el no tenir 
res per no tenir res. El no tenir res és per 
poder ser igual a tots, per poder ser ger-
mans de tots. Quan renuncies a la posses-
sió de l’altre, t’obres a la fraternitat, t’obres 
a l’amistat. Quan renuncies a la possessió 
egoista dels béns, t’obres a la possibilitat 
de compartir. 

13. “…hasta qué punto, para Francisco como 
para Clara, están íntimamente unidas la vida 
de unión con Dios y la contemplación con el 
hecho de una verdadera fraternidad 
humana. El encuentro con Dios en Cristo no 
puede acomodarse a cualquier forma de 
organización colectiva. De la cualidad de 
nuestras relaciones humanas depende la 
verdad de nuestra relación con Dios. Donde 
la relación con nuestros semejantes se 
libera de todo espíritu de dominio y, por con-
siguiente, de toda esclavitud, y donde se 
instaura una verdadera fraternidad, allí sola-
mente se ofrece a la contemplación el ver-
dadero rostro de Dios.” leclerc, eloi, Fran-
cisco de Asís: el retorno al Evangelio. 
Arantzazu. Oñati, 1994. 

I, encara més, en la pobresa com a cate-
goria espiritual, desenvolupem la possibilitat 
de la confiança en Déu. El qui és veritable-
ment pobre, confia radicalment en Déu. Per 
això la pobresa té molt a veure amb la humi-
litat. És una pobresa existencial, la pobresa 
de l’ésser; som éssers humils, éssers senzills 
que ens relacionem amb aquesta pobresa. 
Pobresa, humilitat... per a què? Per a estimar. 
Al final, tot es redueix a això. Perquè, ¿com 
estimarem bé si tenim formes, per subtils que 
siguin, de possessió d’uns sobre els altres? 
¿Pel seu bé, com el cardenal Hugolí, perquè 
no prenguin mal...? ¿Com podrem estimar-
nos veritablement si encara volem posseir, 
dominar, les persones? 

El gran clam del franciscanisme és que 
deixar-ho tot és guanyar-ho tot, com diu 
l’evangeli, però deixar-ho tot és per poder 
estar agermanats i igualats amb tots, per 
obrir-nos a relacions d’igualtat, que són les 
de fraternitat i amistat, que són les que sí 
van tenir els frares menors i les germanes 
menors. I això, ¿a què porta? A l’alegria, 
que és una virtut molt franciscana. Porta 
a l’alegria de viure, a l’alegria d’existir, a 
l’alegria de sentir-se estimat per Déu, a 
l’alegria de servir, a l’alegria de saber que 
aquesta pobresa es concreta en el servei 
als altres.14

Aquesta alegria, en el fons, és la que 
expressa Clara quan mor; en aquell 
moment final, Clara fa una gran síntesi: 
“Gràcies, Senyor, per haver-me creat”. 
Aquesta és la pobresa, reconèixer-me 
criatura d’un creador que m’estima, que 
em respecta en la llibertat i estableix una 
relació afectuosa amb mi. 

14. Trobem una mostra de com el francisca-
nisme entén l’alegria no com una emoció 
sinó com una virtut que amara la vida en tots 
els seus moments a arregi, j.m., Aprender 
a vivir con Francisco de Asís. Sugerencias. 
Ediciones franciscanas Arantzazu. Oñati, 
2013, p. 39-47. 



104  CATALUNYA FRANCISCANA

Avui, si no ets una víctima no ets 
ningú. Tothom és víctima”. Aques-
tes paraules no són meves, són 

d’un escriptor nord-americà que viu a Los 
Ángeles, Brett Easton Ellis. Parleu amb 
qualsevol, fins i tot, amb un mateix. S’és 
víctima dels traumes, de les dificultats, de 
la qüestió econòmica, de la societat, del 
que sigui... però víctima. Perquè no ser víc-
tima significa, com a mínim, ser suspecte 
d’ésser agressor.

Aquest autor defineix en tres punts la 
persona actual. Primer, el sentiment de 
víctima. Segon, el sentiment d’indignació: 
tots estem indignats, pel que sigui, però 
indignats; els d’un cantó i els d’un altre, 
els de dalt i els de baix... I has d’anar 
amb peus de plom perquè per qualsevol 

cosa que diguis, brolla la indignació. De 
fet, estar indignat és mostrar-se superior 
moralment a l’altre. I tercer, la rigidesa. 
El pensament actual certament que s’ha 
diversificat, però tinguis el que tinguis, de 
dreta o d’esquerra, tenim un pensament 
rígid. És aquella frase tan coneguda: “sí o 
sí”. També es pot dir: “no, o no”. 

Quantes vegades hom es troba davant 
d’un que t’expressa la seva idea, el seu 
pensament i hom diu: “sí però no”..., doncs 
aquest “no” ja no funciona, perquè és “sí o 
sí”. Rígids. Ens sentim víctimes, indignats 
i rígids.

Així és molt difícil posar-se en el lloc de 
l’altre. Intentar posar-se en la pell de l’al-
tre és un exercici que està catalogat com 
a feblesa. Posar-se a la pell de l’altre és 
rebaixar-se, és no ser conseqüent, és no 
ser el que toca ser. Per tant, no ens podem 
posar a la pell de l’altre, ni allò tan humà 
de saber que no sabem, de saber que no 
ho dominem tot, que fa possible l’escolta. 

I quan anem aprofundint l’actitud de 
víctima, certament que hi ha un senti-
ment molt clar i que ens va molt bé això 
de sentir-nos víctimes, perquè ens sen-
tim sense culpa, el sentiment de culpa 
està esborrat de la faç de la terra. Per 
tant, com més víctima, menys ens sentim 
culpables. Però si el meu victimisme és 
fruit de traumes o de qualsevol cosa 
anterior, cada vegada és més petita la 
meva llibertat, perquè la meva vida està 
en mans del que passa fora o dels que 
tinc fora. Com més víctima em sento, 
menys llibertat em queda. Em sentiré 
molt tranquil de consciència, però sense 
llibertat.

Per això és tan important l’actitud d’acció 
de gràcies, que és absolutament el contrari 

NO SOM VÍCTIMES
FRA JACINT DURAN

“
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d’això. Saber dir “gràcies”. És aquesta l’ac-
titud del leprós samarità (Lc 17,11-19), que 
és capaç de girar-se cap a l’altre, que és el 
que ens costa més, i dir gràcies.

I fixem-nos que Jesús no li diu: “la teva 
fe t’ha curat”, li diu “la teva fe t’ha salvat”. 
Jesús vol indicar que quan un sap donar 
gràcies no simplement es cura físicament 
sinó sobretot, i per damunt de tot, guareix 
la seva ànima. Saber donar gràcies és 
aprendre la humilitat, és humanitzar-se, 
és obrir-se, és aprendre a posar-se a la 
pell de l’altre.

Sant Ignasi de Loiola li donava molta 
importància a aquesta actitud. Deia que 
cada nit el creient ha de fer l’examen de 
consciència, de manera clara i nítida. Però 
diu que abans de començar has de pensar 
de què has de donar gràcies aquell dia. Has 
de començar donant gràcies per aquella 
paraula, per aquell trobament, perquè t’he 
trobat, Senyor, en aquella situació...

