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Voldria fer una reflexió sobre la sante-
dat franciscana, que m’agrada ano-
menar seràfica, perquè em sembla 

que una característica molt nuclear d’allò 
franciscà és l’amor, però un amor no qual-
sevol, un amor com el de Déu, un amor 
sense límits. Tradicionalment el nostre 
Orde s’ha anomenat seràfic. Em sembla 
que això ve de sant Bonaventura comen-
tant l’aparició del serafí crucificat a sant 
Francesc. Tradicionalment es considera 
als serafins com els àngels de l’amor, el 
cor angèlic més pròxim a Déu, els àngels 
que s’abrusen d’amor a Déu.

I sant Francesc és com un àngel 
d’amor. Per a ell la seva relació amb Déu, 
amb els altres i m’atreviria a dir que amb 
tot allò creat, amb tot el que viu és una 
relació de profund amor. L’estigmatitza-
ció a La Verna és l’expressió màxima de 
tota la vida de sant Francesc en la qual 
la seva gran aspiració serà identificar-se 
amb Jesús. Si Déu, el meu amat ha mort 
clavat en una creu, jo també vull ser cla-
vat en una creu amb Ell. I ja no em puc 
acontentar amb menys que això. Aquest 
és l’esperit de sant Francesc. I jo crec 
que sant Francesc és un sant que Déu 
ha donat a l’Església i al món com un do 
molt especial, un do que és per sempre. 
Jo compararia aquest do amb un riu ple 
d’aigua del qual surten moltíssims rierols, 
que són tots els sants franciscans i, en 
realitat, tots els franciscans. Tots els que 
som fills de sant Francesc portem alguna 
cosa de l’esperit de sant Francesc, o 
estem cridats a portar-lo. És un do que 

Déu ens dóna i que hem de cultivar, per-
què la santedat de sant Francesc no és 
una santedat particular, d’un home, sinó 
que és un carisma, un do –com deia– que 
Déu nostre Senyor ha donat a tota l’Es-
glésia i a tot el món i, per tant, aquest 
do continua fins sempre i continua d’una 
manera particular a través dels seus fills 
que som nosaltres, i d’una manera més 
significativa en els sants que han permès 
reeixir i desenvolupar-se aquest do de 
l’amor, de la vida de sant Francesc en ells.

Aquesta primacia de l’amor, m’ha cri-
dat l’atenció aquests dies llegint una 
introducció a un llibre sobre la vida dels 
sants caputxins. Explica com en els pri-
mers caputxins, el seu més gran interès 
era com adquirir l’amor de Jesús. Tota la 
seva pregària era per adquirir aquest amor, 
fins i tot s’exercitaven en petites oracions 
que pronunciaven al llarg de tota la jornada 
per encendre el seu cor en amor a Jesús. 
La pregària franciscana, que és la font de 
tota la vida d’un franciscà, és una pregària 
d’amor, no és una pregària intel·lectual, no 
és una pregària que posi l’accent en altres 
coses, sinó que és una pregària feta d’un 
amor intens per Déu. El que importa és 
enamorar-se de Déu, de descobrir l’amor 
sense límits que ens té a cadascú de 
nosaltres i permetre que aquest amor vis-
qui en la nostra vida, es reflecteixi en les 
nostres obres, en les nostres paraules, en 
la nostra manera de ser. Sant Francesc 
ens ho deixa molt palès en la seva vida i 
en tots els seus escrits. Em crida l’atenció 
com en la Regla no Butllada demana als 
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frares que estimin, que alabin, que ado-
rin, que exalcin... ja no sap què dir perquè 
els frares estimin Déu. Sant Francesc vol 
transmetre’ls aquest amor apassionat per 
nostre Senyor, un amor que no calcula, 
sense límits.

