
56  CATALUNYA FRANCISCANA

Carta de Francesco a Giacomina Dei 
Settesoli

Es tracta d’una preciosa, per bé que 
breu, pàgina de teologia franciscana. Ens 
trobem davant de l’únic document dictat 
pel Sant en el qual es manifesta, sense 
interpretacions o filtres posteriors deguts 
a condicionaments culturals, quina era en 
realitat la relació de Francesc amb donna 
Giacomina. Probablement aquesta carta 
fou escrita, segons testimoni de diferents 
fonts medievals.1 Algunes fonts en sintetit-
zen el contingut. Ara citem el text pres de 
les Fonti Francescane: 

“A donna Jacopa, serventa de l’Altíssim, 
fra Francesc pobrissó de Crist, salut en 
el Senyor en unió de l’Esperit Sant. Has 
de saber, caríssima, que Déu, per la seva 
gràcia, em revelà que el final de la meva 
vida ja és molt a prop. Per això, si vols 
trobar-me viu, apressa’t a venir a Santa 
Maria dels Àngels. Si no vens abans, no 
podràs trobar-me viu. Porta’m una peça 
de roba fosca amb què pugui embolcallar 
el cos i els ciris per a la sepultura. També 
et demano que em portis aquells dolços 
que tu acostumaves donar-me quan em 
trobava malalt a Roma.”2

1. Entre aquestes fonts s’han d’esmentar 
Legenda antiqua, Speculum perfectionis, 
Tractatus de miraculis, Actus Beati Francisci 
et sociorum, Floretes. S’hi pot afegir també 
el relat de Bartomeu de Pisa, que remunta al 
s. XIV. Igualment pot ser útil el Liber exem-
plorum Fratrum Minorum saeculi XIII, que 
cita el testimoni de fra Lleó. 

2. Celano escriu simplement:  “Pocs dies abans 
de morir desitja enviar a Roma per a donna 

L’anàlisi de l’escrit ofereix aspectes inte-
ressants. S’hi poden distingir fàcilment el 
mitent, el destinatari i la salutació. Des del 
bell començament, Giacomina o Jacopa 
apareix com la destinatària de l’escrit. 
L’apel·latiu “donna”, que precedeix el nom, 
segons el costum cavalleresc de l’època 
Medieval, palesa una deferència del 
Sant envers ella, pertanyent a la noblesa 
romana. És un senyal de la delicadesa de 
Francesc envers el món femení, que fa 
pensar en la manera com ell anomenava 
les clarisses “signore” més que “sorelle”. 
És com si volgués subratllar el respecte 
i l’obsequi del noble cavaller pel que fa a 
la dama que vol protegir, defensar i servir. 
Però immediatament després la mateixa 
senyora, vers la qual Francesc ha mos-
trat respecte i reverència, es confessa 
“serventa” de l’Altíssim fent-se ressò de 
l’evangeli de Lluc, en el qual en el moment 
de l’anunciació s’autodefineix “serventa 
del Senyor”.

La carta segueix amb la indicació del 
mitent, que és Francesc mateix, tot i que la 
greu malaltia que l’afligia li impedia fer-ho 
ell amb la pròpia mà.3

Jacopa una carta perquè si volia veure retor-
nar a la pàtria a aquell que tant havia estimat 
en aquest exili, hi anés depressa...” (3Cel 
37). El Speculum prefectionis que en referir 
l’episodi escriu: “Escriviren per tant una carta 
com havia dit el Sant” (Fonti Francescane 
1812). Cf. K. EssEr, Gli scritti di S. Fran-
cesco d’Assisi, Padova 1992, p. 596, reporta 
el text en llatí. 

3. Els Actus precisen: “Digué, per tant, sant 
Francesc: Porta’m el paper i la pluma i escriu 
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Giacomina es presenta com a “ser-
venta de l’Altíssim”, mentre Francesc es 
defineix com a “pobrissó de Crist”. Aques-
tes denominacions (“serventa”-“pobrissó”) 
indiquen lliurament absolut a Crist, amb 
qui el Sant d’Assís està en íntima comunió 
pel sofriment. 

