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Si la bona notícia del Cristianisme és 
que Déu ens ha fet fills, vol dir que 
entre nosaltres som germans, per 

tant, la relació entre els germans, la vida 
de fraternitat, és el criteri de qualitat de la 
nostra vida cristiana. Per a Sant Francesc 
va ser la descoberta principal: Déu parla 
a través del germà; el germà ideal és una 
fraternitat on es valora la virtut de cadascú; 
les criatures són anomenades germanes; 
i l’Església és llavor de fraternitat enmig 
del món.

Som imatge de la Trinitat 
Els humans estem creats a imatge i 

semblança de la Trinitat. Per tant, en el 
més íntim de nosaltres mateixos habita un 
dinamisme relacional. Som relació i, en la 
mesura que ens relacionem amorosament, 
ens realitzem i, en la mesura que ens tan-
quem, ens destruïm. 

Per això, és tan important la vida comu-
nitària, de família, de grup. Perquè, a part 
de realitzar-nos, ens ajuda a créixer, “nos 
labra” com diu sant Joan de la Creu. No hi 
ha res més sa que la convivència perquè 
surti el meu ésser veritable. Em conec en 
la relació.

L’ascesi autèntica més que els dejunis, 
les penitències, o el treball feixuc, consis-
teix en no fugir de les relacions que ens 
costen i deixar-se forjar per elles. 

És en la relació on “salten” aquelles 
zones del meu ésser que jo no coneixia 
i que gràcies a les topades apareixen. 
Gràcies a elles puc treballar sobre mi 
mateix.

Quan un monjo demanava a sant Benet 
de fer d’eremita, el sant li deia que primer 

romangués vint anys de vida comunitària i 
després, “ja en parlarem”.

A més, Déu parla a través del germà, a 
través d’allò que et fa i et diu. Sant Fran-
cesc, en una carta a un provincial que volia 
anar a un eremitori perquè estava fart dels 
germans, li diu: “Tot allò que et facin, ni que 
t’assotin, tingues-ho com una gràcia... I no 
vulguis res més que allò que el Senyor et 
dona, a través dels germans”.1

La relació amb el germà és la porta 
d’entrada del Senyor-Jesús a la meva vida. 

L’Esperit aplega, el diable dispersa
Des dels inicis de la revelació, Déu 

aplega un poble, el seu poble, la seva pos-
sessió personal, la nineta dels seus ulls. 
L’assemblea del Sinaí podríem conside-
rar-la com un moment fundacional (Ex 19). 
Déu escull Israel perquè sigui el mitjancer 
de la seva Revelació envers tot el món. No 
l’escull per ser el més potent dels pobles 
o el més gran, de fet és el més petit... L’ha 
escollit perquè l’estima (Dt 7,8). Tot l’esforç 
de Déu a l’Antic Testament consisteix en 
aplegar, reunir el seu poble; però l’actitud 
d’Israel al llarg de la seva Història estarà 
marcada per la divisió i la dispersió, que 
culminarà a l’Exili de Babilònia.

Malgrat tot, en acabar l’Exili, el Senyor 
a través d’Ezequiel exclama: “Us aplegaré 
del país on esteu dispersats i us portaré a 
la vostra terra” (Ez 36,24). Tot el desig de 
Déu, com a bon Pare, és aplegar el seu 
poble entorn d’Ell.

1. Carta a un ministre, Escrits de Sant Fran-
cesc, Ed. Mediterrània, Barcelona 2014, p. 
105.
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I Jesús, tot acomplint el designi diví, ha 
vingut a aplegar les ovelles disperses del 
Poble d’Israel, a reunir de nou les Dotze 
Tribus simbolitzades pels Dotze Apòstols, 
a restaurar l’Església.

L’Esperit de Jesús sempre aplega en 
comunitat, reuneix, reconcilia, el diable 
dispersa, separa, aïlla.

Quan ens deixem portar per la ira o per 
l’empipamenta, ens aïllem, ens separem, 
trenquem la relació, no parlem... Això és 
fruit del diable. Re-conciliar és tornar a la 
relació, a la comunitat, és unir el qui s’havia 
separat, tornar a la cordialitat. L’Església 
de Jesús està cridada a ser una paràbola 
de reconciliació dels distints i contrapo-
sats. El Banquet Celestial serà el Regne 
del Perdó, la taula dels reconciliats. 

