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Més que un especialista en Newman, 
me’n considero un lector. M’agrada 
llegir-lo, pregar amb les seves pre-

gàries i pensar amb ell les qüestions que 
planteja. Anem a parlar d’un sant, que 
ajuda a pregar i a pensar. Ho farem amb 
alguns textos seus. Són d’un estudiós més 
que competent i d’un bon escriptor, però 
sobretot d’algú que va voler ser fidel a Déu 
i a la seva consciència. 

Context històric
Quan parlem de Newman ens hem de 

situar a l’Anglaterra del segle XIX; això és, 
en una de les democràcies més antigues 
d’Europa. La primera potència del seu 
temps. És l’època de Darwin i l’ascens de 
la ciència, de Marx, exiliat a Londres, i dels 
moviments socials, d’Oscar Wilde, i de 
l’esteticisme, de John Stuart Mill i del libe-
ralisme ... tots sota el regnat de Victòria, 
monarca britànica, emperadriu de l’Índia 
i cap de l’Església anglicana. Anglaterra, 
una societat majoritàriament reformada i 
antiromana. És l’època també de Pius IX i 
la crisi dels Estats Vaticans, del Syllabus 
que condemna els errors moderns, i del 
dogma sobre la infal·libilitat papal, amb 
motiu del qual Newman va fer observa-
cions molt oportunes i necessàries, de 
Lleó XIII ...1

Esbós biogràfic
Newman va néixer a Londres el 1801 i 

va morir a Birmingham el 1890. De famí-
lia benestant, el pare va ser un banquer 
que va patir la fallida del seu banc. Educat 

1. Meriol Trevor, John Henry Newman. Cró-
nica de un amor a la verdad, Ed. Sígueme, 
Salamanca 2010, p. 277-284.

en l’anglicanisme burgès, Newman patirà 
una crisi de fe a causa de les seves lec-
tures juvenils de Paine, Voltaire, Hume.. i 
experimentarà una primera conversió als 
15 anys: 

“Quan tenia quinze anys (1816) es pro-
duí en mi un gran canvi de mentalitat. Vaig 
caure sota l’influx d’un Credo precís i vaig 
rebre en el meu intel·lecte empremtes del 
dogma revelat que, per la misericòrdia de 
Déu, mai no se m’han esborrat ni enterbo-
lit … Les meves idees [reposaven] en el 
pensament de dos, i només dos, éssers 
evidents per ells mateixos de manera llu-
minosa i absoluta: el meu Creador i jo …” 2

Aquesta experiència, com veurem, no 
va alimentar la introspecció ni el subjec-
tivisme.

Al 1816 la seva família pateix una 
greu crisi econòmica. Matriculat al Trinity 
College d’Oxford (1817-1820). Membre de 
l’Oriel College (1822-1841), rep les ordena-
cions anglicanes i serà rector i tutor del seu 
col·legi a Oxford.

Inicia amb alguns amics el Moviment 
d’Oxford (1833), contrari a l’escepticisme 
i partidari de renovar l’anglicanisme amb 
una reforma més radical que la del s. 
XVI. A través dels “tracts”, fulletons on 
publicaven el seu pensament, “els trac-
taristes o apostòlics volien una església 
no sotmesa a l’Estat… ni recolzada en 
sentiments de fervor “evangèlic”, sub-
jectius i inestables, sinó consistent en 
la fe apostòlica i en les formes de vida 
cristiana primitiva”3.

2.  Apologia pro vita sua (1865), Ed. Proa, Bar-
celona 1992, p. 62.

3. Aureli Boix, a la introducció de l’Apologia, 
 p. 16.

SOBRE J. HENRY NEWMAN
ALFONS GARRIGÓS 



68  CATALUNYA FRANCISCANA

Es retirà de l’acció exterior per l’oposició 
anglicana. Dubta de la legitimitat de 
l’anglicanisme. Tot estudiant els Pares de 
l’Església, veu un paral·lelisme entre les 
disputes dels primers segles del cristia-
nisme, l’època de la reforma protestant i 
el seu temps. Per a Newman, l’església 
catòlica era l’única que s’havia mantingut 
fidel a la idea original del cristianisme.4

El 9 d’octubre del 1845 és rebut a 
l’Església catòlica. Funda l’Oratori de S. 
Felip de Neri a Anglaterra, la Universitat 
catòlica d’Irlanda i el col·legi de secundària 
de Birmingham. Haurà de suportar la des-
confiança i el menyspreu dels seus supe-
riors. Si bé, amb 78 anys, el 1789, serà 
nomenat cardenal per Lleó XIII. Morirà, 
com hem dit, el 1890 i serà canonitzat el 
2019 per Benet XVI.