En un to discursiu, familiar i confidencial, 
típic del gènere literari epistolar, Jacopa 
és anomenada “caríss ima”.  És un 
adjectiu que immediatament evoca l’altre 
superlatiu absolut “Altíssim”, creant així un 
llenguatge típicament franciscà, profund 
i simple.

És commovedora la serena lucidesa i 
la sàvia consciència amb què Francesc 
anuncia la seva mort imminent. Sembla 
fer-se ressò de l’estrofa del Càntic de les 
creatures, escrit també pocs dies abans 
de la seva mort: “Laudato si, mi signore, 
per sora nostra morte corporale.”

La finalitat de la carta és que Jacopa 
el visiti mentre encara estigui en vida. La 
unitat d’intencions de veure’s farà que la 
joia de Jacopa i la joia de Francesc es 
manifestin a l’uníson. En resulta l’encontre 
de dues llibertats que es cerquen.

el que et dictaré.” (CED, IV, p. 63). El Spe-
culum perfectionis fa notar: “Varen escriure, 
doncs, una carta, segons havia dictat el Sant 
i un frare cercava un company per portar la 
carta a la noble senyora” (1812).

Francesc demana a Jacopa dues 
coses per quan hagi mort: una peça de 
roba obscura per a poder cobrir el cos 
i els ciris per a la sepultura. En la seva 
vida sovint havia tractat el cos amb rela-
tiva duresa, ell que a voltes anomenava 
“frate asino” el cos, ara es preocupa de 
les cures i dels ritus fúnebres del cos. 
És interessant observar l’atenció que 
Francesc té pel propi cos, especialment 
en el moment de màxima fragilitat. A la 
llum d’aquest episodi es pot aprofundir 
en l’espiritualitat franciscana tot recupe-
rant el profund significat etimològic del 
terme “home”: homo quia ex humu. El 
ritu de la inhumació ajuda a recuperar 
aquest sentit originari del terme.4

En la línia d’aquesta valorització del 
cos humà, Francesc demana una peça 
de roba senzilla, símbol d’una vida vis-
cuda en la penitència. Les fonts francis-
canes fan notar que el color d’aquest tros 
de roba és cendrós,5 quasi significant 
l’abraçada de mare terra, que maternal-
ment acull en el seu si les despulles del 
fill predilecte.

La humil peça de roba que Francesc 
demana a Jacopa forma part del sim-
bolisme que impregna l’escrit: es podria 
posar en relació amb la mirra que els 
mags porten a Jesús a la gruta de Betlem. 
La mirra, de fet, és una substància vege-
tal que els antics egipcis i mesopotàmics 
utilitzaven per embalsamar els cadàvers. 
En el Nou Testament la mirra, a causa del 
seu gust amarg, és símbol de la passió de 
Crist, prefigurada en l’ofrena dels mags a 
l’Infant de Betlem.

Jacopa confecciona una túnica per a la 
inhumació que, com la mirra, és símbol de 
la fràgil humanitat. Celano en el seu Trac-

4. Cf. F. raurEll, Mots sobre l’home, Barcelona 
1984, pp. 25-58.

5. F.M.DElormE, La “Legenda antiqua S. Fran-
cisci”. Texte du ms. 1046 (m. 69), 11, S. 
Maria degli Angeli 1983, p. 34. Cf. FF 470.
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tatus de miraculis es refereix a un vel per 
al rostre i a un coixí per al cap.6

Jacopa, inspirada per Déu, com diuen 
algunes fonts, porta dons a Francesc com 
ho feren els mags anant a Betlem.7 

