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Tota la nostra vida cristiana és vida 
en l’Esperit, però en quin esperit? 
Aquesta és la qüestió. Jo puc fer 

qualsevol gest, com per exemple dir “Bon 
dia”, i ho puc fer amb l’Esperit Sant o amb 
qualsevol altre esperit, i això es nota en la 
música, si el meu bon dia és pronunciat 
amb estima o amb un mal to. Conseqüèn-
cia: quan digui “Bon dia” amb l’Esperit del 
Senyor, immediatament quedaré ple de 
pau i, al meu voltant, irradiaré “bona olor”. 
Quan digui “Bon dia” de males maneres, 
regnarà la inquietud en el meu cor, i irradi-
aré mal ambient. 

Per tant, el primer principi del discerni-
ment espiritual són “los dejos”1, els sabors 
que em deixen les meves actituds, pensa-
ments, paraules, gestos... tots ells tenen 
conseqüències bones o dolentes en mi. 
Això, Sant Ignasi ho va experimentar a 
Loiola, després d’una malaltia (capítol 8 
de la seva autobiografia) i dona la clau de 
tots els Exercicis Espirituals. Estava ferit, 
passava llargues estones estirat al llit, i va 
demanar llibres de cavalleries per entre-
tenir-se, però en aquella casa només hi 
havia llibres pietosos, i li van donar una 
Vita Christi i un llibre de vides de Sants.

Llavors es posà a llegir i s’adonà que 
mentre recordava les gestes de les seves 
novel·les, seduint donzelles, guanyant 
batalles... sentia alegria, però immedia-
tament després, quedava sec i desga-
nat. Però, quan tornaven a la memòria 
les gestes que havien fet sant Francesc 
o sant Domènec, sentia alegria i després 
pau. Amb el temps, recordant, entengué i 

1. Terme que fa servir santa Teresa d’Àvila per 
nomenar el sabor que queda en el cor des-
prés d’un acte o una actitud. 

descobrí que aquí estava el gran principi 
de discerniment espiritual: que uns pensa-
ments el deixaven trist i sec i que altres el 
deixaven amb pau, joiós i alegre. 

L’experiència de sant Ignasi és a partir 
dels seus pensaments però també es 
pot aplicar als actes. “Pels seus fruits els 
coneixereu”, diu Jesús. Hi ha actes que 
em deixen bé i altres que em deixen mala-
ment. A sant Francesc li feien molt de fàstic 
els leprosos però un bon dia el Senyor el 
conduí entre ells, es vencé a si mateix, i els 
va fer misericòrdia rentant-los i embenant 
les seves ferides. I diu al seu testament: 
“Quan em separava d’ells, allò que m’era 
amarg se’m convertí en dolcesa de l’ànima 
i del cos”. Per tant, un gest de misericòrdia, 
malgrat el fàstic, pot convertir-se en dol-
cesa perquè és un acte d’amor. 

El gran principi del discerniment espi-
ritual és, doncs, assaborir els sentiments 
i “dejos” que em queden després de les 
meves actituds o pensaments. És important 
educar la sensibilitat, per poder distingir els 
sabors (si jo menjo tot el dia, no apreciaré 
el sabor del menjar, però si faig un mica 
de dejuni el menjar em sabrà boníssim). 
Educar la sensibilitat, aprendre a assabo-
rir és el gran ajut per al discerniment. Sant 
Ignasi recomana l’examen diari. Consisteix 
en l’assaboriment dels “dejos” que m’han 
deixat les meves actituds durant el dia. 

Sant Antoni Abat
Sant Antoni abat, monjo del segle IV, en 

el capítol 35 de la seva biografia escrita per 
sant Atanasi parla del discerniment espi-
ritual, del que ens deixen els bons i els 
mals esperits. Primer diu que es retirà al 
desert per viure atent a si mateix, atent 
al que passava dintre seu, no d’una forma 
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narcisista, sinó escoltant allò que l’Esperit 
operava dins seu. La persona cristiana viu 
atenta als impulsos de l’Esperit i a les moci-
ons interiors, i s’adona del que passa dintre 
seu quan actua compassivament o quan 
actua egoistament... 