La comunitat de Jesús
“...N’escollí dotze perquè visquessin 

amb Ell i enviar-los a anunciar la Bona 
Notícia...” (Mc 3,14). Els escollí perquè vis-
quessin amb Ell. No es pot viure l’Evan-
geli si no és en comunitat, amb Jesús al 
mig. I els envia a anunciar què?: Com de 
bé s’està amb Jesús.

I per què els va escollir tan diferents? 
Perquè Pere, Jaume, Joan i Andreu eren 
pescadors galileus (obrers) i Mateu era 
cobrador d’impostos. I els fills de Zebe-
deu tenien el seu caràcter (Lc 9,54)... En 
aquella comunitat devien saltar les espur-
nes. Els va escollir tan diferents, perquè 
es barallessin... I es reconciliessin. La 
comunitat de Jesús, paradigma de totes 
les altres comunitats, és una paràbola de 
reconciliació. I això és l’Església, un grup 
de persones molt diferents, fins i tot con-
traposades ideològicament, que poden 
conviure i estimar-se perquè Jesús hi és 
al mig. Aquesta és la llum que necessita 
el món (Mt 5,14).

No eren cap meravella de persones els 
que va escollir Jesús. Els evangelis dei-
xen constància de les dificultats: Discutien 

entre ells, “qui és el més important?”. No 
entenien res (Mc 8,17-18): “Teniu ulls i no 
hi veieu, orelles i no hi sentiu”. Tenien cri-
teris venjatius: “Vols que fem baixar foc del 
cel i els consumeixi?”. Jesús no para de 
predicar-los el perdó (70x7), de dir-los de 
no tenir en compte els serveis prestats (Mt 
6,3), de no sentir-se amb dret a l’agraïment 
(Lc 10,17), de no sentir-se “pare” dels altres 
(Mc 10,29), ni superiors (Lc 18,9-14).

Quan ens afeixuguin les nostres man-
cances i incoherències, sols cal mirar els 
apòstols i quedarem consolats. Tots estem 
en camí de conversió. I el camí és llarg i lent.

Les dificultats del viure junts
Viure en comunitat o en família és un 

goig, una font d’alegria i de benestar, però 
també comporta les seves dificultats. 
D’entrada cadascú és de “son pare i de sa 
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mare” i encara que siguem germans de 
sang, som molt distints: Un és ordenat, l’al-
tre desordenat, un té fred, l’altre té calor, un 
es dutxa cada dia, l’altre es dutxa... quan 
se’n recorda.

I quan s’han de prendre decisions, 
cadascú té les seves idees. Un creu que 
blanc, l’altre que negre, l’altre que vermell... 
I tothom vol imposar el seu criteri, que gua-
nyi la seva idea.

La paciència, la capacitat d’escoltar l’al-
tre, de cedir... són imprescindibles per con-
viure, i el perdó, sobretot el perdó. Perquè 
sense perdó és impossible conviure. 

Que savi aquell cap de tribu índia que 
veient que en l’assemblea hi havia opinions 
tan contraposades, va dir: “Hem de donar-
nos un temps per reflexionar i, més enda-
vant, seguir dialogant”.

Un dels records més bonics que con-
servo de la casa de formació són aquelles 
reunions de comunitat en què a l’hora de 
decidir coses, cadascú expressava el seu 
punt de vista, però amb humilitat, sense 

exigències, mirant de no ferir l’altre amb la 
paraula... I com, a poc a poc, fruit de l’es-
colta atenta, i de cedir una mica, s’anava 
fent com una mens comnunis i brollava el 
consens...

És clar que a vegades hi havia tensions 
i paraules no massa caritatives, fruit de 
la nostra immaduresa. Però en aquelles 
reunions vàrem aprendre a dialogar, a 
escoltar l’altre, a mossegar-nos la llengua, 
a parlar amb caritat.

La tradició capitular i sinodal de l’Es-
glésia és un do de l’Esperit Sant que hem 
d’aprendre a conrear.

Som iguals
La meravella de la vida cristiana con-

sisteix a descobrir que ets fill estimat, que 
Déu t’estima incondicionalment i que estàs 
a casa, ets de la família. I si ets fill, vol 
dir que els altres fills són germans teus i, 
per tant, iguals, amb carismes i missions 
diverses, però iguals i tan estimats com tu.

