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Introducció
La present Admonició porta, en els 

manuscrits més antics, el títol: “De la humi-
litat”. Sobre la humilitat tracten, directa o 
indirectament, moltes Admonicions de sant 
Francesc, el qual parla d’aquesta virtut amb 
tanta freqüència i amb tant d’èmfasi com 
sobre l’amor mutu. Pot dir-se que la humi-
litat i l’amor mutu són dos temes sobre els 
que Francesc parla contínuament i amb tota 
serietat als seus germans, no només en 
les seves “paraules de santa amonestació”, 
sinó també en la resta dels seus escrits. La 
raó és ben clara: la humilitat i l’amor mutu 
constitueixen els dos elements essencials 
de la vida franciscana, individual i comuni-
tària: “ser germans” i “ser menors”. I només 
es pot ser germà, o germana, de l’altre si 
hom l’estima de veritat, si hom es preocupa 
d’ell amb tot el cor, si hom se sap respon-
sable de l’altre amb un amor autèntic. Per 
això Francesc ens exhorta incessantment 
a aquest amor fratern veritablement cris-
tià. Per a ser germans menors, per a ser 
germanes menors (com s’anomenaven a 
l’Edat Mitjana les terciàries franciscanes), 
imitant Francesc i seguint les seves petja-
des, s’ha “d’observar la pobresa i la humili-
tat... de nostre Senyor Jesucrist” (2R 12,4; 
RCI 12,31), s’ha d’assumir aquestes acti-
tuds fonamentals del Senyor i, sent pobres 

interna i externament, “sotmetre’s a tota 
humana criatura per Déu” (1R 16,6; 2CtaF 
47). D’aquesta humilitat en quant a pobresa 
interior és del que ens parla Francesc en la 
seva Admonició 23. 

Immediatament s’adverteix com amb 
aquesta triple benaurança Francesc des-
criu la pobresa interior, l’autèntica humilitat, 
des de tres punts de vista diferents però, 
com veurem, íntimament interrelacionats. 
També s’adverteix de seguida que aquesta 
manera de parlar sobre la humilitat resulta 
antiquada per a l’home modern i típica de 
l’Edat Mitjana; no obstant, sota aquestes 
expressions de tall medieval palpita un 
fons de permanent validesa. D’ell tractem 
en aquesta meditació. 

1. La humilitat és disponibilitat per a 
servir

La primera de les tres benaurances 
indueix a pensar immediatament en les 
relacions conventuals, tot i que les descriu 
amb paraules que no solen agradar avui 
dia, ni tan sols en els convents:

“De LA hUmILITAT”
KAJeTAN eSSeR

Admonició 23

Benaurat el servent que és trobat humil tant entre els seus súbdits com quan 
és entre els seus senyors. Benaurat el servent que sempre es manté sota la 

fèrula de la correcció. “Servent fidel i prudent” (Mt 24,25) és el qui en totes les 
seves faltes no triga a castigar-se interiorment per la contrició i, exteriorment, 
per la confessió i per la satisfacció d’obra.

Benaurat el servent que és trobat humil 
tant entre els seus súbdits com quan 

és entre els seus senyors.



20  CATALUNYA FRANCISCANA

Encara  que  aques ta  f rase  fou 
pronunciada originàriament pensant 
en les relacions d’uns religiosos amb 
altres en la seva vida de comunitat, més 
concretament en la vida de comunitat 
dels germans menors, no hi ha dubte que 
podem veure-la en un conjunt més ampli i 
amb validesa general. 

Des del pecat original, l’home porta en 
certa manera a la seva sang l’ànsia de 
poder, el “voler dominar”. L’home va voler 
ser com Déu; i això significava que també 
volia ser senyor dels altres. Pensem sim-
plement en Caín i Abel (cf. Gn 4). En con-
traposició amb aquest instint primari de 
l’home, Crist indica de la següent manera 
quina ha de ser la característica de l’home 
nou: “Ja sabeu que els governants de les 
nacions les dominen com si en fossin amos 
i que els grans personatges les mantenen 
sota el seu poder. Però entre vosaltres no 
ha de ser pas així: qui vulgui ser important 
enmig vostre, que es faci el vostre servi-
dor, i qui vulgui ser el primer, que es faci 
el vostre esclau” (Mt 20,25-27; cf. 1R 5,12-
15). Aquí s’adverteix nítidament l’oposició 
existent entre el regne terrenal i el regne 
de Déu: entre el regne en el qual l’home vol 
ser la mesura de totes les coses, i el regne 
de Déu en el qual l’home, servent i esclau 
de Déu, s’apropia de l’exemple de Crist i el 
converteix en norma de tota la seva vida. 
Hi ha regne terrenal quan i on l’home vol 

dominar els seus semblants 
i disposar d’ells, quan i on 
l’home vol decidir segons el 
seu propi arbitri, quan i on fa 
que els altres sentin la seva 
força i experimentin la seva 
superioritat. En tots aquests 
casos l’home es torna ene-
mic de l’home! “Els enemics 
de cadascú seran la gent de 
casa seva” (Mt 10,36).