Tot i que la seva obra completa aplega 
més de 30 volums, no som davant d’un 
acadèmic. La vida de Newman alterna 
moments de prestigi social amb escàndols 
i difamacions. Per als anglicans, va ser 
sospitós de catolicisme i per als catòlics, 
de protestant.

4. Apologia, cap III, p. 162; 183.

Es tracta d’una vida que no s’entén 
sense una recerca personal de la veritat, 
més enllà de la curiositat o de l’interès pràc-
tic. “La recerca de la Veritat única no és la 
gratificació d’una curiositat, l’assoliment de 
la Veritat no té res de l’excitació d’una des-
coberta científica; … la nostra ment està 
sota la Veritat, no damunt d’ella, i tenim 
obligació no de parlar-ne llargament, sinó 
de venerar-la”5.

Veritat és un terme gruixut, un concepte 
avui desprestigiat. Tanmateix, els cristians 
el donem per suposat en tot moment. Per 
a nosaltres, hi ha una veritat que és l’amor 
de Déu manifestat en Jesús, i que hem 
conegut gràcies a la predicació dels apòs-
tols i de l’Església.

Per copsar el tarannà de Newman us 
proposo dues de les seves pregàries. La 
primera fa així: 

“Déu meu, crec fermament que podeu 
il·luminar la meva foscor. Confesso que 
solament Vós podeu fer-ho. Jo vull que la 
vostra llum dissipi les meves tenebres. No 
puc determinar què fareu; però el vostre 

5. Aureli Boix, a la introducció a l’Apologia,  
p. 20.
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poder i el meu anhel ja basten perquè us 
ho demani. Prometo ara mateix per la grà-
cia que us demano que m’adheriré de cor 
a tot allò que jo estigui segur a la llarga que 
és la veritat. I amb el vostre ajut posaré 
tots els mitjans per evitar d’enganyar-me 
a mi mateix, perquè no accepti allò que la 
naturalesa voldria, si primer no ho aproven 
la consciència i la raó”6.

Aquesta pregària és a la vegada antiga 
i moderna. Recorda sant Agustí dema-
nant la llum de Déu per conèixer la veritat 
i alhora recorda Descartes procurant no 
enganyar-se a si mateix. 

El terreny propi de Newman és el de 
la convicció personal. Com ja hem vist, 
s’adreça a la capacitat humana de conèi-
xer i orientar-se per la veritat. Tanmateix 
la religió del seu temps s’identificava amb 
una actitud emotiva, un conjunt de senti-
ments socialment útils perquè satisfeien la 
persona i l’ordre social7. Newman defugirà 
aquest subjectivisme:

“Sin duda es nuestro deber mirar siem-
pre fuera de nosotros mismos y mirar hacia 
Jesús, es decir, evitar la contemplación de 
nuestras propias sensaciones, emociones, 
estructura y estado mental como si esa 
fuera la ocupación principal de la religión 
y dejar que estas cosas se aseguren prin-
cipalmente en sus frutos...”8 

Newman entén la religió com el coneixe-
ment raonable d’una doctrina objectiva. No 
es tracta d’un raonament com el que fem 
en matemàtiques. La religió és un reco-
neixement, intel·lectual i alhora pràctic del 
nostre Creador, una guia, per tant, per a 
la vida. I en la nostra vida no ens guiem 
per demostracions lògicament pures sinó 

6. Quadern de Pregàries, Ed. Balmes, Barce-
lona 1990, Apèndix B.

7. Persuadido por la verdad (Antología), Ed. 
Encuentro, Madrid 1995, p. 68.

8. Sermones Parroquiales II, 15. Citat a Per-
suadido por la verdad, p. 70.

per un sentit que Newman anomena il·latiu, 
capaç d’aplegar indicis diversos (opinions, 
tradicions, comparacions, probabilitats)9, 
de donar-nos una visió intuïtiva de conjunt 
i un principi per a l’acció. Així actuem tant 
en la vida ordinària com en les qüestions 
morals, estètiques i religioses. 

