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Co m p a r a d a  a m b  l e s  a l t r e s 
Admonicions, la 27 té un caràcter 
peculiar. És un dels opuscles de 

sant Francesc que pot denominar-se 
laudes,  cànt ics de l loança. El més 
cèlebre d’ells el constitueix el Càntic 
del germà sol; però no hem d’oblidar 
els altres: la Salutació a la Benaurada 
Verge Maria, que ens permet formar-
nos una idea bastant exacta de la pietat 
mariana de sant Francesc; el capítol 
21 de la Regla no butl lada,  que és 
un exemple t íp ic  de la pred icac ió 
penitencial dels primers franciscans; 
la Salutació a les virtuts, tan semblant 
a l’Admonició 27.

No per atzar tots aquests escrits 
reben en llatí el nom de “laudes”, és a 
dir, de càntics de lloança. Són cants que 
Francesc i els seus primers germans 
cantaven i explicaven a la gent. En ells 
s’ha conservat fins als nostres dies 
una forma concreta de com els primers 
franciscans exercien l’apostolat. 

Aquesta finalitat apostòlica esclareix 
també el caràcter peculiar d’aquesta 
sèrie de càntics. En ells es formulen, 
breu i  concisament, ordenades de 
manera que es puguin recordar amb 
faci l i tat, idees bàsiques de la vida 
cristiana. Resulten molt intel·ligibles 
i molt fàcils de retenir en la memòria. 
Amb raó, les traduccions més recents 
han procurat que la mateixa impressió 
gràfica reflectís tals característiques. 

Ja en una primera lectura s’adverteix 
que aquests breus apotegmes permeten 
formar-se una idea bastant exacta del que 
és essencial de l’ensenyament de sant 
Francesc sobre les virtuts. Aquestes dites 
són, en certa manera, com el sumari de tot 
el que ell ha anat abocant en el cor dels 
seus germans com les altres Admonicions.

I. Les virtuts, condicions del Regne de 
Déu

A continuació anem a aclarir cada una 
de les estrofes d’aquest càntic de lloança, 
però és evident que aquí no podem expli-
car exhaustivament totes i cadascuna de 
les virtuts en elles esmentades, tal com 
Francesc les entén. Remetem per a això a 
les altres Admonicions i els seus respec-
tius comentaris. Del que aquí es tracta és 
de les relacions d’unes virtuts amb altres 
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i amb els vicis que elles foragiten. Això 
justament és el que proposa Francesc en 
aquest càntic de lloança, com molt encer-
tadament expressa l’antic títol d’aquest 
opuscle: “De la virtut que foragita el vici”, 
o, com indica un altre títol antic, “Del poder 
de les virtuts”.

N o  pe r  c asua l i t a t  l ’Admon i c ió 
27 col·loca la caritat en la cima de totes 
les virtuts que en ella se citen, ja que tot 
convergeix i es redueix a la caritat. Ella és 
la primera i la major de totes les virtuts, 
la seva arrel i la seva culminació en un 
mateix temps.

Sense car i tat ,  cap v i r tu t  no és 
veritablement cristiana. I, per a Francesc, 
la caritat cristiana és, sempre i per damunt 
de tot, resposta a l’amor de Déu. Hem 
d’estimar de veritat –diu en un altre 
lloc– l’amor d’Aquell que tant ens ha 
estimat (2 Cel 196c). L’amor provinent de 
Déu es vessa sobre nosaltres amb una 
abundància inconcebible i ens convida 

a donar-li una resposta. L’amor de Déu a 
l’home desperta l’amor de l’home a Déu.

L’amor és un diàleg entre Déu i l’ésser 
humà. Per això, el nostre amor a Déu i el 
nostre amor a tot el que Déu estima creix 
conforme creix el nostre coneixement de 
l’amor de Déu, que fa coses tan grans, i 
sempre admirables, en nosaltres. Aquest 
coneixement, per tant, no només és enriqui-
ment intel·lectual, sinó també un conèixer 
en sentit bíblic: un coneixement mutu en el 
mutu lliurament amorós. Aquest coneixement 
condueix a la saviesa. Per tant, quan en l’és-
ser humà existeixen al mateix temps aquest 
amor, aquesta caritat i aquesta saviesa, a la 
persona no li queda ja espai possible per al 
temor ni l’angoixa davant Déu, i, al mateix 
temps, està lliure d’aquella ignorància que 
és l’arrel de tota indiferència cap a Déu.