Tant és així que sant Ignasi, al final dels 
Exercicis, diu que s’ha de fer “la contem-
plación para alcanzar amor”, aprenent 

a donar gràcies, no “in genere”, sinó en 
concret. I dirà: “repassa la teva vida, que 
passin la cara dels teus amics, germans, 
parents, les persones que t’han ajudat..., 
dona gràcies!”. Aprendre a donar gràcies 
és la porta que ens mena a l’amor.

Els cristians, cada vegada que ens 
reunim, tenim una raó bàsica per donar 
gràcies, que surt a la carta de sant Pau 
a Timoteu: “Crist ha ressuscitat. Aquesta 
és la bona nova que jo predico” (2Tm 
2,8). Aquesta és la raó per la qual val la 
pena donar gràcies per tot. Si realment 
Jesús ha ressuscitat és que canvia tot el 
panorama, tota la meva vida. Si Crist ha 
ressuscitat, tot és diferent. I Crist no és 
una cosa, una entelèquia, és la persona 
de Jesús de Natzaret. Per això dirà sant 
Pau: “si morim amb Ell, ressuscitarem 
amb Ell, si patim amb Ell, regnarem amb 
Ell, si el neguem Ell ens negarà. Però si 
li som infidels, Ell es manté fidel”. Aquest 
és el nostre Déu, que es revela en la 
persona senzilla, humil i concretíssima 
de Jesús de Natzaret. 
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Hi ha el tòpic en la nostra societat que 
els cristians som gent disminuïda 
mentalment, crèduls i, en el pitjor 

dels casos, fanàtics. D’aquí la intenció 
d’aquest cicle de conferències, per mos-
trar, entre altres coses, que hi ha cristians 
en el món del Pensament, de la Literatura 
i de les Arts i també en el de la Ciència 
Moderna.

En el paradigma pseudo-científic 
actual: “tot el que no es pot demostrar 
científicament, no existeix”, de forma que 
es foragita del real tot el que té a veure 
amb l’estètica, la moral, la mística, la reli-
gió... I, per tant, els cristians no hi cabem 
o som ridiculitzats.

Aquí s’oblida que el paradigma cientí-
fic: observar els fenòmens empíricament 
per deduir inductivament1 lleis generals, 
és possible gràcies a Aristòtil, que entrà 
a Europa per mitjà dels àrabs i arribà a 
Sant Tomàs d’Aquino a través d’Albert 
Magne i els mestres de París al segle XIII. 
També cal recordar que els grans cientí-
fics de l’Edat Mitjana són frares francis-

1. Hi ha dues formes de pensar: Per deducció, 
és a dir, a partir de principis generals o auto-
ritats treure conseqüències, de dalt a baix. 
Per inducció, que és el mètode de la ciència 
moderna, a partir de l’observació de fenò-
mens i experiments, deduir lleis generals, de 
baix a dalt. Cal remarcar que K.Popper pre-
guntava: “¿Quantes vegades s’ha de repetir 
un experiment, perquè el resultat el donem 
com a llei?” Evidentment, això també és un 
principi general, un axioma, un dogma que 
no és científic. 

cans: Roger Bacon, un dels primers en 
proposar l’empirisme i el mètode científic, 
Guillem d’Ockam que obrí les portes a la 
lògica formal, i G.Mendel (s.XVII), el des-
cobridor de les lleis de la genètica, que 
era frare agustí.

La Ciència que treballa observant, 
disseccionant i estudiant la realitat és pos-
sible gràcies a la dessacralització del món. 
Cal recordar que la primera dessacralitza-
ció del món es dona a la Bíblia. A Gènesi 
1,1 el sol i la lluna, que eren divinitats en la 
cultura babilònica, passen a ser criatures 
creades per Déu i, per tant, no divines.

Cal recordar, finalment, que fins a Niet-
zsche tots els filòsofs, des de la Il·lustració, 
són creients, cristians o deistes, alguns 
panteistes (Spinoza), però no hi ha ateus.

¿Per què doncs aquest c ic le de 
Literatura, Art i Cristianisme?2 Perquè l’art, 
la música, la literatura són camins d’accés 
a la transcendència, a allò espiritual, i per-
què el Cristianisme ha de fer-se cultura, 
barrejar-se amb la cultura perquè sigui 
intel·ligible, com les llavors que s’han de 
barrejar amb l’humus de la terra per donar 
fruit. I també per donar a conèixer perso-
nes de vàlua del món intel·lectual i artístic 
que són cristians i que han fecundat en 
bona mesura la cultura europea.

2. Prèviament s’havien fet diversos cursos: 
sobre la Teologia Cristiana, sobre Jesús de 
Natzaret, sobre l’Esperit Sant i sobre Histò-
ria de l’Espiritualitat. Ho podeu trobar tot a 
ht tps: //caputxins.cat /que-fem/forma-
cio-adults/

HI HA CRISTIANS
FRA JOSEP MANUEL VALLEJO

Des de l’any 2017 a la Formació d’adults de Pompeia s’està fent un cicle, amb conferències 
mensuals, sobre Literatura, Art i Cristianisme, per donar a conèixer grans autors cristians, 
antics i actuals, del món del Pensament i de les Arts.
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La nostra societat actual tendeix a 
amagar les coses bones del cristianisme 
i destacar els defectes i les coses nega-
tives. Per exemple, quan parla de Van 
Gogh, es destaca la vivacitat de la seva 
pintura, el seu itinerari artístic, la relació 
amb Gauguin…, però mai no es parla 
de la seva fe cristiana ni del seu conei-
xement bíblic i preocupació pels temes 
espirituals. Fins i tot en les traduccions 
que hi ha de les Cartes a Théo, el seu 
germà, on li obre el cor sobre multitud 
de temes, no hi ha aquelles en què parla 
de la seva fe i inquietuds espirituals; cal 

anar a la versió original completa, per 
trobar-les.

I quan recentment es va celebrar el cen-
tenari de la mort de Ramon Llull, es van 
organitzar multitud de congressos i expo-
sicions on es destacava la seva filosofia, la 
seva aportació al català, els seus esquemes 
que obriren la porta a la informàtica…, però 
enlloc no es va ressaltar la seva experiència 
mística i el seu franciscanisme.

D’aquí la voluntat d’aquest cicle de con-
ferències de posar a la llum la fe cristiana 
de tots aquests autors destacats de la nos-
tra cultura europea.
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Recuperar el Misteri
Paradoxalment, la teologia escolàstica 

que arriba fins al segle XIX, amb la seva 
voluntat de respondre al Racionalisme 
imperant, sense adonar-se, va foragi-
tar el Misteri. Tots aquests escriptors i 
pensadors que tractem, a través de la 
Literatura i de l’Art, ens retornen al camí 
del Sobrenatural a través de la Bellesa, 
que ens endinsa en el Misteri de Déu. I 
ens mostren, sense menysprear el camí 
de la Ciència, una racionalitat més alta 
i profunda.

Ells seran els que influenciaran els 
grans teòlegs del segle XX, Balthasar, 
Rahner, De Lubac..., que varen renovar 
la teologia i preparar el Concili Vaticà II.

Un núvol immens de testimonis
En aquest cicle hem presentat més de 

cinquanta persones del món de l’art, del 
pensament o de la literatura que recol-
zen la seva vida en el Cristianisme. En 
seleccionem uns quants:

G.K.CHESTERTON (1874-1936). (Sílvia 
Coll-Vinent a Catalunya Franciscana 257)

Escriptor i periodista, convertit al catoli-
cisme de gran i gran apologeta a través de 
diaris, conferències, llibres i diàlegs públics 
amb B. Shaw, Wells i altres.