Una altra cosa que m’ha cridat l’aten-
ció en aquesta introducció a la vida dels 
sants caputxins, és que diu que vivien una 
vida d’una enorme austeritat, entregats als 
malalts de la pesta, missioners infatiga-
bles, que feien llargues vigílies durant la 
nit per pregar, que feien molta penitència, 
no eren sants ascètics, no eren sants que 
volguessin fer un gran esforç per assolir 
Déu, sinó que eren sants místics, enor-
mement enamorats de Déu. Per a ells, 
tot allò que vivien i feien era simplement 
expressió del seu amor. Així s’explica que 
pugui haver-hi frares de fràgil salut, poca 
cosa humanament parlant, que tinguin una 

capacitat de treball, de sacrifici pels altres, 
de bondat, de perdonar injúries, de treure’s 
hores de son per estar davant del sagrari, 
homes capaços d’estar alegres quan esta-
rien plens d’incomoditats i de penalitats. 
Homes com nosaltres però que tenen 
aquesta capacitat tan gran perquè estan 
plens de l’amor de Jesús. Crec que no em 
cansaria mai de repetir que aquesta és la 
característica principal de la santedat fran-
ciscana: l’amor, i un amor que no calcula. 
Els sants franciscans són extremats, com 
si no tinguessin mesura, perquè no són 
sants calculadors, són sants de l’amor. 

Voldria remarcar un altre punt que 
em sembla que és propi de la santedat 
franciscana. M’ho va recordar un amic meu 
aquest Nadal dient-me: “Si Déu s’ha fet 
infant, Déu mira el món amb ulls d’infant”. 
Em va cridar l’atenció això que em va 
dir i vaig pensar que sí, que era veritat: 
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Déu ha mirat el món amb ulls d’infant. 
També em va dir que la representació del 
pessebre és una representació del món 
amb ulls d’infant, una mirada d’infant que 
veu el món amb ulls bons, amb capacitat 
de meravellar-se, de saber descobrir el 
més preciós, el més bondadós i el més 
lluminós que hi ha enmig del món, malgrat 
que a vegades pugui tenir aparença d’allò 
lleig, d’allò dolent, de la mesquinesa. I és 
veritat que quan un pensa en un infant 
o es recorda de la pròpia infantesa, sí 
que és veritat que l’infant té la capacitat 
de descobrir meravelles quan nosaltres 
descobrim una cosa banal i  sense 
importància. I he pensat que els nostres 
sants franciscans tenen aquesta mirada 
d’infant, començant per sant Francesc 
que, en una època molt violenta, era 
capaç de compadir-se d’un cuc que 
trobava en el camí i retirar-lo perquè ningú 
no el trepitgés. Sant Francesc era capaç 
d’estimar cadascú com si fos únic en el 
món, amb una tendresa sincera i molt 
profunda, un amor ple de delicadesa, 
de detalls, de cortesia, un amor que no 
calcula i que només vol saciar-se quan 
sofreix amb el qui està patint, que és feliç 
netejant un leprós, que estima els seus 
germans encara que el persegueixin, li 
facin mal o es riguin d’ell. Sant Francesc 
és la font d’on raja tota aquesta santedat 
franciscana.

Em voldria aturar en altres sants. Un 
que jo diria que és com un prototipus 
d’aquest tipus de santedat és el que apa-
reix a Les Floretes: fra Juníper. Ell és el 
típic sant que ha optat per la bondat a 
ultrança, d’una manera tossuda. Hi ha 
aquell episodi en què una vegada per 
humiliar-se, perquè el tinguessin per 
no-res, com Jesús va ser menyspreat 
durant la Passió, va anar en calçotets 
des de Foligno fins a Assís. Evidentment, 
quan va arribar-hi, el disgust del gene-
ral de l’Orde va ser enorme, el va renyar 

davant de tothom i la renyada va ser tan 
forta que va perdre la veu. I la Floreta des-
prés ens diu que el general que havia per-
dut la veu, fra Juníper tenia pena per ell i 
a mitjanit el va anar a despertar oferint-li 
una mica de sopa calenta per aclarir-li 
la veu. I el general es va empipar: “Què 
fas a aquestes hores de despertar-me?”. 
Després Juníper li diu: “Bé, si tu no vols la 
sopa me la prendré jo”. I al final el general 
es pren la sopa amb fra Juníper.