On hi ha caritat i saviesa, l’ésser humà 
està atent a Déu i a la seva santa operació. 
No roman indiferent i reticent. No viu “al 
dia” i tancat en el seu propi món; al con-
trari, es manté atent a donar sempre i en 
tot la resposta d’amor que la seva saviesa 
l’indica: hem d’estimar de cor i de veritat 
l’amor d’Aquell que tant ens ha estimat.
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¿Quan i com ha de realitzar-se això? 
Joan, el deixeble estimat, ens ho diu amb 
tota claredat: “Si Déu ens ha estimat així, 
també nosaltres ens hem d’estimar els 
uns als altres” (1 Jn 4,11). Joan no havia 
oblidat la paraula del Senyor: “Us dono un 
manament nou: que us estimeu els uns als 
altres tal com jo us he estimat” (Jn 13,34). 
En aquest amor mutu, en la caritat, experi-
mentem –en la pràctica– la grandesa de 
l’amor de Déu. Aquesta experiència con-
creta, perceptible, és la veritable saviesa!

Francesc parla sobre la paciència i la 
humilitat en moltes de les seves Admoni-
cions. Ambdues virtuts són, sens dubte, 
dos elements importants de la vida fran-
ciscana, pel que fa a la vida de germans 
menors. Les dues són també, com diu níti-
dament Francesc, una contribució impor-
tant que els germans i germanes menors 
hem d’aportar a l’edificació del Regne  de 
Déu: “Els meus germans es diuen menors 
precisament perquè no aspiren a ser 
majors. La seva vocació els ensenya a ser 
petits, seguint les passes de la humilitat de 
Crist... Si voleu que donin fruits a l’Esglé-
sia, manteniu-los i conserveu-los dins la 
seva vocació” (2 Cel 148).

Quan una persona no té paciència ni 
humilitat, incorre en la ira. I quan cau en 
la ira, s’ensorra, cau ell mateix. Quan, per 
no tenir paciència ni humilitat, s’incorre en 
la torbació i en la irritació, un deixa de ser 
el seu propi amo i passa a estar sota el 
domini del seu propi “jo”. I mentre sigui el 
propi “jo” el qui mani, encara no ha arribat 
el Regne de Déu, ja que “El Regne de Déu 
és enmig vostre” (Lc 17,21).

I no es pot oblidar que la paciència i 
la humilitat són la defensa més eficaç de 
la caritat i de la saviesa, de la mateixa 
manera que res impedeix tant la caritat i 

la saviesa com la ira i la torbació; com diu 
el mateix Francesc, “i s’han de guardar 
d’aïrar-se i contorbar-se pel pecat d’algú, 
ja que la ira i la contorbació en si i en els 
altres impedeixen la caritat” (2 R 7,3). I com 
el Regne de Déu és el regne de la caritat, 
el construïm quan conservem la paciència 
i la humilitat, quan no incorrem en la ira 
ni en la torbació. Llavors donem realment 
“fruit en l’Església de Déu” (2 Cel 148) com 
a germans i germanes que, com autèntics 
menors, estan disposats a servir a tots. Per 
a tots els seguidors de Francesc té vali-
desa el que ell diu a la seva Carta a tots 
els fidels: “Mai no hem de desitjar d’estar 
per damunt dels altres, sinó més aviat hem 
d’ésser servents i sotmesos a tota criatura 
humana per Déu” (2CtaF 47). Si la pacièn-
cia, la humilitat, la caritat i la saviesa poden 
desenvolupar-se en nosaltres, llavors és en 
nosaltres el Regne de Déu. 

Per això, si volem contribuir a l’edificació 
del Regne de Déu, si volem que el Regne 
sigui una realitat en nosaltres i creixi a 
través nostre, hem de procurar cultivar 
la paciència i ajudar-nos a portar els uns 
les càrregues dels altres, acomplint així el 
manament de la caritat fraterna que Crist 
ens manà (cf. Gal 6,2). I, seguint l’exem-
ple de Crist, que està enmig nostre com el 
qui serveix (Lc 22,27), hem d’esforçar-nos 
també a ajudar-nos i servir-nos uns als 
altres. Quan no esperem que els altres ens 
serveixin, quan no plantegem cap reclama-
ció ni exigim res, sinó que estem disposats 
a servir amb Crist desinteressadament i 
sense voler passar factura, allà no hi ha ira 
ni torbació, allà està i regna la pau de Crist 
en el Regne de Crist.

Igual que la ira i la torbació, també la 
cobdícia, tant respecte al que es posseeix 
com respecte al que s’ambiciona, i l’avarí-
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cia impedeixen la caritat. Per això són un 
pecat capital que impedeix la realització 
del Regne de Déu: “Perquè on tens el tre-
sor, hi tindràs el cor” (Mt 6,21).