Algunes fonts d iuen amb p lena 
llibertat que a voltes Francesc deixa 
momentàniament la duresa del règim de 
penitència. Francesc uneix la dimensió 
de la consciència i dels sentits, voluntat 
i intel·lecte, facultats que s’harmonitzen 
en una unitat exemplar, lluny de divisions 
esquizofrèniques. En el Speculum 
perfectionis i en la Legenda perugina es 
parla d’un anònim frare que invita Francesc 
a encarnar fins a l’últim la paradoxal 
convivència entre la mort i la joia, entre el 
que és amarg i el que és dolç. Francesc 
demana els famosos dolços d’ametlla i de 
mel, que Jacopa ja li havia preparat quan 
havia emmalaltit a Roma. Aquests dolços 
indiquen no només el costum del Sant en 
condicions precàries de salut, sinó també 
la familiaritat de Jacopa amb el cos malalt 
d’aquell a qui en diferents ocasions havia 
mirat d’alleugerir amb aquells dolços amb 
ingredients molt digeribles. En Francesc 

6. AF X, p. 287: “sindonem pro facie, pulvillum 
pro capite” (cf. FF 860).

7. FF 1657. En la Legenda antiqua i en Spe-
culum perfectionis es diu que Jacopa, per 
inspiració de l’Esperit Sant, com els mags, 
porta encens. Per als antics egipcis i meso-
potàmics, l’encens era la suor dels déus que 
cau sobre la terra.

el racional no es contraposa al sensible.8 
Si volguéssim seguir la indicació que dóna 
el Liber exemplorum i els Fioretti seríem 
portats a creure que en el cas dels dolços 
portats per Jacopa es tracta de cibus 
infirmorum, menjar per malalts.9 Però 
aquests textos semblen no entendre el 
valor humà del desig de Francesc.

Celano se sent incòmode per la qüestió 
dels dolços

Sembla que la imatge de Jacopa dei 
Settesoli hauria d’haver merescut major 
relleu del que li concedeix Celano, que 
ni tan sols la cita en les seves primeres 
biografies. La primera, la més antiga 
(1229), fou considerada incompleta per-
què no posava en relleu la missió eclesial  
del Sant, mentre que la segona biografia 
(1246-1247) fou considerada mancant dels 
aspectes extraordinaris o miraculosos de 
Francesc en vida i després de mort. És 
aquest el motiu que mogué Tomasso da 
Celano a escriure el Tractatus de miraculis 
com a natural complement de les biogra-
fies. Fou el general de l’Orde, Giovanni da 
Parma, que demanà a Celano que portés 
a terme el Tractatus de miraculis vers el 
1252, de manera que quedés més clara 
la missió en l’Església del primer Orde de 
frares menors i el segon Orde de religioses 
clarisses.

El Tercer Orde, del qual Jacopa cons-
titueix un bell referent i model, no podia 
trobar gaire espai en la interpretació de 

8. FF 690. Cf. M. Bigaroni, Speculum perfec-
tionis, Santa Maria degli Angeli 1983 (cf. FF 
1812). Res d’estranya és la petició que 
Francesc fa a Giacomina dei Settesoli 
d’assaborir aquells famosos dolços, el gust 
i el perfum dels quals podien constituir per 
a ell una manera concreta i tangible de la 
comunió que el l l igava amb la noble 
romana, que ella li havia manifestat ende-
vinant els desitjos del Sant.

9. FF 237.
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Celano amb una visió força eclesiàstica 
i triomfalista de l’Església que s’aixeca 
sobre el món.