El primer principi del discerniment espi-
ritual és viure atent al que passa en el meu 
interior per quedar-me amb allò bo i per a 
no repetir allò dolent. El que em dona des-
assossec, torbació, això no m’interessa; el 
que em dona pau i alegria, sí. Però no és 
fàcil, perquè assaborir requereix un cert 
entrenament, igual que per tocar el violí o 
conduir bé. 

És fàcil distingir la presència de l’Esperit 
bo del que és dolent, diu sant Antoni. La 
presència del bon Esperit no és pertor-
badora, es presenta tranquil·lament, amb 
suavitat, com a Elies a la muntanya (1Re 
19), és Esperit suau, ens dona dolcesa i 

suavitat, a l’instant neix a l’ànima el goig 
d’una determinada qualitat, l’entusiasme 
i el coratge. Els pensaments de l’ànima 
es mantenen impertorbables, serens... 
La pau és signe de la presència de l’Es-
perit, aquella calma estable, tan agrada-
ble i bonica que experimentem a esto-
nes durant els Exercicis Espirituals, pau, 
dolcesa, serenor, ordre, claredat mental; 
quan veig clares les coses és cosa de l’Es-
perit, i quan tinc els ulls tèrbols, no.

En canvi, la irrupció del mal esperit és 
inquietant, ens dona nervis, desassossec, 
torbació, i es coneix per la confusió de 
pensaments, abunden els pensaments 
dolents, de seguida neix la por a l’ànima; 
la por mai és de Déu. “No tinguis por”, 
diu Jesús quan entra al cenacle… La por, 
l’agitació, el desordre de pensaments, un 
abatiment i aversió per la vida religiosa..., 
avorriment, desgana, fàstic..., això és un 
símptoma clar que estem posseïts pel 
mal esperit. I, en aquest estat de des-
gana i tristesa, venen els records dels 
familiars, de la parella que vaig deixar, 
dels meus pares... Si el meu cor està 

trist, buit i desganat, pensaré que estaria 
millor en un altre lloc; enyoro allò que vaig 
deixar; això és un símptoma claríssim del 
mal esperit... 

Com actua l’Esperit
Quan Déu irromp a la meva vida, el cor 

s’omple de dolcesa, de suavitat, de pau, en 
un ambient d’humilitat i petitesa. L’orgull, la 
vanitat, la prepotència no són compatibles 
amb l’Esperit del Senyor, que sempre va 
acompanyat d’actituds d’humilitat, petitesa 
i veritat. L’Esperit Sant és Esperit de veri-
tat i, evidentment, d’amor oblatiu, cristià. 
Una manera clara de distingir l’Esperit és 
que quan estimem egoistament, la persona 
sensible nota que alguna cosa no va bé, 
que alguna cosa grinyola. Quan estimem 
de veritat, oblativament, buscant sempre 
el bé de l’altre per damunt del nostre, el 
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meu interior vibra molt bé perquè el meu 
amor sintonitza amb l’amor de Déu que és 
l’Esperit Sant. 

A qui fa l’experiència de l’Esperit Sant, 
de la seva dolcesa, ja no l’interessen altres 
dolceses que no són com les de l’Esperit 
Sant, i això és el que ens decideix a fer-
nos cristians: haver experimentat el goig 
de l’Esperit Sant, la seva pau... Quan he 
experimentat la fascinació per Jesucrist, ja 
no m’interessen altres sabors encara que 
siguin bons. L’amor humà és una cosa 
bona però quan has tastat l’amor de Déu 
i has d’escollir, deixes el nuvi, no perquè 
sigui dolent, sinó perquè el teu cor està 
enganxat a un Altre que t’atrau molt més. 
L’experiència saborosa del goig de l’Esperit 
Sant és la referència per distingir qualsevol 
altre goig, és com aquell que experimen-
tant la tendresa ja no li interessa la frivoli-
tat sexual. Ara, si no has experimentat la 
tendresa, no sortiràs de la sensualitat ado-
lescent. I si no has experimentat l’Esperit 
del Senyor, sempre estaràs vivint amb un 
cristianisme “normalet”. 