En si mateixa i per si sola, la pobresa 
no és cap garantia que la persona estigui 
lliure de cobdícia i d’avarícia. El qui pateix 
sota el pes de la seva pobresa o la sent 
com si fos una càrrega, està cobejant, 
ambiciona posseir això o allò. Difícilment 
pot compartir o és incapaç de fer-ho. En 
semblant pobre tot segueix girant entorn 
el seu propi i estimat “jo”. ¿I com podrà el 
Regne de Déu fer-se present en el pobre, 
si el seu cor segueix pendent de coses 
materials, de les seves pretensions i els 
seus propis drets?

Per això, la pobresa ha d’anar acompa-
nyada de l’alegria. La persona que segueix 
Jesucrist, com ho feu abans que nosaltres 
i de manera exemplar el Pobrissó d’Assís, 

ha de sentir alegria de ser pobre. Així ens 
ho diu Francesc amb validesa perenne en 
la seva instrucció sobre La veritable i per-
fecta alegria. Per això, el franciscà ha d’es-
tar alegre quan experimenta la pobresa 
o quan comença a experimentar-la: els 
germans “han d’alegrar-se quan es trobin 
enmig de persones qualssevol i menys-
preades, entre pobres i dèbils, malalts 
i leprosos i els captaires del camí” (1 R 
9,2). La persona en la vida de la qual es 
donin simultàniament la pobresa i l’alegria, 
estarà joiosament disposada a qualsevol 
renúncia, acceptarà joiosament que facin 
cas omís d’ella o que la tractin amb menys 
miraments que als altres. 

¿No és això contrari a la naturalesa 
humana? ¿No és això una exigència que 
supera a l’ésser humà? Des d’un punt de 
vista merament humà, s’ha de respondre 
afirmativament a aquestes preguntes. Però 
el cristià sap que el Regne de Déu és de 
qui són, de bon grat, pobres d’esperit (cf. 
Mt 5,3). En efecte, el sentit més profund de 
la pobresa cristiana radica en què l’home 
ho esperi tot només de Déu i no desitgi 
tenir res més que no sigui un do que el 
Senyor li ofereix a través dels altres; amb 
això coincideix l’exigència de Francesc: “I 
res no vulguis d’ells sinó allò que el Senyor 
et doni” (CtaM 6).

Quan l’home viu la seva pobresa amb 
aquesta alegria –sense cobdícia ni ànsia 
de possessió, sense avarícia i sense voler 
retenir res per a ell mateix–, llavors és com-
pletament lliure, de manera que Déu pot 
actuar a la seva vida quan vulgui i sense 
cap trava. ¿Per què? Perquè llavors la per-
sona no presenta, amb les seves apetèn-
cies arbitràries, cap interferència a l’acció 
de Déu; perquè llavors –al contrari del que 
van fer els “pietosos” fariseus contempo-
ranis de Jesús, deixant escapar l’hora de 
la salvació i quedant-se fora del Regne de 
Déu–, l’ésser humà no vol imposar a Déu 
cap norma que li marqui com ha d’actuar.
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II. Elements fonamentals per a la vida 
franciscana

Les nostres breus reflexions sobre els 
primers versicles d’aquest càntic de llo-
ança ens mostra quina profunda saviesa 
conté l’Admonició 27, i com d’importants 
són els seus ensenyaments per a nosaltres 
i per a tota la nostra vida, que ha d’estar 
informada de l’esperit de sant Francesc. 
Ens mostra que mai no pensarem prou 
en aquests breus apotegmes, que mai no 
els meditarem suficientment. Com a ele-
ments bàsics de la nostra vida franciscana, 
valdria la pena que els aprenguéssim de 
memòria. Així podrien ser objecte perma-
nent del nostre examen de consciència, 
perquè així arribessin a informar la nostra 
vida de cada dia. Potser pugui ajudar-nos 
en això el plantejament d’algunes pregun-
tes de tipus pràctic. 

1. Amb freqüència pensem que estimem 
Déu. Així ho proclamem en les oracions 
que recitem, en els cants que cantem. 
¿Però, el nostre amor a Déu és realment 
fort i viu? ¿És un veritable impuls del nos-
tre cor? ¿És, sobretot, una resposta viva, 
és a dir, encarnada en la vida diària, a l’im-
mens i admirable amor de Déu?

Això només pot succeir si l’amor està 
acompanyat de la saviesa. Per aquest 
motiu ens hem de preguntar també: 
¿Coneixem prou l’amor de Déu? ¿Ens 
esforcem per experimentar-lo amb una 
profunditat cada cop més gran? Escoltem 
la Paraula de Déu a la Sagrada Escriptura. 
Llegim la Sagrada Escriptura. Però, ¿no 
l’escoltem des d’un angle excessivament 
ètic, moral? ¿No subratllem excessiva-
ment la pregunta sobre el que hem de fer? 
Aquesta manera d’actuar no és incorrecta, 
però és unilateral. Hauríem d’escoltar i lle-
gir la Paraula de Déu meditant-la, amb 
la finalitat de conèixer i experimentar la 
grandesa de l’amor que Déu ens té, per a 
alegrar-nos d’aquest amor, per a que creixi 
la nostra acció de gràcies a aquest amor. 