En el Tractatus de miraculis Celano veu 
Jacopa dei Settesoli com un objecte al qual 
Francesc dispensa les seves gràcies. En 
canvi, Sabatier col·loca Francesc en un 
nivell de paritat amb la dona, que ell desitja 
veure com amiga que porta serenor i pau.10

Llegint les pàgines de l’abraçada pietosa 
de Jacopa que es llança sobre el cadàver 
de Francesc immediatament després de la 
seva mort,11 Celano fa notar que Jacopa 

10. P. saBatiEr, Vita di San Francesco d’Assisi, 
Milano 1978, p. 312.

11. Aquesta escena manca en el Speculum 
perfectionis, una absència que Sabatier 
interpreta a la seva manera per veure quins 
podien ser els motius per haver omès un epi-
sodi tan significatiu. Cf. P. saBatiEr, Examen 
critique des récits concernant la visite de 
Jacqueline de Settesoli à Saint François, 
Paris 1910, p. 316: “La scène du cadavre, 

és la primera a ser admesa, però que és 
acompanyada d’amagat prop de les des-
pulles del Sant i el vicari de l’Orde la posa 
als braços de Francesc: “El vicari l’acom-
panya prop del cos i posant-la entre els 
braços del difunt amic, el vicari exclama: 
‘Sí, abraça ja mort aquell que has estimat 
en vida’.”12

L’historiador i místic franciscanista, el 
luterà danès G. Joergensen narra d’una 
manera més lliure i més humana l’escena 

même si elle est rigoureusement authenti-
que, n’avait ici aucune raison d’être, tandis 
que Celano, qui écrivait à l’intention de Jac-
queline, devait au contraire l’inserer. Là elle 
aurait été un hors d’oeuvre, ici elle était à sa 
place, puisque le chapitre de Celano est sim-
plement intitulé: De Domina Jacoba de Sep-
tem Soliis.”

12. AF X 287: “...clanculo ducitur et proiecto 
inter brachia amici corpore-Haeccine-, ait 
vicarius, quem dilexisti vivum, teneas et 
defunctum” (cf. FF 862).
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de l’encontre i comiat de Jacopa dei Sette-
soli. Segons ell, “la noble romana s’inclinà 
sobre el cos del mestre, i besà cent vega-
des les llagues de les mans i dels peus del 
difunt, expressant així tot l’amor de mare 
que acull de nou en el seu si el cos nafrat 
del fill, del qual havia estat engendrada ella 
mateixa a una nova vida espiritual. I imme-
diatament després: ‘Juntament amb els fra-
res vetllà durant la nit i, en clarejar el dia, 
decidí de no abandonar mai més Assís’.”13

Certament que la finalitat i el to gene-
ral d’aquestes obres és destacar la cele-
bració de la vida del Sant i la seva glori-
ficació en el si de l’Església. Però hom 
s’adona que els condicionaments culturals 
i socials del temps influïren palesament en 
aquests biògrafs que es trobaven amb no 
poques dificultats per harmonitzar la sàvia 
llibertat de Francesc amb els costums i 
les regles imposades per la societat que 
considerava la dona incapaç de radicals 
opcions en la vida.

Una visió serena, lliure i humana en la 
“Legenda Perugina” i en el “Speculum 
Perfectionis”

L’humanisme franciscà que Sabatier i 
Joergensen veuen en aquest episodi de 
la visita de Jacopa dei Settesoli a Fran-

13. G. JoErgEnsEn, San Francesco d’Assisi, 
Santa Maria degli Angeli, 1975, p. 346.

cesc d’Assís, moribund en bona part també 
es troba en la Legenda antiqua i en Spe-
culum perfectionis.

És opinió general que la Legenda anti-
qua, compilada en el s. XIV, és un recull 
heterogeni de testimonis antics d’innega-
ble valor. L’obra fou escrita amb la finali-
tat de recuperar els records que deriven 
directament dels companys més íntims 
de Francesc, de manera que es pogués 
redactar una llegenda que fos antiga res-
pecte la nova de St. Bonaventura.14 En la 
seva simplicitat i en la seva forma primitiva 
els records de la Legenda antiqua són tan 
vius i fascinants que hom té la impressió 
d’assistir als episodis narrats.