Newman compara la força d’aquest rao-
nament amb una diversitat de fils d’acer, 
els quals per separat són febles però que 
entrelligats són tan o més forts que una 
barra d’acer.

“La mejor ilustración de lo que sostengo 
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 ensam-
ble de probabilidades, insuficientes para 
la certeza si están separadas, pero jun-
tas son indestructibles. Un hombre que 
dice ‘no puedo confiar en un cable, debo 
tener una barra de acero’ sería, en ciertos 
casos, irracional e irrazonable: así también 
es un hombre que dice que debe tener una 
demostración rígida, no moral, de la ver-
dad religiosa”10.

Hem de tenir en compte que Newman 
pensa en la persona sencera: “És l’ésser 
concret qui raona… És l’home sencer qui 
canvia; la lògica del paper no n’és res més 
que la constatació”11. L’àmbit d’aquestes 
conviccions és la consciència, terme que 
apareix al final de la pregària citada més 
amunt. 

La consciència, per a Newman, no és 
una “invenció” o una feblesa humana, 
com podrien afirmar alguns autors del s 
XIX o una visió banal de la persona que 

9. Persuadido por la verdad, p. 64c.
10. Letters and Diaries: XXI, p. 146. Citat per    

Sánchez MingAllón, p. 6ª.

11. Apologia IV, p. 208.
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redueix la llibertat al dret de fer i pensar el 
que es vulgui12. Per a Newman, la cons-
ciència és la garantia de la pròpia existèn-
cia i a la vegada de l’existència de Déu. 
La consciència com a “veu de Déu” que 
hem d’escoltar i seguir, ja que els seus 
manaments no són per a ser pensats sinó 
per a ser practicats. I això és a l’abast de 
qualsevol cristià, culte o ignorant. Newman 
vincula la consciència amb la presència 
de l’Esperit Sant a l’interior de la persona. 

És interessant que Newman, que va fer 
lectures d’inspiració calvinista en la seva 
joventut, no entén la consciència en opo-
sició a la institució eclesial, com un criteri 
intern que ens allibera de les mediacions 
(això seria un tret característic de les doc-
trines de la Reforma protestant). Per a ell 
l’Església, a través dels sagraments, dels 
concilis, dels teòlegs i dels sants, ajuda a 

12. Carta al duque de Norfolk, p.73.

interpretar i entendre més bé l’evangeli i, 
amb això, forma la consciència.

Tant el sentit il·latiu com la consciència 
són presents en la infància i la joventut 
d’una persona. I tant podrien esvair-se com 
entrenar-se, és a dir, desenvolupar-se i fer-
se més clars. 

Hi ha, per tant, en el cristianisme, una 
continuïtat entre la condició natural de 
l’ésser humà i l’adquirida per gràcia. I, pel 
que hem dit, també hi ha una continuïtat, 
en forma de diàleg, entre la consciència i la 
comunitat, concretament, l’Església.

¿Com contrasta la consciència, aquest 
sentit intern del bé, amb el mal del món?

“Sembla que el món desmenteix sen-
zillament aquella gran veritat, de la qual 
és ple tot el meu ésser; l’efecte en mi és, 
per força, tan desconcertant com la nega-
ció de la meva existència. Si em posés 
davant d’un mirall, i no veiés el meu ros-
tre, experimentaria el tipus d’impressió 
que em sobrevé realment quan examino 
aquest món tan atrafegat i ple de vida, i 
no hi trobo el reflex del seu Creador … Si 
no fos per aquesta veu que parla tan clara-
ment a la meva consciència i el meu cor, jo 
seria ateu, panteista o politeista quan exa-
mino el món. Només parlo del meu cas; 
em guardo bé de negar la força real dels 
arguments demostratius de l’existència 
de Déu, trets del curs de la història i 
dels fets generals de la societat humana; 
però aquests arguments no m’animen ni 
m’ajuden a entendre millor les coses. No 
fan passar l’hivern de la meva desolació, 
ni fan brotar i créixer les fulles dintre meu, 
ni em reconforten moralment. El panorama 
del món no és altra cosa que el volum 
enrotllat del profeta, ple de lamentacions, 
gemecs i ais! (Ez 2, 9-10)”13.