Com deia sant Agustí: “Amb vosaltres 
soc cristià, per a vosaltres soc bisbe”. 
Iguals en dignitat i, per tant, corresponsa-
bles. En el cristianisme no hi ha “pares”, 
tots som germans (Mt 23,9). Això vol dir 
que tots tenim la nostra parcel·la de res-
ponsabilitat, encara que els ministeris 
siguin diversos. De manera que per gover-
nar-nos i orientar-nos, res millor que les 
assemblees, sínodes i concilis on tothom 
pugui dir la seva, organitzar-nos col·legial-
ment i escollir els responsables. I, un cop 
s’ha decidit, cal obeir. 

Però, ens costa molt obeir, obeir la reali-
tat, obeir l’altre. I obeir vol dir escoltar amb 
atenció, fer el que li agrada a l’altre, per 
amor.

El gran problema de l’ànima humana és 
que sempre vol manar, imposar el propi 
criteri, ésser autònom, tenir prestigi. Jaume 
i Joan volien ser els primers ministres en 
el Regne que promet Jesús, entès en clau 
temporal, volien manar (Mc 10,37).



    CATALUNYA FRANCISCANA  13

No entenem que el Mestre, el Senyor, 
ens renta els peus per ensenyar-nos que 
el responsable està per a servir, i servir 
des de baix. Quan en una comunitat regna 
l’esperit de servei, es viu el cel a la terra, 
i llavors es fa la voluntat de Déu, tal com 
es fa en el cel.

Prevenció en les relacions fraternes
Un dels motius més freqüents de difi-

cultats en la relació és que interpretem 
malament el que diu o fa l’altre. Pensem 
malament i reaccionem malament sense 
qüestionar la nostra interpretació. Per 
això són tan pertinents les preguntes de 
la Bíblia: “Per què t’irrites?” (a Caín, Gn 4); 
“Per què plores?” (a Maria Magdalena, Jn 
20); “Per què em pegues?” (al soldat, Jn 
18,23). La pregunta és com una espasa de 
dos talls que posa llum i obliga a reflexio-
nar. ¿Tenia motius per plorar Maria Mag-
dalena, quan pensant que li havien robat 
el cos del seu Senyor, el tenia al davant?

Un altre motiu és que tenim un concepte 
massa alt de nosaltres mateixos i esperem 
reconeixement. I com que això no es dona, 
ens empipem. Però, ¿realment som tan 
importants com perquè els altres ens esti-
guin valorant i donant les gràcies, sempre?

No ens adonem que som servents 
sense cap mèrit (Lc 17,10). Tot el que tenim 
i som ho hem rebut, és un do de Déu. Per 
tant, el que fem és retorn del do rebut, no 
ens és degut l’agraïment.

La major part dels problemes de rela-
ció venen perquè esperem molt dels altres 
i ens creiem amb dret de rebre-ho. “Els 
altres m’han d’estimar” és un dels dog-
mes irracionals més clars que tenim en 
el nostre pensament. I, com que això no 
passa tal com esperem, ens disgustem. 
Però tenim dret a esperar-ho? Per això, 
Jesús per vacunar-nos ens explica la parà-
bola del servent inútil i ens exhorta a fer 
les coses en secret (Mt 6), no per ésser 
aplaudits. I afirma: “El qui perd la vida, la 

guanya”. No hi ha res millor que l’abnega-
ció i el donar-se als altres sense esperar 
rebre, per a la felicitat personal i el goig 
comunitari. 

El problema de la gelosia
Una bona part de les històries de la 

Bíblia tracten de relacions entre germans 
i narren històries de gelosia: Caín i Abel 
(Gn 4), Esaú i Jacob (Gn 25), Josep i els 
seus germans (Gn 37), Sara i l’esclava 
Agar (Gn 21), David i Saúl (1Sa 18)... I, 
a l’Evangeli: Els obrers d’última hora (Mt 
20), Marta i Maria (Lc 10), o el Fill Pròdig 
i el seu germà (Lc 15,11)... Aquesta abun-
dància de textos demostra que aquest és 
un dels grans problemes de les relacions 
humanes.