El goig que dona l’Esperit Sant no és 
entusiasta, està ple de serenor i de pau, 
és una alegria serena. L’absència de sen-
timent, l’aridesa o l’avorriment no estan 
renyits amb la presència i l’acció de l’Es-
perit Sant, sinó més aviat són un graó de 
maduresa. L’absència de sentiments i els 
moments en què a vegades anhelem sentir 
en l’oració, no són dolents. L’Esperit, quan 
som joves, ens dona gustos per seduir-
nos i guanyar-nos per a Déu, però quan 
creixem ens va deixant una mica més 
sols perquè aprenguem la fe, i la fidelitat. 
I anem a Déu per Ell mateix i no pel que 
ens dona. Llavors l’oració es fa més sòlida i 
més veritable, però no abunda en mocions 
sensibles, és com l’acció del sol, que mal-
grat que hi hagi núvols, els raigs ultravio-
lats em segueixen arribant. Malgrat que el 
sol estigui ocult, no el vegi o no el senti, 
els seus raigs em van transformant, per 

això l’oració és simplement estar davant 
de Jesús, senti o no senti res. Aquest és 
un principi de maduresa que tard o d’hora 
hem d’aprendre. 

Una altra gran obra de l’Esperit en 
el meu cor és que ordena tots els meus 
desordres afectius, que és l’objectiu dels 
Exercicis Espirituals: ordenar els afectes 
desordenats. I els ordena mitjançant la 
Paraula. La Paraula i l’Esperit ordenen el 
meu caos, com en el llibre del Gènesi 1. El 
mateix passa en el meu cor: la Paraula, pel 
simple fet de llegir-la, calma, omple el meu 
cor, posa llum i ordena la meva confusió. 

L’Esperit normalment dona pau, dona 
goig, però si el meu cor està impur, l’Es-
perit punxarà, farà grinyolar la impuresa 
del meu cor amb la bondat de l’amor de 
Déu. L’Esperit fereix, cou quan jo estic 
malalt, però és curatiu i sanador; llavors 
ens queixem i no volem que ens curi com 
l’endimoniat de Gerasa (Mc 5,1).

Sant Francesc d’Assís
Sant Francesc remarca sovint que la irri-

tació freqüent és signe del mal esperit. El 
qui és pobre no s’irrita. El qui s’irrita denota 
que té una apropiació indeguda d’allò pel 
que s’irrita. Així, la irritació és símptoma 
de l’apropiació indeguda dels meus drets, 
de la meva fama, de les meves coses. Per 
exemple: Si estic apropiat dels meus drets 
i algú trepitja algun d’ells saltaré irritat, “és 
una injustícia!” Si estic apropiat de la meva 
fama, de la meva imatge i algú la taca amb 
un comentari inadequat, m’enfadaré de 
seguida. I si estic lliure de la meva imatge, i 
em diuen “idiota”, em donarà igual. Si estic 
lliure de les meves possessions personals, 
si algú m’agafa un llibre, no m’irrito. 

Sant Francesc deia: “N’hi ha molts que, 
perseverant en oracions i en oficis, practi-
quen qui-sap-les abstinències i afliccions 
corporals; però, quan senten una paraula 
que els sembla d’ésser injuriosa o per qual-
sevol cosa que se’ls prengui, escandalit-
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zats, de seguida es contorben. Aquests no 
són pobres d’esperit” (Admonició 14).

La ira és signe de la impuresa del meu 
cor i d’una apropiació indeguda de les 
coses. Francesc diu que “el qui és veri-
tablement pobre d’esperit mai no s’irrita i 
estima els qui li peguen a la galta”, o sigui, 
estima els enemics. 

Aquest criteri és recurrent en els seus 
escrits. La seva Regla afirma que la prova 
que tenim l’Esperit del Senyor és que 
“tenim humilitat, paciència en la persecució 
i la malaltia i estimem aquells que ens per-
segueixen, reprenen i acusen” (2R 10,10). 
És a dir, la mansuetud de Jesús a la Passió 
és criteri de la possessió de l’Esperit.

I estimem veritablement els enemics 
quan no ens dolem interiorment de la injus-
tícia que ens fan (Admonició 9). És a dir, 
si quan rebem una agressió, no només no 
la retornem, sinó que no ens queixem ni 
remuguem interiorment.

Si no actuem així, no tenim l’Esperit 
Sant. I en l’Admonició 12 ens dona un 
altre criteri per discernir l’Esperit: “...Es 
pot conèixer si el servent de Déu té l’Es-
perit del Senyor, així: si és que en obrar el 
Senyor algun bé per mitjà d’Ell, tanmateix 
no se n’orgulleix la seva carn..., ans als 
seus ulls es considera inferior a tots els 
altres homes...”