“…Si l’home no creu en Déu, és capaç 
de creure en una ceba…” Aquesta és 
una de les moltes, enginyoses, iròni-
ques i profundes frases de Chesterton. 
Més que un pensador o un filòsof, era 
un “home pensant”, un home que pen-
sava contínuament i sobre tota mena de 
coses, des d’un amor profund a l’home 
normal i corrent. Va estudiar dibuix i pin-
tura, fou un lector voraç, es dedicà a la 
crítica d’art i, sobretot, al periodisme en 
diversos diaris, fins a dirigir el seu propi. 
Agnòstic en la seva joventut, però fer-
vent recercador de la veritat, en 1922 es 
convertí al catolicisme acompanyat per 

les converses amb el seu amic el pare 
O’Connor. Des de llavors, es convertí en 
un fervent apologeta del cristianisme. La 
seva obra principal, Ortodòxia, escrita 
amb el seu estil irònic, imaginatiu i molt 
intel·ligent, és una defensa lúcida de la 
fe cristiana. 

Aspectes del seu pensament: 
1) El cristianisme és com la clau que 

permet obrir el pany del misteri de la vida. 
Els dogmes no són una gàbia, sinó que 
marquen un camí cap a la veritat i la ple-
nitud; de fet, tots tenim dogmes, més o 
menys inconscients. 

2) El seu punt de partida és la sorpresa 
per l’existència, ja que podríem no ser. Hi 
ha un món real allà fora que, malgrat les 
seves contradiccions, és essencialment 
bo i formós.

3) Però ni el món ni l’existència personal 
ni la col·lectiva estan resoltes, en el sentit 
que es poden comprendre. Són un misteri. 

4) La raó és un instrument per a conèi-
xer el món, però sols un més: l’art, la ima-
ginació, el misticisme o l’experiència de la 
vida són unes altres eines imprescindibles. 
Com que el món modern només confia en 
la raó, genera comportaments o idees 
més o menys irracionals: “Boig és aquell 
que ho ha perdut tot menys la raó”. El món 
modern, dirigit “racionalment” pels pode-
rosos, és un esguerro poblat per les velles 
virtuts cristianes que s’han tornat boges. 

5) L’ésser humà està sempre a la recerca 
d’una llar. Perquè tothom en tingui una en 
condicions, cal que la propietat estigui ade-
quadament repartida. Capitalisme i socia-
lisme redueixen la propietat dels homes per-
què ambdós tenen el monopoli. Chesterton 
proposa una tercera via, el distributisme, 
inspirat en la doctrina social de l’Església 
(Rerum Novarum, de Lleó XIII), on el paper 
de l’Estat és subsidiari i els éssers humans 
tracten de resoldre els seus problemes en 
lloc d’abandonar-los en mans del mercat o 
de polítics i tècnics especialistes.
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D’entre el torrencial cabal d’interessos de 
Chesterton, destaca la seva defensa dels 
contes de fades i la mitologia com a porta-
dors de profunda veritat. En l’àmbit literari té 
estudis sobre Dickens, Stevenson, sant Fran-
cesc o sant Tomàs..., i novel·les com L’home 
que fou dijous o les del pare Brown, on aboca 
la seva lúcida i delirant imaginació.

C.S.LEWIS (1898-1963). (Eduard Rey a 
RECERCA 71)

Professor de literatura medieval i del 
Renaixement a Oxford, fou ateu fins a la 
seva conversió narrada a “Sorprès per la 
joia”3. Des de llavors es convertí en un 
apologeta del cristianisme. En el llibre “Lo 
eterno sin disimulo”, en una entrevista, li 
pregunten: 

“El materialismo y algunos astrónomos 
indican que el sistema solar y la vida tal 

3. Traduït al castellà amb el títol de Cautivado 
por la Alegría. Historia de mi conversión, Ed. 
Encuentro 1989.

como la conocemos se originó por una 
colisión astral fortuita. ¿Cuál es la opinión 
del cristianismo sobre esta teoría?”

Lewis respon: “Si el sistema solar se 
hubiera originado por una colisión for-
tuita, la aparición de la vida orgánica 
en este planeta sería un accidente, y 
la evolución entera del hombre sería 
también un accidente. De ser así, nues-
tros actuales pensamientos son meros 
accidentes, el subproducto fortuito del 
movimiento de los átomos. Y esto vale 
igual para los pensamientos de los mate-
rialistas y los astrónomos que para los 
demás. Pero si sus pensamientos (los 
de los materialistas y los astrónomos) 
son subproductos accidentales, ¿por 
qué tendríamos que creer que son ver-
daderos?

No veo ninguna razón para creer que un 
accidente podría darme estimación correcta 
de los demás accidentes. Es como supo-
ner que la figura accidental que se forma al 
derramar un jarro de leche nos proporciona 
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un juicio correcto acerca de cómo se hizo el 
zumo y por qué se derramó.”

En la seva autobiografia diu: “Tots els 
autors cristians que llegia, m’agradaven 
molt “a pesar de su cristianismo”. Chester-
ton tenía más sentido común que todos los 
demás modernos juntos, prescindiendo, 
por supuesto de su cristianismo”. “Después 
de leer “El hombre eterno” de Chesterton, 
creía que el cristianismo mismo era muy 

sensato “dejando de lado su cristianismo”… 
Pero después de la lectura me ocurrió algo 
mucho peor: A principios de 1926 el más 
convencido de todos los ateos que cono-
cía se sentó en mi habitación al otro lado 
de la chimenea y comentó que las pruebas 
de la historicidad de los Evangelios eran 
soprendentemente buenas. “Es extraño”, 
continuó, “esas majaderías sobre el Dios 
que muere. Extraño. Casi parece como si 
realmente hubiera sucedido alguna vez”.4

Lewis es convertí en un gran divulgador 
del Cristianisme a través de conferències 
i llibres, entre els quals destaquem: Mero 
Cristianismo; La abolición del hombre i 
Cartas del demonio a su sobrino.

J.R.R.TOLKIEN (1892-1973). (Eduard Rey 
a RECERCA 71)

Professor d’anglosaxó, llengua i literatura 
a Oxford, amb una dedicació especial al 
temps anterior a la invasió normanda del 
segle XI, i al món de la mitologia i l’èpica 
germàniques. Per inventar les llengües 
èlfiques, va necessitar crear una Història, 
una Prehistòria i una Mitologia. D’aquí sor-
giren les seves grans obres: El Senyor dels 
Anells i El Silmarillion, tot un món de perso-
natges, paisatges, històries i lluites entre el 
Bé i el Mal. Així com Lewis pretenia fer apo-
logia del cristianisme amb les seves obres, 
Tolkien no ho pretén, crea tot un món pel 
plaer de crear-lo, paradoxalment és més 
eficaç per irradiar els valors cristians.

Tolkien va perdre els pares de petit i 
van nomenar preceptor el seu tiet, el pare 
Morgan, felipó, que havia estat alumne de 
l’oratori de sant Felip Neri a Birmingham, 
on assistí a les classes del cardenal New-
man. D’aquí podem deduir la influència del 
cardenal Newman sobre Tolkien, a través 
del seu tiet5.