La gelosia és una reacció emocional 
que brolla quan algú percep una amenaça 
en la relació amb una persona que consi-
dera pròpia. És una forma de possessió 
egoista. 



14  CATALUNYA FRANCISCANA

El primer que cal és detectar la causa 
del meu malestar amb aquella persona, 
posar-li nom, desemmascarar la gelosia. 
“Com et dius?” li diu Jesús a l’endimoniat 
de Gerasa (Mc 5). Quin és el nom de la 
teva neura?

La gelosia és una malaltia afectiva que 
denota un buit, és símptoma d’un buit, 
que ens fa sentir la imperiosa necessitat 
d’ésser el centre, l’únic, el més estimat.

La teràpia contra el buit és omplir-se. 
Omplir-se d’amor. Sols un cor ple de l’Es-
perit Sant, saciat de la Presència de Déu, 
pot prescindir de la necessitat malaltissa 
d’ésser valorat, d’ésser estimat, d’ésser el 
centre.

Per altra banda, qui pretén omplir 
la necessitat infinita d’amor del nostre 
cor amb amors finits, quedarà sempre 
frustrat i decebut. Perquè el nostre cor 
té un anhel infinit d’amor que sols pot 
saciar-se amb Algú infinit: Déu. Quan 
posem les nostres expectatives en les 
persones, per molt estimades que siguin, 
quedem frustrats.

Manual de relacions fraternes
El Sermó de la Muntanya és un mag-

nífic manual per a la convivència. A la 
comunitat de Mateu devien tenir força 
problemes de relació perquè l’evangeli 
dedica molts fragments al perdó de les 
ofenses i a tallar tot tipus de ressentiment. 
Ho diu molt clar al final del Parenostre: 
“Si perdoneu als altres les seves faltes, el 
vostre Pare celestial també us perdonarà 
a vosaltres; però si no els les perdoneu, el 
vostre Pare no us perdonarà les vostres” 
(Mt 6,14).

El Sermó de la Muntanya no para d’ex-
hortar a no tenir en compte al meu germà 
el mal que m’ha fet, a no malparlar-ne, a no 
tornar-nos-hi, a no judicar... “Se us va dir: 
No mataràs, però jo us dic: El qui insulta 
al seu germà està en la línia de l’homicidi” 
(Mt 5,22). “Estimeu els vostres enemics”, 
vulgueu el seu bé, pregueu per ells. Per 
què? Perquè és l’única forma de conviure... 
I els enemics no són els de fora, són els 
qui conviuen amb nosaltres i ens costen 
d’aguantar.
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A la Creu, Jesús dona la clau per recon-
ciliar les relacions: “Pare, perdona’ls per-
què no saben el que fan” (Lc 23,34). Que 
diferent és, quan ens fan una ofensa, dir: 
“No hi ha dret, mira el que m’han fet”, que 
dir “no saben el que fan”. En el primer cas, 
m’indigno, i en el segon, disculpo.

El capítol 18 de sant Mateu és un dis-
curs aplicat a les relacions fraternes: Cal 
fer-se com un infant, considerar el pecador 
com una ovella perduda, perdonar setanta 
vegades set, no oblidar mai el molt que 
se’ns ha perdonat, perquè som deutors del 
perdó de Déu.

Teràpia de les relacions
La vida fraterna cordial i madura brolla 

de no enganyar-se sobre un mateix, de 
tenir lúcida consciència del que hom és. I 
progressa laborant sobre un mateix, per-
què jo als altres no els puc canviar, però sí 
puc treballar sobre mi.

Normalment judiquem als altres perquè 
ens sentim superiors, més intel·ligents, 
més servicials, més generosos, o perquè 
considerem que la “nostra línia” o la nostra 
manera de viure l’evangeli és millor que la 
dels altres.

Però aquest sentiment de superioritat 
no està fonamentat, ve de no conèixer-nos 
plenament, de la no consciència de les 
nostres limitacions, del nostre pecat, de 
tenir una biga a l’ull i no veure-hi bé.

La humilitat, que és simplement la veri-
tat, és un ingredient imprescindible per a 
la convivència fraterna, perquè quan ets 
conscient de la pròpia misèria i del teu 
pecat, ets més comprensiu amb la dels 
altres i ja no judiques.