Per a Francesc tot el que tenim i som és 
un do de Déu, i allò bo que fem és Déu qui 
ho fa en nosaltres. Per tant, qui es vana-
gloria per alguna cosa bona que ha fet, 
s’apropia els dons del Senyor. I si se sent 
superior, no té l’Esperit del Senyor, viu en 
l’engany sobre si mateix. 

Un altre criteri molt clar és de Jesús: 
“Pels seus fruits els coneixereu”, mira el 
que fan i com ho fan, i sabràs què pensen 
o què senten; miro jo el que faig i sabré 
quin esperit tinc.

L’oració autèntica es comprova en 
la relació amb les persones, amb els 
germans, amb l’oferiment per al treball 
manual, amb la humilitat, amb la paciència 

per acollir les ofenses... deia santa Teresa. 
Si la persona que prega molt és insupor-
table en la vida quotidiana, no té l’Esperit 
Sant. Prega malament. 

Diu Maximiliano Herráiz en un llibre 
sobre santa Teresa2:

“La mejor norma para distinguir al 
místico del neurótico es la vida diaria. Los 
grandes maestros ponían menos carga 
en lo que sucedía en la mente durante 
la oración que en la vida de la persona 
al margen de la oración. No hay duda de 
que Santa Teresa hubiera hecho pocas 
preguntas sobre las rayas del místico en 
el electroencefalograma... Habría pregun-
tado más bien por su adaptabilidad a la 
vida de comunidad, a su humilde servicio 
a los demás, a sus hábitos de trabajo duro, 

2. MaxiMiliano Herráiz, “La oración: historia de 
amistad”, Ed. de Espiritualidad 1985.
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a su capacidad para las faenas fatigosas. 
Por estas normas comunes, ella y otros 
como ella, hubieran juzgado la calidad del 
misticismo. Puso, sobre todo, gran énfasis 
en la capacidad de la persona para some-
terse a la verdad”. 

Sant Ignasi de Loiola
En els seus Exercicis Espirituals, sant 

Ignasi inclou unes regles de discerniment 
que són de gran profunditat espiritual (EE 
313-336).

En l’encapçalament diu: “Regles per 
d’alguna manera sentir i conèixer les dife-
rents mocions que en l’ànima es causen; 
les bones per rebre-les i les dolentes per 
llençar-les”. Són criteris per a conèixer si el 
que sentim és de l’Esperit Sant o no.

Recuperem la idea que l’Esperit no 
sempre em donarà pau. Depèn de com 
estigui la meva vida, em donarà pau o em 
punxarà. Això sant Ignasi ho matisa d’una 
forma genial: diu en la primera regla que en 
les persones que van de pecat mortal en 
pecat mortal (posseïdes pel narcisisme o 
l’egoisme) acostuma normalment l’enemic 
a proposar-los plaers aparents, fent imagi-
nar delectacions i plaers sensuals (plaers 
aparents que et deixen pitjor si no t’adones 
i reflexiones) [313]. 

Si entre els meus actes no hi ha un 
espai per assaborir les conseqüències, 
seré esclau dels meus capricis, perquè 
després d’un plaer ve el desig d’un altre, 
i el següent ha de ser major, si no, no em 
sacia. El dimoni actua així en les perso-
nes que van de mal en pitjor. I, en aques-
tes persones, el bon Esperit usa un mode 
contrari, “punxant-los i remordint-los les 
consciències per la sindèresi de la raó”, pel 
sentit comú. En les persones que van cap 
avall, el mal esperit utilitza la sensualitat, 
perquè la tenen impura, per suggerir-los 
plaers majors. I el bon Esperit utilitza la raó, 
que sempre està sana, per punxar amb 
la consciència, per punxar amb el sentit 

comú. O sigui, que el bon Esperit no sem-
pre dona pau i dolcesa, sinó que punxa 
quan la meva vida va malament.

“En la persona que va pujant de bé en 
millor”, que és la que va ordenant la seva 
vida, que mira de treballar pels altres, que 
fa oració, que porta una vida sòbria, ben 
enfocada..., és de forma contrària a la pri-
mera regla. Llavors és propi del mal esperit 
mossegar, entristir, posar impediments, 
inquietant amb falses raons. Com no pot 
usar la meva sensualitat perquè està sana, 
usarà el meu pensament per enganyar-me 
amb falses raons. 