4. Cautivado por la Alegría, p: 228.
5. j.m.FerránDez bru, J.R.R.Tolkien y el car-

denal Newman, hijos de una misma luz.
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Cardenal J.H.NEWMAN (1801-1890). 
(Alfons Garrigós a Catalunya Franciscana 
270)

Convertit de l’anglicanisme al catoli-
cisme a partir de l’estudi dels Pares de 
l’Església i de la seva insistent recerca 
de la veritat, identificava les disputes 
dels primers segles del Cristianisme 
amb l’època de la Reforma protestant 
i la problemàtica del seu temps. A ell li 
devem, entre altres coses, la descoberta 
de l’evolució del dogma, el primat de la 
raó i la consciència i el sentit il·latiu com 
a alternativa a les demostracions lògi-
ques del pensament racional.

“… La mayor ilustración de lo que sos-
tengo es la de un cable formado por un 
gran número de distintos hilos separados, 
cada uno débil en sí mismo, pero que 
juntos son tan duros como una barra de 
acero. Una barra de acero representa la 
demostración matemática o estricta; un 
cable representa la demostración moral, 
que es un ensamble de probabilidades, 
insuficientes para la certeza si están sepa-
radas, però juntas son indestructibles…”

Després de la seva conversió al catoli-
cisme, entrà a l’Oratori de sant Felip Neri al 
que descriu com un sacerdot senzill, amb 
les úniques armes de la humilitat i de l’amor 
i l’eloqüència convincent del seu tracte.

El seu pensament exercí una gran 
influència en els teòlegs del Concili 
Vaticà II.

Don Quixot, cavaller cristià. (Sara Martí 
a RECERCA 78)

En una primera mirada superficial, la 
novel·la cervantina és qualificada com 
una ridiculització de les novel·les de 
cavalleries però, en el fons, Don Quixot 
encarna profunds ideals cristians. Cervan-
tes sintonitza amb Erasme i l’humanisme 
del Renaixement més que amb l’esperit 
de la Contrarreforma, crític amb la reli-
giositat buida i defensor de l’evangeli de 

l’amor als altres, enemic de la venjança i 
amant de la mansuetud.

El seu entranyable personatge és un 
innocent semblant al Crist, que vol fer el 
bé, alliberar els oprimits i fer justícia als 
pobres. Boig en tot el relacionat amb la 
cavalleria, però savi i lúcid en qüestions 
teològiques i antropològiques. Bogeria 
santa, creu més en el sobrenatural que en 
la realitat que veiem. És un home traspas-
sat per la fe en el seu ideal de justícia, de 
veritat, de fer la voluntat de Déu, al que 
sacrifica la seva vida. Viu per als altres, 
per extirpar el mal, per servir de tot cor a la 
seva estimada idealitzada. És humil de cor, 
innocent, noble. Té una confiança total en 
Déu, com un nen en braços de son Pare.

Don Quixot és un personatge crístic, 
com l’Idiota de Dostoievski, o els pallassos 
de Rouault...6

Dostoievski, escritura frente al nihi-
lismo. (Ignacio Peyra a RECERCA 72)

Fiodor Dostoievski és un novel·lista 
que va baixar als inferns en el penal 
de Sibèria. Allà tingué les seves grans 
experiències, des de descobrir la bondat 
del poble rus en les dones que ajudaven 
els altres en circumstàncies molt dures, 
fins a experimentar la maldat sense 
remordiments en presos que havien fet 
coses molt brutals. El nostre gran escrip-
tor afirma que l’home no és bo per natu-
ralesa, “està ferit en la rel mateixa del 
seu ésser. Necessita ésser salvat”. Ho 
plasmarà en els seus personatges tras-
balsats i contradictoris i, alhora, barreja 
de bondat i de pecat.

Expressa molt bé en les seves novel·les 
que “en el pecat hi ha el càstig”, a través 
del remordiment i mala consciència dels 

6. Cf. Els magnífics textos de Von balthasar: 
“El cristiano como idiota” i “Cristo en el 
payaso” a “Gloria. Una estética teológica”, 
vol 5, Ed.  Encuentro 1988, p: 179-193.
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assassins. “Si Déu no existeix, tot és per-
mès”, afirmarà, exigint una fonamentació 
religiosa de la moral. 

L’innocent, el pur, l’Idiota o el monjo 
Alioscha –figures del Crist– de qui tothom 
es burla, són els qui salven el món.

FABRICE HADJADJ (1971). (Ignasi Mun-
det a Catalunya Franciscana 260)

És un pensador actual, de cognom 
àrab i família jueva atea. Convertit al 
catolicisme, és un dels filòsofs francesos 
més coneguts, defensor del cristianisme 
en debats, conferències i llibres. S’oposa 
obertament a la mentalitat actual idòlatra 
de la tecnologia, a la ideologia de gènere 
i al transhumanisme. Per a ell la carac-
terística fonamental del que vol dir ser 
home és l’acolliment, reivindica la car-

nalitat, és a dir, el contacte físic presen-
cial: “Res no pot substituir la paraula, el 
diàleg, l’acollida”.

Això esdevindrà central quan es tracti 
d’evangelitzar. No té cap esperança en les 
noves tecnologies pel que fa a l’evangelit-
zació. Ho explica molt bé en el seu llibre: 
“Como hablar de Dios hoy? Anti-Manual 
de evangelización”, Ed. Nuevo Inicio 2013. 
L’evangelització concerneix abans a la 
comunió que a la comunicació. La vida 
cristiana no és adhesió a un partit o a unes 
idees, sinó encontre amb Crist.

RENÉ GIRARD (1923-2015). (Ignasi Mun-
det a Cat Fran 269)

Filòsof francès, gran lector dels clàssics 
de la Literatura Universal (Quixot, Proust, 
Dostoievski...), tot estudiant els mites i les 
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religions antigues, va copsar la singulari-
tat antropològica del judaisme i del cris-
tianisme, i això el portà a retrobar la fe 
cristiana. És considerat per molts un dels 
pensadors més importants i originals del 
segle XX. A ell li devem la teoria del desig 
mimètic i la teoria del boc expiatori. La pri-
mera afirma 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”.

I pel que fa a la segona, afirma que 
“quan hi ha una crisi en un col·lectiu, es 
resol amb el mecanisme del boc expiatori. 
Hi ha un culpable on es polaritza tota la 
violència, i això té un efecte catàrtic i paci-
ficador en la comunitat.”

A part de literats i pensadors pel nos-
tre cicle de conferències hi han passat 
artistes (Van Gogh, Chagall, Rembrandt, 
Tarkovsky..) i músics (Pergolesi, Haydn..). 
A continuació us oferim la llista complerta 
amb les referències d’on es poden con-
sultar. Les trobareu a: www.caputxins.cat/
publicacions.