Ens mostra aquesta innocència de fra 
Juníper i aquest amor, un amor que no 
es rendeix davant de res, que el poden 
renyar però ell segueix estimant, i al final 
acaba vencent perquè aquell home no es 
pot resistir a la innocència i a l’amor de fra 
Juníper.

O aquell altre episodi en el qual el 
sagristà demana a fra Juníper que vigili 
les estovalles de l’altar perquè són noves 
i els han regalat unes campanetes de 
plata per adonar-lo. Crec que era al 
Sacro Convento això. I mentre el sagristà 
s’havia anat a dinar i fra Juníper guardava 
l ’església, arribà una dona pobre i, 
evidentment, fra Juníper va tallar totes les 
campanetes i se les va donar. Després 
el sagristà es posà boig de ràbia pel que 
havia fet fra Juníper i el guardià diu al 
sagristà: “El qui està boig ets tu per deixar 
l’església en mans de Juníper”. I moltes 
altres coses que trobaríem de fra Juníper, 
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que és d’una santedat feta d’amor. Per a 
ell, estimar l’altre és un absolut. Aquella 
dona pobre té necessitat, doncs ell li 
dóna el que necessita. No fa cap altre 
raonament.  Jo vull que em menyspreïn 
perquè vull sofrir amb Jesús i em renyen 
per això, doncs bé, ell passa més pena pel 
qui l’ha renyat, que ha perdut la veu, que 
no per la renyada que li han fet. L’amor, 
la bondat són un absolut per a ell. És una 
manera de veure la realitat, el món, d’una 
manera completament diferent. Està molt 
ben expressat en una pel·lícula “Francesc, 
el joglar de Déu”. Els qui l’heu vist, hi ha 
aquell episodi en què hi ha un tirà, una 
espècie de bàrbar que agafa a fra Juníper 
i li fa tortures i li fan de tot per fer-li por, 
i Juníper sempre està somrient, encara 
que li facin de tot. Al final aquell bàrbar 
deixa d’assetjar aquella ciutat i se’n va 
al seu país perquè diu: “Si tots són com 
aquest, ja hem perdut”. És com una 
espècie de bondat que desarma. Això és 
com el verset de l’evangeli, quan Jesús 
ens diu: “Estimeu els qui no us estimen. 
Si algú et pega en una galta ofereix-li 
l’altra...”. Jesús intenta vèncer el mal amb 
el bé, amb una mica de sentit de l’humor, 

com dir: “No deixis que el mal t’agafi, no 
deixis que el mal t’amargui, estigues per 
damunt del mal, estigues obstinadament, 
profundament en el bé, en l’amor”.

Entre molts altres sants franciscans, 
també vu l l  fer  referènc ia a santa 
Elisabeth d’Hongria, una santa que no 
calcula gens tampoc. El seu amor també 
es podria qualificar molt bé d’un amor 
seràfic. Arriba a desprendre’s de tot el 
seu patrimoni per donar-lo als pobres. 
Tracta els humils, els més petits, els 
últims com si fossin els seus senyors. 
Tots els criteris socials de la seva època 
i de la seva classe social, per a ella no 
tenen absolutament cap valor. Santa 
Elisabeth d’Hongria viu en el seu món, 
però és com si fos d’un altre planeta, 
perquè està totalment ficada en el món 
de Jesús, el món d’un amor que no 
calcula, que no és prudent.

També el nostre beat Ramon Llull viu la 
primacia total de l’amor. Per a ell la seva 
relació amb Déu és una relació d’amor. 
Morir d’amor és la seva màxima aspiració, 
morir per aquell que ha mort pel meu amor. 
I m’agrada molt també descobrir que en els 
sants caputxins, les seves pregàries favo-
rites, les seves oracions jaculatòries eren: 
“Que jo mori per amor del teu Amor”. Era 
la seva aspiració, morir per amor de Jesús. 