Quan sant Ignasi començava a fer deju-
nis, oració, i a viure molt pobrament, el mal 
esperit li feia pensar que es quedaria com 
una senyora geperuda de Manresa i per-
dria la salut. Falses raons perquè abandoni 
els dejunis, la penitència... Quan jo vaig de 
bé en millor, el mal esperit intentarà con-
vèncer-me perquè no continuï així. Santa 
Clara s’aixecava de nit per pregar i plorava 
llàgrimes d’amor, i el dimoni li feia pensar: 
“Si segueixes plorant d’aquesta manera el 
cervell se’t sortirà pel nas”. Si t’ho creus, 
t’espantes i no segueixes pregant.

Una experiència freqüent en els que 
van de bé en millor és la de l’àngel de llum 
que ens tempta amb aparença de bé, per 
exemple: ara estic estudiant perquè és hora 
d’estudiar i llavors em ve un desig enorme 
d’oració, una“moció mística”... que em fa 
pensar “això és de Déu, pregar és bo” i… 
ja he deixat l’estudi. Sota l’aparença de bé, 
m’ha temptat amb una cosa bona, m’ha 
enganyat i he abandonat el que havia de fer. 

El bon Esperit, quan la meva vida va bé, 
em donarà ànim, força, consolacions, llà-
grimes, inspiracions, quietud, amb el sen-
timent perquè el tinc sa. Em donarà gustos 
i dolçors en seguir pel bon camí emprès. 

La cinquena regla no s’ha d’oblidar mai 
[318], és tan important que ha passat a la 
tradició oral de l’Església: “en temps de 
desolació no fer mai mudança”. Això ha 
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salvat més d’una vocació. Perquè en estar 
desolats no veiem bé per què tenim el cor 
trist, i de seguida pensem que en un altre 
lloc estaríem millor i no ens adonem que el 
problema soc jo, no el lloc, perquè si canvio 
de lloc em passarà el mateix. He de canviar 
el cor, no de lloc; per tant, no prendre mai 
decisions quan estic en desolació, i esperar 
a tenir certa pau, per veure-hi més clar. 

La novena també és molt profunda [322], 
diu que hi ha tres causes per les quals ens 
trobem en desolació:

“La primera per ser tebis, mandrosos o 
negligents en els nostres exercicis espiri-
tuals”; per això és important, quan estem 
tristos, examinar si entrem bé a l’oració, si 
compleixo el temps previst, si faig l’oració 
com s’indica. Faig correctament els exerci-
cis? Perquè si no els faig correctament és 
normal que estigui en desolació. 

“La segona és per provar-nos per quant 
som i en quant ens allarguem en el seu 
servei i lloança”, és a dir, per fer-nos 

madurar, “sense tant estipendi de conso-
lacions”. L’aridesa, quan no sento res, és 
per fer-nos créixer, és bona. És perquè 
no depenguem tant del que ens dona Déu 
sinó que l’estimem pel que és. 

“La tercera causa de desolació és 
per donar-nos coneixement, a fi que 
internament sentim que no depèn de 
nosaltres aconseguir devoció crescuda”, 
que no depèn de nosaltres la carícia de 
l’Esperit Sant, que és gratuït. Anem a 
l’oració com una ofrena on li retornem el 
temps a Déu perquè tot el temps és seu. 
A vegades, Déu ens dona la desolació 
perquè aprenguem a viure en obsequi de 
Jesucrist; la nostra vida és un obsequi pel 
molt que Déu ha fet per nosaltres, amb la 
nostra vida li retornem una mica de l’infinit 
Amor que ha vessat en nosaltres.

El principi fonamental del discerniment 
és assaborir per experiència pròpia l’Es-
perit Sant. Quan he fet experiència de la 
dolcesa, de la pau i de l’amor de l’Esperit, 

puc comparar les altres experiències i sem-
pre em semblaran inferiors. Quan estimi 
amb una mica d’impuresa, comparant amb 
les vegades que vaig estimar en l’Esperit 
Sant, de seguida trobaré allò impur, però si 
no he estimat mai amb l’amor de l’Esperit 
em semblarà sa un amor que no ho és. 
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