ESCRIPTORS

G.K. Chesterton 
sí lVia coll-Vinent 
catalunya Franciscana 257

Éric-Emmanuel Schmitt    
enric emo 
catalunya Franciscana 230 (article)

J. Tolkien i C.S. Lewis 
Fra eDuarD rey, recerca 71

F. Dostoievski

ignacio peyra, recerca 72

J. Jiménez Lozano 
rubén garcía, recerca 73

Màrius Torres      
salVaDor escuDé

El Regne (E. Carrère)       
Fra jacint Duran

Joan Sales (Incerta Glòria)  
Fra eDuarD rey, recerca 75

Charles Péguy    
ignasi munDet

Joaquim Ruyra    
Fra Òscar bernaus

Dante   
alFons garrigós

Mn. Ballarín  
Fra eDuarD rey, recerca 77

Graham Greene 
sílVia coll-Vinent

recerca 76

Simone Weil    
pau matheu

Don Quixot, cavaller cristià 
sara martí, recerca 78

Michael Ende 
josep manuel Vallejo

Georges Bernanos 
nacho peyra

ARTISTES

Tarkovsky 
gemma cerVera 
catalunya Franciscana 243 (article)

Van Gogh 
miquel oliVeras 
catalunya Franciscana 261 
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Marc Chagall 
Fra josep manuel Vallejo 

La contemplació d’una icona    
raFa gispert

Les pedres parlen de Déu    
robert baró

Rembrandt    
miquel oliVeras

La Pietat Desplà 
robert baró

PENSADORS

Etty Hilllesum    
alFons garrigós 

Miguel de Unamuno 
Fra lluís arrom, recerca 74

Fabrice Hadjadj 
ignasi munDet 
catalunya Franciscana 260 

George Steiner     
armanDo pego

Stanley Hauerwas 
eDuarD rey

René Girard 
ignasi munDet 
catalunya Franciscana 269 

J.H. Newman 
alFons garrigós 
catalunya Franciscana 270 

Romano Guardini   
Òscar bernaus

Ludwig Wittgenstein 
pau matheu

MÚSICS

Stabat Mater de Pergolesi     
Daniela turull

Joseph Haydn. Consciència de Déu i 
goig desbordant 
Daniela turull

Si voleu escoltar alguna conferència, 
tenim les gravacions a la vostra disposició 
a conselldelaics@caputxins.cat
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Una visita sorpresa
La ciutat de Terni, de l’Itàlia central, als 

peus dels Apenins i prop de les colines 
de Toscana, forma part, juntament amb 
Perugia, d’Úmbria. Terni és una important 
ciutat industrial d’uns 150.000 habitants, 
a les voreres del riu Nera. La seva indús-
tria siderúrgica, química i tèxtil explica el 
fenomen immigratori del sud d’Itàlia i la 
presència molt activa del partit comunista 
italià (PCI).

La província caputxina d’Assís hi té un 
convent des de 1938. Els Caputxins hi 
foren demanats pel bisbe de la diòcesi, 
davant el creixent allunyament dels obrers 
de l’Església, en bona part a causa dels 

programes socials de Mussolini.1 Els frares 
tingueren problemes amb el regiment fei-
xista, que els considerava gent d’esquerra, 
“frati di sinistra”.

Pel maig del 2006 Mikhail Gorbatxov2 es 

1. Benito Mussolini (1883-1945) a la primeria 
es definia com un socialista d’esquerres. 
L’orientació canvià quan des de 1919 es pre-
sentà com a organitzador i conductor (Duce) 
del partit feixista. Obtingué el poder el 1922 
amb la marxa sobre Roma. En virtut del seu 
pacte amb el nacionalsocialisme de Hitler i 
el seu estret lligam amb el dictador Franco 
inicià una despietada persecució dels 
comunistes. Pocs dies abans de ser passat 
per les armes pels “partigiani” (27 abril 
1945) volgué parlar amb l’arquebisbe de 
Milà, Alfonso Schuster, i amb el porter 
caputxí de Viale Piave que atenia els 
pobres, fra Cecilio.

2. Mikahil Gorbatxov (Privolnoire 1931) estudià 
a la facultat de dret de la Universitat estatal 
de Moscou i a l’Institut Agrícola de Stavro-
pol. Treballà com operari de maquinària 
(1946) i s’afilià al Partit Comunista el 1952. 
Va tenir diferents càrrecs a la ciutat de Sta-
vropol, al Komsomol del districte. El 1970 fou 
elegit diputat del Soviet Suprem de l’URSS 
i membre del Comitè Central del Partit en 
1971. Es convertí en Secretari d’Agricultura 
del Comitè Central (1979-1986); candidat a 
membre del Politburó (1979-1980) i ple mem-
bre (1980-1991); a la mort de Txernenko 
esdevé secretari general del Partit (1985-
1991). El 1988 és elegit cap del Presidium 
del Soviet Suprem, càrrec equivalent al de 
Cap d’Estat. Quan fou nomenat secretari 
general, va llençar un programa radical de 
reforma i reestructuració (perestroika) del 
sistema econòmic i polític soviètic. Sota la 
política de la transparència (glasnost), es 
permeté una major participació política, lli-
bertat civil, debat públic i llibertat de premsa. 

GORBATXOV DAVANT FRANCESC*
FREDERIC RAURELL

*. A “Per camins d’Assís amb Francesc”, 
Barcelona 2018, pp. 133-137.
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desplaçà de Roma a Terni per visitar l’absis 
de l’església dels caputxins, adornat amb 
unes belles imatges del gran pintor Ugolino 

Va posar fi a l’ocupació militar de l’Afganis-
tan (1989) i va acceptar la desintegració del 
COMECONC (Consell d’Assistència Econò-
mica Mútua) i del pacte de Varsòvia, la reti-
rada de les tropes soviètiques de l’est d’Eu-
ropa i la reunificació d’Alemanya. Després 
del cop d’estat fracassat contra ell el mes 
d’agost de 1991, va perdre enfront de Boris 
Ieltsin, tot i haver avalat la dissolució del Par-
tit Comunista. Al desembre de 1991 es va 
veure obligat a dimitir de president quan la 
Unió Soviètica es dividí en 15 repúbliques 
independents.

     En la seva visita a Assis i a Terni, Gorbatxov 
no se sentia lluny de Sant Francesc apòstol 
de la pau i del bé perquè l’11 d’octubre de 
1986 ell i el president americà Ronald Rea-
gan es troben a Reykjavik, capital d’Islàndia, 
per planificar la reducció de l’arsenal nuclear 
d’Europa, Rússia i América.

da Belluno, caputxí de la província monàstica 
de Venècia. Aquesta magnifica obra pictòrica 
vol ser un cant a la pau i a la llibertat, d’aquí 
la representació de les figures del papa Joan 
XXIII i de Gorbatxov i la seva esposa.

Aquells dies el president de l’Institut 
Franciscà d’Espiritualitat de la Universitat 
Antonianum, Luigi Padovese, i jo ens tro-
bàvem a Assís. El provincial, P. Celestino 
di Nardo ens oferí acompanyar-lo, junta-
ment amb un estudiant de Minsk (capital 
de Bielorussia) Piotr, que seria l’intèrpret. 
Vàrem arribar a Terni cap a les 5 de la 
tarda. Ens rebé el superior de la casa P. 
Ennio Tiacci, jove i dinàmic caputxí, que 
havia estat alumne nostre a Roma.

Cap a les 5’30 arribà Gorbatxov, acom-
panyat d’una seva filla i per dos amics 
també russos. En un altre cotxe viatjaven 
tres joves italians i ben plantats que em 
feren la impressió de ser policies per a la 
seguretat de l’exlíder soviètic. 

Gorbatxov em semblà una mica més 
corpulent del que havia vist en fotografia. 
Anava vestit senzillament i portava una 
gorra. La filla era d’aspecte agradable, sen-
zilla, educada i parlava bé anglès i francès. 
Al llindar del convent, Ennio Tiacci, Celes-
tino di Nardo i tots els restants saludàrem 
el polític rus, que ens confià immediata-
ment: “Anar a una casa on hi ha francis-
cans sempre és anar a visitar la família”.3

Una vegada ingressats a l’església i arri-
bats davant les pintures de l’absis, Gorbat-
xov restà uns dos minuts en silenci, proba-
blement emocionat en veure que Ugolino 
da Belluno l’havia representat acompanyat 
per l’esposa, que aleshores no feia molt 
que havia mort. Expressà també la seva 
joia en veure que estava al costat de Joan 
XXIII, l’encíclica del qual, la Pacem in ter-

3.  A començaments del 2008 Gorbatxov visità 
el Sacro Convento i s’entretingué força 
estona parlant amb la comunitat. Cf Fran-
cesco 4 abr. 2008, pp. 6-7, 16-21
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ris, era un document de grans horitzons per 
a tota la humanitat.