A Abba Moisés, un Pare del Desert del 
segle IV, que havia estat lladre i assassí, 
se li van presentar uns monjos joves per 
denunciar un germà que havia fet una de 
grossa, volien que anés a jutjar-lo. Però 
ell es negava. Van insistir tant que al final 
accedí a anar-hi. Però va arribar carregant 

un sac de sorra amb un forat al darrere. En 
veure’l els germans li digueren: “Abba, què 
és això, no veus que vas perdent la sorra?”. 
Respongué: “Sí, són els meus pecats, s’es-
colen darrera meu i jo no els veig... I ara he 
vingut a judicar un germà...” Ells callaren i 
perdonaren el germà. 

La ira
Deia Joan Cassià, un monjo del segle 

IV, que va portar la saviesa dels Pares del 
Desert d’Egipte a Occident: “A un li pot 
semblar que és pacient i humil, mentre no 
forma part d’un grup” (Institucions 18,2). 
I és que la convivència fa saltar allò que 
no coneixíem de nosaltres. La ira és una 
reacció freqüent. 

La ira, l’empipar-se o indignar-se és una 
emoció que té a veure amb la captació 
d’alguna cosa com a injusta o que trepitja 
els meus drets.

Quan algú no em saluda, dic: “Quina 
barra! Què s’ha pensat? I m’ofenc. Quan 
algú m’agafa un llibre sense permís, crido: 
“Qui m’ha agafat el llibre?” I m’empipo...

Però, i si no m’ha saludat perquè no m’ha 
vist i resulta que el llibre el tinc sota el coixí?

La ira brolla de la interpretació que 
donem als fets. ¿Per què no qüestionem 
la nostra interpretació del que ha passat, 
abans de donar canxa al nostre empre-
nyament? 

És molt bo qüestionar-se pels motius de 
la nostra ira. A la Bíblia, Déu pregunta a 
Caín: “Per què t’irrites?” (Gn 4). I a Jonàs: 
“Realment tens motius per empipar-te 
d’aquesta manera?” (Jo 3,9). Però ni l’un 
ni l’altre no escolten, només escolten els 
seus pensaments ressentits.

El qui sí escolta és Naaman el Siri (2Re 
5), que després de l’empipada amb Eliseu 
per no haver sortit a atendre’l personal-
ment, raona i rectifica davant de la pre-
gunta del seu criat: “Si t’hagués prescrit 
una cosa difícil, no l’hauries feta? Doncs 
molt més si t’ha manat una cosa fàcil”.
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A l’Evangeli, Jesús qüestiona al sol-
dat que l’agredeix pels motius de la seva 
ràbia: “Per què em pegues?” I a Maria 
Magdalena: “Per què plores?” És molt sa 
fer-se preguntes pels motius reals de les 
nostres emocions.

Quan canvia la interpretació, s’apai-
vaga la ira.

Remeis per a la ira
La ira és una reacció davant una supo-

sada ofensa o injustícia envers la meva 
persona. No sempre està fonamentada. Hi 
ha una ira santa quan reaccionem davant 
les injustícies infligides als pobres o inde-
fensos. Però quan és en relació a nosal-
tres, no sempre està justificada.

Sant Francesc diu que la ira ve d’una 
apropiació d’allò pel qual m’irrito. Si m’em-
pipo perquè m’han pres el llibre, estic apro-
piat del llibre, si m’irrito perquè m’insulten, 
estic apropiat de la meva imatge, si perdo 
els estreps perquè no em consulten, estic 
apropiat del meu càrrec. 

En definitiva, la ira és símptoma de la 
impuresa del nostre cor, de no viure desa-
propiats, d’estar posseïts per allò pel qual 
ens indignem. El qui s’irrita no és pobre 
d’esperit.

“N’hi ha molts que, persistint en ora-
cions i oficis, practiquen qui-sap-les 
abstinències i afliccions en llurs cossos; 
però per una sola paraula que els sem-
bla d’ésser injuriosa a llurs persones o 
per qualsevol cosa que se’ls prengui, 
escandalitzats, de seguida es contorben. 
Aquests no són pobres d’esperit, ja que 
el qui és veritablement pobre d’esperit, es 
nega a si mateix i estima els qui li peguen 
a la galta” (Sant Francesc).2

I, per desapropiar-nos, l’única solució 
és estar ple de Déu. Quan el nostre cor 
està ple de l’Esperit Sant, ja no necessi-

2. Admonició 14, Escrits de Sant Francesc, Edi-
torial Mediterrània, Barcelona 2014, p. 76.

tem res més, i som lliures, alliberats de 
la propietat de les coses, alliberats dels 
nostres drets i de la nostra fama. És lla-
vors quan regna la pau.