Com és lògic, això val sobretot respecte a 
la contemplació de la vida, les paraules i 
les accions de Crist que, en tot el que és, 
diu i fa, ens està revelant l’amor del Pare. 
Com més coneixem i reconeixem Déu, 
més creixem en l’autèntica saviesa, i més 
creix en nosaltres la caritat, ja que allà no 
hi ha cap temor ni ignorància.

Pel que fa a l’experiència de l’amor de 
Déu, la saviesa creix encara més si, al 
nostre torn, donem aquest amor de Déu i 
l’experimentem en l’amor mutu. En aquest 
àmbit és vigent amb força la paraula de 
sant Pau: “Sigueu imitadors de Déu, com 
a fills seus estimats” (Ef 5,1). “La prova de 
l’amor de Déu és l’exercici de l’amor cap 
al proïsme; per això, en el veritable dei-
xeble de Crist brilli en gran manera l’amor 
al proïsme... Per tal que l’amor abundi en 
l’obrar, és necessari que abundi abans en 
el cor”. Amb aquestes paraules mostrava 
el papa Pius XI als terciaris regulares quin 
és el camí que condueix a un amor que 
creix des de l’experiència, des de l’autèn-
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tica saviesa, un amor que foragita tot temor 
i ignorància (Pius XI, Regla del Terç Orde 
Regular, núm 8, a Sel Fran n. 12, 1975, 
345).

2. Pel que fa a la imitació de l’amor de 
Déu, la caritat cristiana fraterna es mani-
festa en la paciència que hem de tenir els 
uns cap als altres, amb les nostres debi-
litats i misèries. Això no obstant, reconei-
xem que la vida de comunitat resulta avui 
dia molt difícil. Les relacions de la vida 
moderna fan tornar les persones nervio-
ses, supernervioses fins i tot. Ràpidament 
s’incorre en la ira, fàcilment es cau en la 
pertorbació, faltant a la caritat i posant obs-
tacles a la vida en comú. Per això, el tenir 
paciència els uns amb els altres és en l’ac-
tualitat una forma molt important d’amor al 
proïsme. Diu un proverbi xinès: “Perdonar 
a l’altre que sigui diferent de nosaltres, és 
el principi de la saviesa”. Aquesta saviesa 
només l’assoleix el qui és pacient, el qui no 
permet que la ira o la pertorbació impedei-
xen la caritat en ell i en els altres.

Respecte a la imitació de l’amor de Déu, 
de l’amor de Crist, la caritat cristiana fra-
terna assoleix la seva màxima expressió 
en la humilitat, que ens fa servidors de 
tots, com ho fou Crist. “La santa humilitat 
confon la supèrbia i a tots els mundans, i 
tot el que és mundà” (SalVir 12). La humi-
litat destrueix tot tipus d’egoisme, que és 
una amenaça per a l’existència de la nostra 
comunitat. La persona humil no es busca a 
si mateix, sinó que busca el bé dels altres. 
¿Som, en aquest sentit, veritablement dei-
xebles de Crist humil?

3. Tot això suposa implícitament una 
condició prèvia que no hem d’oblidar: la 
pobresa. “Ella, en efecte, és el fonament i 
salvaguarda de totes les virtuts” (Sacrum 
Commercium  1). Només quan l’ésser 
humà no reté res per a ell mateix, només 
quan està disposat a donar amb caritat i 
rebre amb acció de gràcies, només quan 
és pobre en el sentit ampli de la paraula, 

només llavors és també humil i està en 
condicions de practicar la paciència. El 
qui s’ha alliberat de si mateix mitjançant 
aquesta pobresa, està lliure de tota cob-
dícia i avarícia, no incorre en la ira ni en la 
pertorbació, està lliure de temor i obert a la 
saviesa de Déu. Quan la pobresa “prepara 
en l’home un lloc per a morada de Déu” 
(Sac Com 1), llavors pot desenvolupar-se 
en tota la seva plenitud “la caritat que és 
Déu” (1 R 17,5). Per a qui coneix aquest 
sentit de la pobresa, aquesta no és cap 
pes que un intenta rebutjar o evitar en tant 
que pot, sinó un valor que es busca amb 
alegria de cor. I sap que la pobresa és “el 
camí que ens condueix al Rei de la glò-
ria”, perquè és el camí a través del qual, 
seguint el pla de Déu, ens ha salvat Crist 
(Sac Com 16). Per això, on hi ha pobresa 
amb alegria, el Regne de Déu entre els 
homes és una realitat.