Gorbatxov parlava poc, se’l veia reflexiu 
i emocionat, i digué: “Francesc és la icona 
més bella d’Occident, dona un sentit serè 
i fratern a la vida”. S’esplaià tot fent notar, 
després d’haver llegit el biògraf Celano, 
que si un profeta no entén el propi temps 
anuncia un missatge inadequat.

Acabada la visita a l’Església ens reuní-
rem a la sala de recreació de la comunitat, 
una sala senzilla però amb molts quadres 
amb pintures de temàtica franciscana. Vaig 
notar que Gorbatxov s’hi sentia còmode, i 
ens pogué comunicar una sèrie de punts 
de vista seus, ell, lluitador pel desglaç amb 
Occident, per la democratització de Rús-
sia, per la unificació d’Alemanya, per a una 
major harmonia entre les Esglésies.

Ens digué que ell havia estat batejat 
d’amagat per la seva mare, a qui no fou 
fàcil la participació en l’expressió litúrgica 
de la fe. Resultà interessant la confidència 
que ens féu: que fou Tolstoi el primer autor 
que li féu descobrir la figura de Francesc 
d’Assís. Tolstoi havia llegit la vida de Fran-
cesc d’Assís de Paul Sabatier.4

Escrivint a un amic,5 diu Tolstoi: “He 
llegit en tres dies aquest meravellós lli-
bre de Sabatier. He restat colpit per 
aquest geni evangèlic que fou Francesc. 
Em sento abatut per la meva obtusitat i 
feblesa enfront d’aquest gran cristià d’As-
sís”. Probablement Tolstoi, que coneixia el 
francès, havia llegit la Vie de Saint Fran-
çois d’Assís, Paris 1893, de Sabatier, per-
què en la data que escriu la carta a l’amic 
Cetkov encara no existia cap versió en rus.

4. Però Tolstoi (Lleó Nikolayevich), 1828-1910, 
critica durament l’Estat, l’exercit, la Justícia 
i l’Església ortodoxa i la propietat privada. La 
seva fonda humanitat s’enfortí amb la lectura 
de Francesc d’Assís.

5. Carta a V. G. Cetkov del 24 de novembre de 
1901.

Algunes impressions sobre Francesc
Com a governant del país geogràfica-

ment més gran del món, amb una demo-
grafia notable i una influència ideològica 
forta a causa del marxisme, Gorbatxov tro-
bava originàriament revolucionària la figura 
de Francesc. Repetia el polític rus: “La his-
tòria de Francesc és d’una gran bellesa, 
no sols per als cristians, sinó per a tota la 
família humana”. 

Li resultava interessant que Sant Fran-
cesc durant tota la vida s’hagués oposat 
a l’avidesa de posseir, que no coneixia 
l’orgull de sentir-se amo de la creació 
com fa l’home modern amb l’energia 
nuclear. I accentuava amb rostre de pre-
ocupació: “Els germans i les germanes 
no es posseeixen, simplement es tenen. 
Francesc havia penetrat millor que els 
científics atòmics el valor sagrat de la 
matèria”. Per això Gorbatxov observava 
encara: “Crec que Francesc no ha tingut 
precedents en la història del cristianisme 
occidental”.

Gorbatxov feia la impressió d’una per-
sona intel·ligent, senzilla però enèrgica, 
i de fortes conviccions. El vaig veure 
concretament preocupat pels problemes 
socials, i concretament per tants nens i 
nenes que neixen a Rússia amb proble-
mes a causa de l’alcoholisme de la mare. 
Repetia que el missatge de Francesc pot 
ajudar a resoldre amb humanitat i fe els 
problemes socials.

Gorbatxov repetia que la figura de 
Francesc ens ensenya que les idees 
revolucionàries, cristianes o no, exer-
ceixen la seva màxima influència en la 
comunitat humana quan s’encarnen en 
una persona. Té poc sentit, deia, el polí-
tic rus, fer recitar a les masses un llibret 
roig de sentències si abans el cap no 
ha esdevingut un referent exemplar. La 
força de l’Evangeli no rau en les parau-
les, sinó en la conducta d’Aquell que a 
les paraules donà consistència.
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Un dels aspectes de la vida de Fran-
cesc d’Assís que més poden interpel-
lar-nos avui és el seu enamorament 

de Jesucrist i la seva encarnació vital de 
l’Evangeli. Per a ell l’Evangeli és Jesús i 
s’interpreta posant-lo en pràctica, ja que 
sols es capta la veritat  de la Bona Notícia 
quan es practica. Totes les reformes a l’Es-
glésia han vingut per persones que s’han 
pres seriosament l’Evangeli, encarnant-lo 
en les seves vides.

La seva fascinació per Jesús pobre (Fil 
2) i la joia de trobar el tresor de la simpli-
citat evangèlica viscuda en fraternitat, ens 
pot ajudar a dur una vida més senzilla i 
joiosa. 

La seva experiència del Déu Abba que 
ens fa fills estimats i, per tant, germans 
i iguals, el seu ésser mares els uns per 
als altres amb la tendresa de qui renta els 
peus amb delicadesa, pot ser un referent 
preciós per a les nostres relacions.

La descoberta de la fraternitat com a 
do de Déu, tant en l’alegria com en les 
dificultats, i  la seva convicció que Déu 
parla a través del que ens diuen i ens fan 
el germans, pot ajudar-nos a redescobrir 
la bellesa del conviure junts i el fet d’es-
coltar-nos i ajudar-nos mútuament com a 
avantsala del Banquet Celestial. 

La pobresa austera com a no possessió 
de les coses, respectant-les com a crea-
des per Déu i, per tant, bones i belles, pot 
ser un paradigma magnífic per al nostre 
ecologisme i cura de la Creació, així com 
pel repartiment més equilibrat dels béns 
de la terra.

El seu deler per la petitesa i la humilitat, 
que renuncia al poder i vol ser sempre ser-
vidor des de baix, pot ser una vacuna per 
al nostre deliri de grandesa, de vanitat i de 
possessió dels altres.  

L’acceptació de la vida com a do de 
Déu, amb tot el que te, inclosos els dolors 

L’EXEMPLE DE FRANCESC D’ASSÍS
FRA JOSEP MANUEL VALLEJO
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i els fracassos, fins al punt de declarar 
benaurats els qui aguanten amb pau 
malaltia i tribulació i d’anomenar la mort 
germana, pot ser un esperó per recon-
ciliar-nos amb la realitat i amb tot el que 
ens toca viure.

L’amor als enemics i la mansuetud de 
Jesús a la Passió, que tant valorava el 
sant, poden ser un referent per a la nos-
tra reconciliació i convivència amb els 
que no ens estimen, i ensenyar-nos a 
respondre al mal amb el bé i a no tenir-li 
en compte al germà el mal que ens fa. 
Perquè “si estimeu els qui us estimen, 
quin mèrit teniu? Això també ho fan els 
pagans” (Mt 5,46).