També m’he fixat que un punt que he 
trobat en comú en el beat Ramon Llull, i 
també en els sants caputxins de l’origen, 
és alegrar-se de l’alegria de Déu. Una 
pregària típica que feien els primers frares 
caputxins eren unes aspiracions a Déu, 
unes oracions breus, que en principi era 
elevar-me a Déu i ser feliç que Déu sigui 
Déu. Alegrar-me de Déu. Perquè l’amor és 
feliç amb la felicitat de l’Amat. Alegrar-me 
de la felicitat de l’Amat i desitjar la seva 
felicitat. És aquesta alegria de Ramon Llull, 
l’alegria que Déu existeixi, que Déu sigui la 
summa felicitat, el summe bé. Aquesta ale-
gria que també té un contrapunt de tristesa 
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i de dolor: “L’Amor no és amat”. Fixeu-vos 
que la relació amb Déu i la relació amb els 
altres passa tota per l’amor.

Santa Margarida de Cortona estimava 
Jesús apassionadament. Es passava 
hores plorant davant del Crucifix, penedida 
de la seva vida de pecat perquè havia fet 
mal al seu Amor, a Jesús. I tot això ho va 
traduir en una activitat intensa d’ajuda, de 
sol·licitud envers els malalts i de pacificar 
la ciutat de Cortona. 

Els nostres sants franciscans són 
sants molt contemplatius i molt actius a 
la vegada. Aquesta diferència entre allò 
actiu i allò contemplatiu veig que queda 
com molt esborrada en la nostra santedat 
franciscana, perquè és una santedat de 
l’amor i l’amor s’ha d’expressar, s’expressa 
treballant i sacrificant-me per l’altre. Aquest 
amor es viu en la contemplació amorosa 
del meu Amat, bevent de la font de la vida, 
de la font de l’Amor.

M’enrecordo també del beat Leopold 
d’Alpandeire que també té moltes anècdo-
tes, com molts dels nostres sants, plenes 
d’innocència i d’un amor exquisit. M’enre-
cordo d’una anècdota de fra Leopoldo, que 
en una ocasió havia demanat permís per 

cultivar ceps al convent, perquè trobava 
que feien ombra a l’entrada del convent i 
era molt maco. Van anar creixent. Hi havia 
un frare a qui no li agradaven gens aquests 
ceps, i un dia els va arrencar tots. I fra 
Leopoldo va haver de dir-ho al guardià, i 
aquest, després comentava que fra Leo-
poldo, quan intentava explicar-li què havia 
passat, li deia com era de bo el germà que 
li havia tret els ceps. Ens mostra a una per-
sona que per a ell, l’amor al germà passa 
per davant de tot. A la vida de fra Leopoldo 
hi ha moltes anècdotes plenes d’innocèn-
cia. Hi ha una altra en què diu que fra 
Leopoldo era molt obedient, i un germà, 
després d’un Capítol, li va dir: “Demà ja 
te’n vas a Sanlúcar de Barrameda” i al cap 
de mitja hora o una hora fra Leopoldo ja 
tenia el seu saquet preparat per marxar, i 
el germà va haver d’explicar-li que no, que 
era una broma. Això expressa com per a 
ell l’obediència era una cosa que la vivia 
sense fissures, a fons, però no era una 
renúncia per ella mateixa, sinó per amor. 
Per a ell no hi havia mitges tintes a l’hora 
d’estimar Jesús. Si és home obedient per 
Jesús, si el meu germà o el meu provincial 
em mana, això jo ho he de fer. 