Tot e l  contrar i  ha de 
succeir en el regne de Déu! 

En el regne de Déu l’home, ja que és 
cristià, ha d’estar disposat a servir, ja que 
el cristià és deixeble i seguidor d’aquell 
que va dir de si mateix: “El fill de l’home 
no ha vingut a ser servit, sinó a servir” 
(Mt 20,28), i: “Jo sóc enmig vostre com el 
qui serveix” (Lc 22,27). La disponibilitat 
per a servir, la humilitat, és, doncs, un 
senyal distintiu del deixeble, de l’autèntic 
seguidor de Crist. Aquest servir és signe 
que som “imitadors de Déu, com a fills 
seus estimats” (Ef 5,1); ja que Déu, el 
Senyor de tot, ens serveix en tot moment 
mitjançant la creació i la conservació del 
món. Com expressa Francesc en la seva 
oració, Déu fa meravelles i, amb tot, és la 
humilitat: “Tu ets sant, Senyor Déu únic, 
que fas meravelles. Tu ets fort, tu ets gran, 
tu ets altíssim, tu ets rei omnipotent; tu, 
Pare sant, rei del cel i de la terra... Tu ets 
humilitat” (Lld 1-2.4).

No obstant, amb freqüència aquest 
senyal distintiu no apareix en els cristians, 
inclosos els que segueixen sant Francesc. 
Per això ens exhorta el Pobrissó, i ara es 
comprèn millor la profunditat de la seva 
paraula d’amonestació: Benaurat el servent 
que és trobat humil tant entre els seus súb-
dits com quan és entre els seus senyors. 
Mostrar-se humils i estar disposats a servir 
als “superiors”, als “caps”, no té per què 
ser necessàriament una virtut. Pot ser sim-
plement una mesura calculada i fins i tot 
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astuta! També pot ser fruit d’un sentiment 
de subordinació, fomentat per un determi-
nat ambient social. Però estar disposats a 
servir als qui hom creu que són els seus 
“súbdits”, als qui hom considera inferiors, 
dependents d’un, sobre els qui “tenen quel-
com a dir”, això sí és difícil. I això és jus-
tament seguiment de Jesús humil, això és 
imitació de Déu, que és la humilitat. Només 
així som “imitadors de Déu, com a fills seus 
estimats” (Ef 5,1). Només llavors som ger-
mans menors de tots. I com llavors vivim en 
l’ordre de Déu, ens convertim, servint-nos 
mútuament, en la comunitat dels fills de 
Déu davant el Pare. Benaurat el servent...

Podríem preguntar-nos amb sorpresa 
què és el que tenen en comú aquesta 
benaurança i la que acabem de veure. De 
fet, la connexió entre ambdues dites revela 
que Francesc fou realment un experimentat 
coneixedor d’ànimes. La valentia per a 
servir els altres en seguiment de Crist 
i com a imitadors de Déu, exigeix una 
i altra vegada i sempre l’autovenciment. 
Una disponibilitat per al servei fratern com 
la que acabem de veure, és quelcom que 
no brota espontàniament en l’ésser humà, 
sobre el qui pesa el pecat original. Pensem 
simplement en la reacció espontània quan 
s’exigeix a algú semblant humilitat: “Em 
prenen per boig?”, “¿Qui fa quelcom per 
mi?”, “No poden exigir-me això!”, “On les 
donen, les prenen!”... Així, o de manera 
semblant, és com reacciona l’home que 
pensa de manera “natural”, aquell a qui 
l’autèntica humilitat, el “ser menor”, la 
minoritat, li sembla una insensatesa, una 
bogeria. En efecte –ara es comprèn millor–, 
qui està disposat a servir els altres, fins i 
tot els súbdits, ha de consagrar-los temps i 
renunciar als seus propis desitjos i capricis; 