La seva amistat espiritual amb santa 
Clara pot ser un exemple per animar-nos a 
cercar la complementarietat de l’altre sexe, 
sense pors ni immadureses, per viure el 
nostre carisma en masculí-femení.

La seva vocació de conviure amb els 
leprosos i tenir-ne cura ens és un exem-
ple per atansar-nos als marginats i viure 
la germanor amb ells. En el benentès que, 
per a Francesc, el pobre no és sols algú 
que hem d’ajudar, sinó presència real del 
Crist (Mt 25).

Sant Francesc inicià la seva conver-
sió reconstruint esglésies amb les seves 
mans. El treball manual, tan abandonat en 
la nostra societat digital, ens pot anar molt 
bé per a l’equilibri psicològic i per donar-
nos alegria i realisme, així com per aju-
dar-nos a col·laborar en la regeneració i 
embelliment del nostre entorn.

Finalment, encara que hauria d’anar al 
principi, la seva oració llarga i les diverses 
quaresmes que feia al llarg de l’any, ens 
mostren que la santedat cristiana s’ali-
menta de la intensa intimitat amb el Pare 
i de l’obertura a l’acció de l’Esperit Sant. 
Com deia Francesc: “... Sobre totes les 
coses el germà ha de desitjar de posseir 
l’Esperit del Senyor i deixar-lo obrar a ell...” 
(2 Regla 10,8).
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FRANCISCANISME RETROBAT: LES 
CAPUTXINES
josep maria segarra

VanguarD graphic, barcelona-cornellà, 
2022.

Fra Josep Maria Segarra acaba de 
publicar una breu monografia sobre el 
franciscanisme, retrobat i viscut, en l’ex-

periència espiritual de les reli-
gioses clarisses-caputxines. 
L’obra s’ha escrit en ocasió 
de la beatificació –celebrada 
el 9 d’octubre de 2021– de 
Maria-Llorença Llong, “mulier 
catalana”, gran reformadora 
de l’Orde de Santa Clara amb 
la fundació l’any 1538 d’un 
primer monestir de caput-
xines a Nàpols. El títol del 
llibre, molt escaient, és el de 
Franciscanisme retrobat on, 
l’autor, després de repassar 
l’espiritualitat i la forma de 
vida de les primeres caput-
xines a Nàpols, ens ofereix 
una semblança de la man-
resana Àngela Serafina Prat 
que l’any 1599 fundà, a Bar-
celona, el primer monestir 
hispà de caputxines amb el 
nom de “Santa Margarida la 
Reial”; un monestir de clau-
sura que, amb les vicissituds 
del segles, s’hauria de con-
vertir, per la força dels esde-
veniments, en una fraternitat 
peregrina amb importants 
canvis d’ubicació. Així, amb 
una llarga exclaustració, i 

com a conseqüència de la revolució de 
1868, les monges van haver de deixar el 
seu antic monestir ubicat al barri del Raval 
i l’any 1878 gestionar l’edificació d’un nou i 
espaiós monestir al “camp de’n Galvany”, 
tocant  a la Travessera de Gràcia, al límit 
del terme municipal de Sant Gervasi de 
Cassoles, que inauguraren el 1881 i que 
les religioses van haver d’abandonar el 

LES CAPUTXINES
FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA

Llibres



    CATALUNYA FRANCISCANA  121

juliol de 1909 degut als estralls causats 
pels revolucionaris durant la Setmana 
Tràgica. 

Les caputxines, després d’un intent 
fal l i t  d ’edif icar un monest ir just on 
començava el carrer sarrianenc de sant 
Pere Claver, se situaren al carrer Major 
de Sarrià, on hi romangueren fins el juliol 
de 1936. Acabada la guerra, després 
d’un llarg itinerari que començà a Sarrià 
el maig de 1940 en una torre del car-
rer Panamà núm. 13 i que, passant per 
Horta, acabà en la seva darrera etapa, 
també a Sarrià, al carrer Pomaret núm. 
34, a redós del petit monestir de Santa 
Margarida que havia estat solemnement 
inaugurat el desembre de 1992 i, lamen-
tablement, clausurat el 22 de juny de 
2021 per manca de vocacions. 

En aquesta publicació que ressenyem 
hi trobem, també, l’itinerari biogràfic 
i espiritual de la beata Maria-Àngela 
Astorch (†1665) i la del beat Josep Tous 
d’Igualada († 1871) fundador, aquest dar-
rer, l’any 1850, de les caputxines de la 
Mare del Diví Pastor. Josep Tous, com 
a religiós, començà la seva formació els 
anys 1826-1827 en el noviciat de l’antic 
convent de Santa Eulàlia, al Desert de 
Sarrià on, posteriorment, l’any 1898, les 
caputxines del pare Tous hi bastiren un 
bell col·legi just al començament del 
Passeig de la Bonanova i que, malagua-
nyadament, fou destruït pels revolucio-
naris l’any 1936.

Ens plau de felicitar a fra Josep Maria 
per aquesta aportació que, ben segur, 
contribuirà a evitar que resti en l’oblit 
aquesta darrera etapa del monestir de 
la Santa Margarida la Reial que, com 
edifici, roman encara dempeus al carrer 
Pomaret, tothora agraciat amb una ale-
gre i molt vistosa torre-campanar que 
segueix assenyalant un espai de reco-
lliment i silenci, talment un petit oasi de 
pau en els nostres barris urbans.

DEPOSITAR LA VIDA EN CRISTO. 
“TÚ SABES QUE TE QUIERO”
Recorrido espiritual en la escuela de 
san Francisco de Asís
suzanne giuseppi testut

eD. arantzazu, col. hermano Francisco 
79, Vitoria-gateiz, 2022.

Aquest llibre és el fruit d’un llarg camí 
personal, d’un procés de fe i d’una experi-
ència de vida animada per l’espiritualitat 
franciscana. Profundament humà, posa en 
relleu el camí del “pobre” que diu a Déu: 
“No entenc. No tinc la intel·ligència sufi-
cient. No tinc el cor suficientment obert. 
Ensenya’m”.

Establir contacte amb Déu és millor que 
“saber” a Déu. Ens diu d’on pot venir la feli-
citat i la pau. Aquest llibre ens sorprèn per 
la seva originalitat i la seva audàcia perquè, 
centrat en la relació de Déu amb l’home i en 
la trobada amb Crist, vol ser testimoni de 
l’espiritualitat del desig: desig de vida, desig 
de l’home per Déu i desig de Déu de trobar 
l’home en una relació d’amor.
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LA FRATERNIDAD UNIVERSAL
Raíces franciscanas de Fratelli tutti
martín carbajo-núñez

eD. arantzazu, col. hermano Francisco 
80, Vitoria-gateiz, 2022.

El Papa actual reconeix que sant Fran-
cesc li inspirà a escriure l’encíclica Fratelli 
tutti sobre la fraternitat i l’amistat social. A 
més, afirma que “fou el testimoni evangè-
lic de sant Francesc, amb la seva escola 
de pensament, el que donà al terme fra-
ternitat el significat que ha conservat al 
llarg dels segles”.

Aquest llibre mostra aquelles arrels fran-
ciscanes del concepte cristià de fraternitat 
i de l’encíclica Fratelli tutti.