Aquest és un tipus de santedat que no 
calcula, que no té límits. És una santedat 
plena de tendresa per Jesús. M’enrecordo 
ara d’una anècdota molt senzilla d’un sant 
caputxí. Quan vaig estar una vegada a 
Sardenya, hi havia un frare, fra Lorenzo, 
que ens va explicar una anècdota del beat 
Nicolau de Gèsturi. Fra Lorenzo feia pes-
sebres molt bonics. Un dia li va mostrar un 
pessebre i estaven mirant-lo junts, i canta-
ven una nadala preciosa amb lletra de sant 
Alfons Maria de Ligori, que canta l’amor de 
Déu que s’ha fet home, que s’ha fet petit. 
Mentre cantaven i miraven el pessebre, 
fra Lorenzo diu que veia que fra Nicolau 
estava banyant la molsa amb les seves 
llàgrimes. És un tipus d’amor a Jesús que 
s’expressa fins al plor. 
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Jo he conegut molt bé la persona de fra 
Pere. Moltes vegades sent jo novici, quan 
anava a l’oratori d’Arenys em trobava a fra 
Pere fent el Viacrucis plorant. Jo em reti-
rava perquè em feia vergonya estar allà 
mentre fra Pere plorava. Ell no era capaç 
de mirar Jesús a la creu sense posar-se 
a plorar, fins i tot mirant una estampa de 
Jesús crucificat. Recordo que jo em fixava 
amb aquestes coses. Un dia fra Pere obria 
el breviari i sortia en la pàgina una imatge 
de Jesús en la creu, i ja estava plorant. 
Per a ell no era possible mirar Jesús amb 
indiferència; per a ell Jesús era algú pro-
fundament estimat. I el dolor de Jesús a la 
creu el commovia. Sabem molt bé què va 
succeir a sant Francesc. O el mateix pare 
Pius, que els frares li feien bromes perquè 
a l’hora de la meditació deixava el seu lloc 
tot mullat de llàgrimes, i li feien bromes de 
mal gust per aquest tema.

Una vegada em preguntava en què 
consistia la santedat del pare Pius. Per a 
mi, la seva santedat és típicament fran-
ciscana, seràfica, una santedat d’amor. El 
pare Pius sentia un amor per Jesús il·limi-
tat. L’estimava amb passió. Per a ell, que 
Jesús hagués mort en una creu, que Jesús 
hagués patit, que Jesús no fos estimat no 
podia tenir una altra resposta que patir 
amb ell, que estar clavat a la creu amb ell. 
I així estimava els altres. I així ho notava 
la gent. El pare Pius, si algú estava malalt, 
volia estar malalt ell; si algú vivia molt 
enfora de Jesús i tornava a Ell, volia fer 
la penitència ell. El pare Pius no volia que 
la gent sofrís. Deia: “Quan arribi a l’altre 
món em quedaré a les portes del Paradís 
esperant que el darrer fill meu espiritual hi 
entri, i després entraré jo”. 

Penso també en altres sants nos-
tres, quan es dedicaven als més pobres 
d’aquesta manera incansable, sense 
queixar-se. En les primeres normes que 
es van posar els caputxins, un dels punts 
era prometre que sempre que hi hagués 

una epidèmia de pesta, acudir allà on 
estiguessin els empestats i donar la vida 
pels germans, perquè Jesús havia mort 
per nosaltres.

Crec que la nostra santedat franciscana 
està feta d’amor, està feta d’una mirada 
neta i innocent damunt de la realitat. I això 
no és fàcil, sobretot el tenir la mirada neta 
damunt de la realitat, perquè aquesta mol-
tes vegades arriba a amargar el nostre cor 
per la seva duresa i per com de sorprenent 
pot arribar a ser, en sentit negatiu. Aquesta 
santedat de sant Francesc et fa veure el 
bé allà on aparentment no el veuries, et fa 
veure l’obra del creador en el seu estat pur, 
et fa veure amb els ulls de Déu el nostre 
món. Crec que és el que el Senyor ens 
demana a nosaltres com a fills de sant 
Francesc, encarnar aquestes actituds en 
la nostra vida diària. Una vida que esti-
gui feta d’amor sense càlculs, una mirada 
que opti per la bondat i pel bé, encara que 
puguem semblar beneits, encara que les 
nostres actituds puguin semblar poc pru-
dents, absurdes, però el món sempre ha 
necessitat, i avui més que mai necessita, 
aquest amor i aquesta innocència. 