La consciència seria la via, el camí, que 
Newman proposa per esbrinar la presència 
de Déu. Un desig de bondat que percebem 

13. Apologia V, p. 268.
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en el rostre, podria ser el nostre, com diu el 
text, o el d’un altre, com recorda el filòsof 
Emmanuel Lévinas. 

Em sembla molt interessant la defensa 
de la raó i de la consciència que fa New-
man. Les poso com a contrapunt de la cre-
dulitat i del funcionalisme del nostre món. 
I la manera com troba les seves arrels en 
la història i en l’Església. Per veure-ho, 
proposo una altra de les seves pregàries:

“Déu m’ha creat per fer-li un servei con-
cret; m’ha adjudicat alguna obra que no 
ha encomanat a cap altra persona. Tinc 
la meva missió. Potser no sabré mai quina 
és, en aquesta vida, però me la diran en 
l’altra. Sóc una anella d’una cadena, un 
vincle de comunicació entre persones. Ell 
no m’ha pas creat per a no res. Faré el bé, 
realitzaré la meva obra. Seré àngel de pau 
i missatger de la veritat en el lloc on em 
trobo, encara que no ho pretengui, si com-
pleixo amb senzillesa els seus manaments 
i el serveixo en la meva vocació personal.

Per tant, Déu meu, em vull posar en 
les vostres mans sense reserves. ¿Què 
hi trobo al cel fora de Vós? I si us tinc a 
Vós, res no desitjo a la terra. El meu cos 
i el meu cor es desfaran, però Déu serà 
sempre la meva possessió (Salm 72)”14.

Destaco la meditació inicial de la pre-
gària: el misteri de cadascú es posa en 
suspens amb un acte de confiança, som 
la missió que Déu ens encomana, única 
i exclusiva, possiblement desconeguda 
però en certa manera indefectible. El que 
se’ns demana és el compliment del seus 
manaments, fent allò que se’ns dóna més 
bé. Però el creient no està sol, com podria 
haver-nos semblat en algun moment; 
s’arrela en una comunitat i, a la vegada, en 
una tradició antiga que viu amb esperança.

Tot i que va sospesar la idea d’entrar als 
dominics i a la Companyia de Jesús, l’estil 

14. Quadern de Pregàries, Ed. Balmes, Barce-
lona 1990, p. 4.

dels oratorians atreu més a Newman i als 
seus companys. Torna de Roma autoritzat 
a fundar oratoris a Anglaterra, revisant la 
regla de sant Felip i adaptant-la als temps. 
Newman descrivia el carisma de sant Felip 
com el d’un sacerdot senzill, amb les úni-
ques armes de la humilitat i de l’amor i 
l’eloqüència convincent del seu tracte15.

Però el període que començava no 
havia de ser massa plàcid. Als escrits 
autobiogràfics dirà: “Quan era protestant, 
la meva vida era alegre i la meva pregària 
trista; ara que sóc catòlic, la meva pregària 
és alegre i la meva vida trista”16.

Les dificultats en concret s’expliquen en 
qualsevol biografia. A la por i la descon-
fiança més personals, havien de sumar-se 
concepcions diferents de l’Església. 

Newman, per exemple, no veia en la dis-
crepància un defecte: “No tengo la impre-
sión de que nuestras diferencias consti-
tuyan un problema tan grande como te 
parece; siempre ha habido estas diferen-
cias en la Iglesia, siempre las habrá; los 
cristianos dejarían de tener vida espiritual 
e intelectual, si tales diferencias desapa-
recieran. Ningún poder humano puede 
impedirlas; y si lo pretendiera, no obten-
dría otro resultado que un desierto que 
llamarían paz. El hombre no puede y Dios 
no lo hará. Él quiere que estas diferencias 
sean un ejercicio de caridad. Desde luego, 
deseo estar lo más de acuerdo posible 
con todos mis amigos; pero si, a pesar de 
mis mayores esfuerzos, ellos van más allá 
de mí o no me alcanzan, no puedo reme-
diarlo y lo tomo con calma”17.

15. chArleS DeSSAin, Vida y pensamiento del 
cardenal Newman, Ed. Paulinas, Madrid 
1990, p. 132.