no té dret a esperar que li ho agraeixin; 
en una paraula: ha d’estar desprès de 
si mateix. I això exigeix autovenciment, 
aquell “negar-se a si mateix” del que ens 
parla l’evangeli (cf. Mt 16,24). Exigeix 
autocorrecció i autodomini. Per això té 
validesa la paraula de Francesc: Benaurat 
el servent que sempre es manté sota la 
fèrula de la correcció. Sempre: és a dir, 
en tot moment i en tot lloc, sense excepció 
alguna. Mitjançant aquesta autocorrecció 
i autodomini un aprèn, especialment en la 
convivència amb els altres, a superar-se 
a si mateix cada dia, a tenir en compte 
els altres, a renunciar al propi voler. Així 
ho exigeix l’ordre de l’amor. Però a qui 
viu sempre en aquest ordre, i ho afirma 
i compleix fidelment com a expressió del 
seu seguiment de Crist, com a servei a la 
vinguda, ara i aquí, del regne de Déu, ja 
no li resulta tan difícil la disponibilitat per 
al servei fratern. I donat que el seu “jo”, 
no obstant ser rebel, dominant i obstinat 
com a conseqüència del pecat original, 
es manté dominat per l’ordre de l’amor 
de Crist, és també benaurat en qualitat 
de servent de Déu. En el servei als altres 
troba la felicitat, una felicitat perdurable, ja 
que l’amor dura eternament (cf. 1Cor 13). 

Les exigències de les dues primeres 
benaurances d’aquesta Admonició consti-
tueixen, sens dubte, l’essència de l’esperit 
de l’evangeli, però ni tan sols a l’home 
redimit i dotat amb la gràcia sobrenatural 
li resulten fàcils de complir. També el cris-
tià experimenta en no rares ocasions la 
seva falta, la seva caiguda davant aques-
tes exigències. Quan així ocorre, ha de fer 
penitència. I aquesta es fa, en primer lloc, 

Benaurat el servent que sempre es 
manté sota la fèrula de la correcció

Servent fidel i prudent (Mt 24,25) és el 
qui en totes les seves faltes no triga a 

castigar-se interiorment per la contrició i, 
exteriorment, per la confessió i per la satis-
facció d’obra.
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a l’interior de l’home: allunyant-se d’allò 
equivocat i tornant de nou al que és recte 
davant Déu. Aquesta és l’autèntica peni-
tència, la conversió necessària, el verita-
ble penediment, que és un canvi del cor. 
I donat que sempre convivim amb altres 
persones, la nostra caiguda repercuteix 
negativament en la vida de convivència; per 
això, com exposa Francesc amb claredat, 
la penitència en el seu ple sentit exigeix 
també manifestar externament, per la con-
fessió, la nostra conversió interior. Aquesta 
confessió sincera pot fer-se davant el con-
fessor, en la seva qualitat de representant 
de la comunitat eclesial; però també pot 
fer-se davant la comunitat mateixa. I a 
aquesta confessió li seguirà després, més 
fàcilment, la satisfacció d’obra, la repara-
ció. Així es compensarà en part el dany 
causat. D’aquesta manera el servent fidel 
i prudent experimentarà la benedicció de 
la humilitat, no només en la seva vida per-
sonal, sinó també, i sobretot, en la vida de 
convivència amb els altres. I, malgrat totes 
les seves faltes humanes, serveix com a 
menor, com a servidor, com a esclau de 
Déu al creixement del Regne de Déu en 
l’Església i en el món. El Senyor enalteix 
els humils; els humils són els qui rebran la 
benedicció de Déu (cf. Lc 1,52).

2. La humilitat pressuposa autodomini 
i disciplina

Les nostres reflexions han posat de 
relleu que, encara que les tres benauran-
ces d’aquesta Admonició estiguin expres-
sades amb una terminologia medieval i 
sonin una mica antiquades, contenen un 
nucli la validesa del qual és permanent. 
En efecte, en elles palpiten veritats, rea-
litats irrenunciables en la tasca d’edifica-
ció del regne de Déu. Aquest no podrà 
convertir-se en una realitat si no es cons-
trueix sobre el fonament de tals veritats, 
tot i que aquestes no només no encaixin 
amb la mentalitat de l’home modern, sinó 
que fins i tot s’oposin a ella. Quan l’home 
les posa en pràctica és quan actua com 
a servent de Déu i és, per tant, benaurat! 
Val la pena, doncs, que les meditem una 
mica més. 