La tristesa
La tristesa és un estat de l’ànima produït 

per un mal real o imaginari. Sol anar acom-
panyat de desànim, lassitud, cansament.

Sol provenir d’un pensament negatiu. 
Sempre abans d’un sentiment de tristor hi 
ha un pensament negatiu: “Soc un desas-
tre”, “no ho podré aconseguir mai”, “ningú 
no m’estima”...

També pot provenir d’un desig frustrat 
o d’una expectativa massa alta, que no 
s’ha acomplert. Recordem els deixebles 
d’Emaús: “...Nosaltres esperàvem que 
ell seria el qui hauria alliberat Israel...” 
(Lc 24,21).

Redreçar el pensament fent-lo més 
realista o reduir unes expectatives massa 
altes, pot ser una bona teràpia.

Quan no sabem l’origen de la nostra tris-
tor, l’exercici físic o el cant poden retornar 
l’alegria.

El fet d’estar exageradament preocu-
pat per si mateix, centrat en els propis 
pensaments estronca l’alegria... Per 
això Jesús diu: “El qui perd la vida, la 
guanya” (Mc 8,35), és a dir: El qui està 
pendent dels altres i no de si mateix és 
feliç.

Una de les causes de la tristesa és la 
percepció que no hi ha futur, no hi ha espe-
rança, quan la nostra mirada es posa en 
les coses d’aquest món.

Per això, la millor vacuna contra la tris-
tesa és tenir la mirada en les coses del cel 
i en la nostra futura resurrecció, la qual 
cosa relativitza les coses passatgeres 
d’aquest món.

Tenir el cor i el pensament en Crist, en 
la seva Paraula i en la vida sagramental 
és garantia de la nostra joia i de la nostra 
esperança.
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Quan Sant Francesc perdia l’alegria, de 
seguida corria davant el Senyor fins que li 
retornava la joia. Perquè deia: “Que els fra-
res es guardin de mostrar-se externament 
tristos i llòbrecs hipòcrites, ans es mostrin 
joiosos en el Senyor” (1Regla 7,16).

La gran tristesa
Hi ha una tristesa profunda que es 

manifesta en desànim, mandra, desgana 
i manca d’esperança i de sentit, que els 
monjos antics anomenen acèdia. 

L’acèdia és una malaltia espiritual 
que va acompanyada d’avorriment, tedi, 
sopor...

Les manifestacions més freqüents de 
l’acèdia són: Inestabilitat interior, necessitat 
de moure’s, de canviar; excessiva 
preocupació per la salut, desig de menjar...; 
aversió a tot el que sigui cansar-se (treball 
manual, exercici físic...); negligència a 
acomplir les nostres obligacions.

En general, provoca fugides cap enda-
vant o regressions a la infància (Narci-
sisme).

És per això que la nostra època, amb la 
seva vivència de la buidor i del sense sentit, 
no està exempta d’aquest mal de l’ànima.

Els remeis clàssics contra l’acèdia són: 
Les llàgrimes de penediment; el reconei-
xement que no podem, que necessitem 
un Salvador per sortir del forat; l’oració 
de súplica i el treball feixuc, i el mètode 
Antirrètic d’Evagri3 que consisteix a opo-
sar paraules de l’Escriptura contràries als 
nostres pensaments negatius. Pensar en la 
mort, pensar que demà ens podem morir, 
relativitza els nostres problemes. I, sobre-
tot, la perseverança, el resistir. També, 
conservar la memòria, recordar els inicis 
de la nostra vocació, tornar als dies feliços.

Desemmascarar els símptomes de les 
nostres tristeses i posar-hi remei immediat, 
junt amb una vida de pregària i de lectura 
sana, són condicions per la joia i el gust 
per la vida.

3. Un pare del desert del segle IV que visqué a 
Les Celles, que aplegà i sistematitzà la 
saviesa del pares antics d’Egipte. 