16. Citat a En el món, però no del món. Selecció 
de sermons, Ed. Denes, València 2008,  
p. 13.

17. Carta a Ward, 16 (febrer 1886). Citat a M. 
Trevor, p. 259.
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I descrivia l’Església més com una 
societat en debat que com una institució 
absolutista: “Així com en la política civil, 
l’Estat existeix i perdura, mitjançant la riva-
litat i la col·lisió, … de manera semblant 
la cristiandat catòlica no és una simple 
mostra d’absolutisme religiós, sinó que 
presenta un quadre continu de l’autoritat i 
el judici privat, avançant i retrocedint com 
el flux i el reflux de la marea. És un immens 
aplec d’éssers humans, amb intel·lectes 
obstinats i passions salvatges, congregats 
en la unitat per la bellesa i la majestat d’un 
poder sobrehumà; com si estiguessin en 
un gran taller o escola professional, no en 
un hospital o en una presó, no per tenir-
los al llit o enterrar-los vius, sinó … reunits 
en una espècie de fàbrica moral, a fi de 
fondre, depurar i emmotllar, en un procés 
remorós incessant, la matèria primera de 
la naturalesa humana, tan excel·lent, tan 
perillosa, tan capaç de designis divins” 18.

Això té a veure amb la seva noció de 

18. Apologia V, p. 277.

doctrina i de dogma: “Des de l’edat de 
quinze anys, el dogma ha estat el principi 
fonamental de la meva religió: no en conec 
d’altre; no puc concebre cap altre tipus de 
religió; la religió com a simple sentiment 
és per a mi un somni i una burla… estava 
segur de la veritat d’un ensenyament reli-
giós precís, basat en aquest fonament del 
dogma; és a dir, que hi ha una Església 
visible, amb sagraments i ritus que són els 
canals de la gràcia invisible” 19.

Progressivament, Newman sentirà una 
profunda simpatia pel catolicisme, però 
voldrà confirmar-la abans de fer el pas, 
abans d’abandonar l’anglicanisme: “Era 
la consciència d’aquesta propensió meva 
..., que em féu predicar tan seriosament 
contra el perill de deixar-se endur, en la 
recerca religiosa, per la simpatia més que 
per la raó”20. “Vull guiar-me per la raó, no 
pels sentiments”21.

19. Apologia II, p. 107.
20. Apologia IV, p. 205.
21. Ibid. p. 224.



    CATALUNYA FRANCISCANA  73

Newman emprèn, aleshores, un estudi 
per confirmar si l’evolució del catolicisme 
romà, més que un seguit de corrupcions, 
ha estat un desenvolupament fidel a la idea 
original. Quinze anys abans que Darwin 
publiqués L’origen de les espècies, New-
man defensava un evolucionisme en matè-
ria religiosa a l’Essay on the Development 
of Christian Doctrine.

Per a Newman la idea fonamental del 
cristianisme és l’encarnació. Ara bé, atesa 
la naturalesa humana, les grans idees 
necessiten temps per ser compreses i per 
desplegar el seu contingut. 

“Hem de tenir una mica de fe... Cap 
veritat no es manté isolada, sinó que 
cada una és regulada i harmonitzada 
per altres veritats. Els dogmes de la Sª 
Trinitat i de l’Encarnació no es van tallar 
d’un cop sinó a trossos: un concili feu una 
cosa, un segon una altra, i així es construí 
la totalitat del dogma. El seu primer tros 
semblava extremós, i es provocaren con-
trovèrsies; aquestes portaren al segon i 
tercer concilis, els quals no van contradir 
el primer, però el van explicar i comentar. 
Així passarà ara. Papes futurs explicaran, 
i en algun sentit, limitaran el seu propi 
poder”22.

Per a Newman, l’heretgia consisteix en 
la defensa absoluta o a destemps d’un 
aspecte de la veritat: “Estudiant la història 
eclesiàstica… em [vaig] adonar que l’error 
inicial d’allò que després esdevindria una 
heretgia consistia a empènyer endavant 
una veritat abans del seu temps de madu-
resa, contra la prohibició de l’autoritat … 
Interrogants herètics han estat transmu-
tats en veritats saludables pel poder viu 
de l’Església”23.