La pandèmia de la Covid-19 ha dei-
xat “al descobert, un cop més, aque-
lla (beneïda) pertinença de germans”. 
“Tot està connectat”. Els llaços que ens 
uneixen són tan forts que només podem 
sobreviure si promovem les relacions fra-
ternes a tots els nivells per fer front als 
desafiaments globals. Aquest llibre ofereix 
pistes en aquest sentit.

ELS FRARES: CENTS ANYS 
D’APRENENTATGES (1920-2020)
marc macià Farré

les borges blanques, 2022.

L’Escola Mare de Déu de Montserrat de 
les Borges Blanques, “Els Frares”, ha arribat 
als seus 100 anys. Un projecte amb quali-
tat i contingut, que ha experimentat moltes 
vicissituds i que s’ha anat transformant i crei-
xent al llarg d’aquests cent anys. Un referent 
tant per a les Borges Blanques com per a la 
comarca de Les Garrigues. Al llarg d’aques-
tes dècades, en tot moment s’ha volgut man-
tenir i transmetre l’esperit franciscà propi dels 
caputxins. Un esperit de Pau i Bé, d’alegria, 
de senzillesa i proximitat, de germanor, de 
sensibilitat social i solidaritat.

Aquest llibre està format per tres tipus de 
materials. D’una banda, un text de caràc-
ter historiogràfic que explica el passat del 
col·legi, la història, els protagonistes, les 
absències, els encerts i els errors. Entre-
lligat, hi ha un extens apartat fotogràfic i 
documental que vol il·lustrar i fer visualment 
intel·ligible aquesta història. Finalment, hi 
ha una compilació de textos testimonials de 
records i memòries sobre els Frares amb 
els quals s’ha volgut donar veu als protago-
nistes d’aquest llibre: professors, alumnes, 
col·laboradors, amics, etc.
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POÉTICA DEL MONASTERIO 
armanDo pego puigbó  
eDiciones encuentro, maDriD, 2022.

Poética del monasterio és un llibre al 
voltant de tres figures fonamentals de 
l’imaginari occidental que semblen haver 
entrat en una crisi irremissible en les socie-
tats actuals: el Pare, el Mestre i el Monjo. 
Sobre les bases del setge que pateixen, 
reflexiona sobre els tres espais que consti-
tueixen l’horitzó social i antropològic deter-
minant de la seva operativitat en la nostra 
cultura: la llar, l’escola i la cel·la. Construïda 
sobre la pauta estructural de les hores litúr-
giques majors (Laudes i Vespres), al llarg 
de les seves set parts intenta resseguir el fil 
amagat d’una tradició espiritual alternativa 
a la triomfant en la Modernitat. Incideix ja 
sigui sobre el paper de les potències de 
l’ànima en l’elaboració d’una pedagogia 
humanista, ja sigui en la pervivència dels 
mites clàssics, grecollatins i bíblics, en la 
nostra concepció de la cultura. Procura 

aportar una nova perspectiva sobre l’assalt 
de la denominada enginyeria social als 
fonaments de l’organització social a la que, 
amb la voluntat de descartar-la, s’acusa 
de «tradicional». Així, entre les imatges 
del Jardí de l’Edèn i el saqueig de Troia 
s’estén la soledat del dissabte com un dels 
símbols nuclears de l’esperança cristiana. 
Sota el pes de la història, aquesta segueix 
albirant ja, en tota la fèrtil ambigüitat del 
terme, la «consumació» dels temps. Poder 
i autoritat, política i teologia, experiència i 
saviesa, estableixen el pla d’un “monestir” 
que és simultàniament l’itinerari de forma-
ció d’aquest llibre. L’afirmació d’una poè-
tica pressuposa la confiança inextingible en 
què la sorpresa perquè les coses siguin en 
lloc que no siguin segueix garantint, fràgil i 
d’amagat, la transmissió silenciosa i efec-
tiva de la vida i la creació.
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ENTREM DINS DEL PESSEBRE 
Un petit univers a les teves mans 
Valentí serra De manresa 
eD. morera, col. l’ermità, barcelona, 
2022.

El 2023 commemorarem el 800 ani-
versari del primer pessebre vivent que va 
celebrar sant Francesc a Greccio (1223). 
Fra Valentí Serra, per celebrar aquest 
centenari, ens obsequia amb Entrem dins 
el pessebre. Els tres capítols centrals de 
l’obra indaguen en un ampli espectre de 
continguts: la simbologia de les figures, 
consells tècnics per bastir les representa-
cions, l’anàlisi de les escoles estilístiques 
i un recorregut per la incidència social que 
ha tingut el pessebrisme a Catalunya.

L’estudi de la simbologia és un terreny 
pantanós, habitualment més procliu a les 
hipòtesis que a les teories. Des d’aquesta 

prudència necessària, fra Valentí de Serra 
ens introdueix a l’univers de significats que 
s’amaga rere cada pessebre. La cova, a 
tall d’exemple, és interpretada per alguns 
estudiosos com una equiparació entre la 
Mare Terra i el “si matern”. No cal dir que 
totes les figueres evoquen missatges. Els 
Reis d’Orient són analitzats des de múl-
tiples lectures: com a representació dels 
pobles del món, els estadis de la vida. Fra 
Valentí de Serra també s’atura a explicar 
la simbologia de les peces òrfenes, tant les 
humanes –bugadera, llenyataire, llaurador, 
òbviament el caganer– com les animals.

En el capítol “Com i quan i fer el pesse-
bre”, l’autor ofereix un petit manual de con-
sulta. Per fer una escenificació correcta tèc-
nicament, i sobretot per executar-la segons 
la tradició popular. Els caputxins catalans 
defensen que els paisatges pessebrístics 
han de representar les comarques cata-
lanes, no pas emular la Judea de fa dos 
mil·lennis. Més enllà de l’opció escollida 
per cada pessebrista, també s’ofereix un 
calendari del moviment de les figures des 
de Santa Llúcia fins a la Candelera.

Entrem dins el pessebre també ofereix 
un compendi de la història del pessebrisme 
a Catalunya. Referències àmpliament 
conegudes –Ramon Amadeu i l’escola 
olotina, l’Associació de Pessebristes de 
Barcelona, la creació del diorama– i també 
informacions menys conegudes. Entre 
aquestes, destaquen els passatges sobre 
l’entrada de les construccions en l’àmbit 
domèstic, l’emergència –ara fa cent anys– 
dels concursos o bé l’anàlisi específica del 
pessebrisme a Sabadell, Mataró i Tarra-
gona, així com dels figuraires de Solsona 
i Manresa.

Les darreres pàgines del llibre estan 
dedicades a una descripció d’altres tradici-
ons nadalenques, una reflexió sobre la fun-
ció espiritual del pessebre, i com és habi-
tual en els altres volums de la Col·lecció de 
l’Ermità, un extens glossari.
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«...“S’ha manifestat l’Amor de Déu”. La nit de Nadal ens 
adonem que, encara que no estàvem a l’altura, Ell es va fer 
petit per a nosaltres; mentre vivíem ocupats en els nostres 
assumptes, Ell va venir entre nosaltres. El Nadal ens recorda 
que Déu continua estimant cada home, fins i tot el pitjor. A 
mi, a tu, a cadascun de nosaltres, Ell ens diu avui: “T’estimo i 
sempre t’estimaré, ets preciós als meus ulls”. Déu no t’estima 
perquè penses correctament i et comportes bé; Ell t’estima i 
prou. El seu amor és incondicional, no depèn de tu...»
 

Papa Francesc
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«...ens visitarà un sol que 
ve del cel...»

(Lc 1,78)