a) Sens dubte, no hem de referir la 
primera benaurança exclusivament a les 
relacions conventuals, pel fet que en ella 
es parli de súbdits. En efecte, en ella no 
es contraposen súbdits i superiors, sinó 
súbdits i senyors. Per tant, aquesta sen-
tència té moltes possibilitats d’aplicació, 
i si les posem en pràctica ens prevenen 
del perill de pensar que es refereix als 
altres, als superiors, però no a nosaltres. 
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De quantes maneres ens sabem o ens 
creiem superiors als altres: per la nostra 
ciència, per les nostres habilitats pràc-
tiques o les nostres dots intel·lectuals, 
pels nostres coneixements tècnics o les 
nostres especials dots personals! Des 
d’aquest punt de vista, l’altre pot ser el 
meu súbdit; pot necessitar-me, dependre 
de mi. Al mateix temps, també hi ha per-
sones que estan més capacitades que 
jo en aquest o aquell altre àmbit; estan 
sobre mi, són en certa manera els meus 
mestres, i em fixo en ells i depenc d’ells. 
¿Com em comporto amb uns i amb altres?

Aquesta pregunta revela de seguida 
com n’és, de pràctica, ara i aquí, aquesta 
“paraula d’exhortació” del nostre Pare 
sant Francesc. ¿Estic disposat a servir a 
uns de la mateixa manera que als altres? 
¿Sóc igualment humil respecte a uns 
que respecte a altres? El qui és pobre de 
veritat sap que tots els dons i talents són 
un do que hem rebut de Déu i que, per 
tant, tots som responsables dels mateixos 
davant Déu; per això, no es col·loca sobre 
els altres, sinó que amb humilitat dóna 
glòria a Déu, i això no només mitjançant 
l’oració agraïda, sinó també i sobretot 
amb el servei fratern a tots, siguin com 
siguin. Quan existeix aquesta pobresa 
humil, Déu segueix sent “el Senyor”. I és 
glorificat. Sobre aqueta pobresa es vessa 
la benaurança proclamada per Francesc.

b) Tot això es recolza en la paraula de 
l’Apòstol: “No us enganyeu els uns als 
altres, vosaltres que us heu despullat de 
l’home vell i de les seves obres i us heu 
revestit de l’home nou, que es va reno-
vant a imatge del seu creador i avança 
cap al ple coneixement” (Col 3,9-10). Ara 
bé, això només és possible mitjançant 
l’autodomini, mitjançant l’autocorrecció 
diària. No en va empra aquí el text ori-
ginal llatí la paraula permanet: roman-
dre, perseverar, continuar, durar. Quants 
cops aquesta autodisciplina clarament 

imprescindible ens sembla una càrrega 
que ens aixafa i que coarta la nostra “lli-
bertat”! I com són molts els qui, per amor 
a aquesta suposada llibertat, no volen 
suportar aquest pes, no volen perseverar 
en l’autodisciplina i no accepten la humi-
litat que allò suposa, la vida en comú es 
torna a vegades molt difícil, insuporta-
ble. Potser sigui també aquesta la raó 
per la qual amb freqüència es percep tan 
poc el regne de Déu en els cristians i en 
l’Església! Tal vegada comprenem ara 
millor per què, en una exhortació sobre 
la humilitat, escriu Francesc: Benaurat 
el servent que sempre es manté sota la 
fèrula de la correcció.

c) L’home vell, autoritari i desitjós de 
ser el seu únic senyor, autosuficient i 
orgullós com és, no vol admetre la seva 
pròpia culpa; tal com dóna a entendre 
Francesc en l’Admonició 22, sempre té 
la boca plena d’excuses (té pressa per 
a excusar-se). Aquesta actitud no conté 
cap voluntat de contrició, li manca la 
confessió alliberadora i salvífica, i tam-
poc no té cap voluntat de satisfer amb 
les obres. Qui, en canvi, reconeix amb 
humilitat la seva caiguda, sense buscar 
excuses fàcils, reflecteix l’home nou i 
edifica la comunitat dels fills de Déu. 
Precisament la tercera dita d’aquesta 
Admonició posa de manifest també de 
quina manera a partir de les nostres 
mateixes caigudes, de les nostres fal-
tes, pot créixer el bé en nosaltres i en la 
nostra vida en comú. Quan, actuant com 
a servents de Déu, som servents fidels 
i prudents tal com ens indica aquesta 
benaurança, s’edifica –fins i tot a través 
de tota la nostra pobresa!– el regne de 
Déu en nosaltres i en les nostres comu-
nitats. La confessió de les nostres caigu-
des, de les nostres debilitats, dels nos-
tres pecats, es converteix en confessió 
de la misericòrdia, de la humilitat, del 
perdó de Déu!