L’últim tema que podríem destacar en 
aquesta presentació general és la impor-

22. Carta a Miss Holmes (15/V/1871), citat per 
J. viveS en l’article citat, p. 346.

23 Apologia V, p. 282; 288.

tància que Newman dona als laics. Una 
de les idees que més problemes li va oca-
sionar va ser la recomanació de consultar 
els laics en matèria teològica a fi d’aclarir 
punts de la doctrina. Un dels seus argu-
ments era que en el moment en què els 
bisbes eren majoritàriament arrians, el 
poble s’oposava a aquesta heretgia. New-
man afirmava que els seglars havien de 
tenir papers més importants en l’Església 
i per aquest motiu els demanava una bona 
formació. Ho veiem en aquest fragment 
d’un dels seus sermons: 
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“Vuestra fuerza radica en Dios y en 
vuestra conciencia; …. no está en vuestro 
número como tampoco en la intriga, los 
cálculos o la sabiduría mundana … Lo que 
echo de menos en los católicos es el don 
de sacar a la luz lo que es su religión … 
Quiero un laicado no arrogante, no preci-
pitado en el hablar, no aficionado a las dis-
cusiones, sino hombres que conozcan su 
religión, que penetren en ella, que sepan 
el terreno que pisan, que sepan lo que 
sostienen y lo que no, que conozcan tan 
bien su credo que puedan dar razón de 
él, que sepan bastante historia para saber 
defenderlo. Quiero un laicado inteligente 
y bien instruido; no es que niegue que lo 
seáis ya, pero quiero mostrarme severo y, 
como algunos dirían, exorbitante en mis 
exigencias. Deseo que ampliéis vuestros 
conocimientos, que cultivéis vuestra razón, 
que echéis una mirada profunda a la rela-
ción entre verdad y verdad, que aprendáis 
a ver las cosas como son, que compren-
dáis cómo la fe y la razón se compagi-
nan entre sí, cuáles son las bases y los 
principios del catolicismo y dónde estriban 
las principales incoherencias y absurdos 
de la teoría protestante. No tengo ningún 
miedo de que os volváis peores católicos 
por familiarizaros con estos temas, siem-
pre que cultivéis un vivo sentido de Dios y 
tengáis bien presente que vuestras almas 
han de ser juzgadas y salvadas. En todos 
los tiempos los laicos han dado la medida 
del espíritu católico”24.

També seria interessant parlar de la 
seva noció de formació universitària, molt 
diferent de la que podem tenir avui, però 
segurament convenient per al nostre món. 
En les seves conferències, davant els bis-
bes i promotors de la Universitat d’Irlanda, 
parla tant de la formació en sentit “liberal” 

24. Conferencias sobre la posición de los 
católicos en Inglaterra (1850). Citat per 
DeSSAin, p.142.

com en sentit cristià. Totes dues consis-
teixen en una recerca de la veritat que 
sap relacionar i busca un sentit unitari a 
la diversitat de fets i de disciplines que 
els estudien.

Hi hauria altres aspectes de Newman 
que no he esmentat. Les seves dues 
novel·les, els seus poemes, la presència 
de l’Esperit Sant en la consciència de 
cada creient, la diferència entre devoció 
i doctrina … 

Sembla que Newman va ser l’autor més 
citat en les sessions preparatòries del 
Vaticà II. Trobem un pensador que pot aju-
dar a acostar posicions en el conflicte entre 
cristianisme i cultura moderna, un conflicte 
que en moltes ocasions va fer reaccionar 
l’Església amb por i a la defensiva.

A més, Newman acostaria també teo-
logia i santedat. El teòleg Hans Urs von 
Balthasar observava que, en determi-
nat moment de la història, els teòlegs 
deixen de ser sants i els sants semblen 
renunciar al pensament. No seria el cas 
de Newman. 

Després que l’èxit de l’Apologia li obri 
noves possibilitats quan li ofereixen anar 
a predicar a Roma, davant d’un auditori 
molt superior al que podria trobar a la seva 
parròquia Newman respon dient que “la 
gent de Birmingham té ànima”25.

Newman escr iu en presència de 
Déu. Ara que acaba de sortir una nova 
traducció dels Pensaments de Pascal al 
català, Newman ens recorda les raons 
del cors de les quals parlava el cientí-
fic i filòsof francès. El lema de Newman 
com a cardenal va ser cor ad cor loqui-
tur, el cor parla al cor. Personalment, no 
se m’acut una altra manera que aquesta 
conversa perquè, en un món com el nos-
tre, la persona esdevingui conscient de 
la seva dignitat, a imatge i semblança del 
seu Creador. 

25. Citat per M. Trevor, p.252.
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