La persona de Jacopa no és una excep-
ció. En la Legenda antiqua, a diferència 
del que es llegeix en el Tractatus de mira-
culis, del que se’n fan ressò Sabatier i 
Joergensen, Jacopa és descrita abans 
que tot com una forta personalitat, una 
dona espiritual i profundament religiosa, 
mentre que el seu elevat estat social és 
esmentat només successivament i sense 
gaire relleu:

“Era una dona espiritual, però viuda i 
devota de Déu, una de les més nobles i 
riques senyores de Roma, que pels mèrits 
i la predicació del benaurat Francesc havia 
obtingut de Déu tanta gràcia, de semblar 
quasi una segona Magdalena plena de llà-
grimes i devoció per amor de Déu.”15

14. En les biografies de Bonaventura i en la 
primera i segona biografia de Celano no es 
fa esment, com hem dit, de l’encontre entre 
Jacopa dei Settesoli i de Francesc moribund.

15. Cito el bell text en llatí: “Erat enim illa spiri-
tualis mulier, sed vidua et Deo devota, de 
nobilioribus et ditioribus totius Urbis, quae 
tantam gratiam consecuta est a Deo meritis 
et praedicatione B. Francisci ut videretur 
quasi altera Magdalena plena sempre lacri-
mis quasi devotione prae amore Dei” (F.M.
DElormE, [a cura de], La Legenda Antiqua 
S. Francisci Texte du ms.1046 de Perouse 
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L’episodi de la visita de Jacopa dei 
Settesoli al Francesc moribund és un 
poderós signe del caràcter universal de 
l’humanisme franciscà: el pobrissó d’Assís 
estimat i venerat per una dona noble i 
rica de Roma. No hi ha fronteres per al 
missatge franciscà, que és verament noble 
i ric de “ignota ricchezza”, com diu Dante.

Joergensen, com hem vist, compara 
Jacopa i Maria Magdalena també perquè 
amdues compleixen l’acte suprem de llur 
vida: l’abraçada materna del “mestre esti-
mat”. En aquest encontre es manifesta 
l’humanisme franciscà que és cristocèntric: 
Jacopa entra en comunió mística amb Fran-
cesc quan estan impresos en ell els senyals 
de la passió de Crist, quan és més evident 
el camí de baixada del Verb etern en la 
humanitat sofrent de Jesús en l’encarnació. 
I és precisament aquesta la kenosis que 
Jacopa porta a terme quan es deixa caure 
en el jaç de Francesc, acomiadant el seu 
seguici, decidida a restar en contemplació 
del “mestre estimat”, que esdevé per a ella 
la totalitat, el cosmos, la unitat de sentit de 
la seva vida. És un acte verament contem-
platiu restant admirada, sorpresa, profun-
dament trasbalsada enfront d’un Francesc 
esdevingut imatge de Jesús en la creu.

101, Paris 1926, p. 59 [cf. FF 1657]).

Jacopa en aquest capteniment de 
mística admiració és transformada per 
la fe en l’objecte mateix de la seva con-
templació i frueix del gran do de rebre 
en l’abraçada del Francesc moribund 
l’abraçada del Déu amor.

Clara experimenta la joia de viure 
el privilegi de la pobresa, Jacopa té el 
privilegi de la pietat. Una característica 
típicament franciscana és la de plorar per 
l’abundància d’amor o perquè l’amor no és 
estimat. A aquest propòsit es pot recordar 
el gran poeta franciscà Jacopone da Todi 
citat per l’historiador protestant en la seva 
obra sobre els orígens de l’art renaixemen-
tal a Itàlia.16

M’agrada aquí repetir les paraules en 
italià de la versió de Thode:

“Si dice e si crede che il beato Jacopone 
sia morto d’amore per Christo e che il suo 
cuore, sotto l’eccesso di questo amore, si 
sia spezzato. Molti anni prima della sua 
morte gli era stato domandato perchè pian-
gesse tanto, ed egli aveva risposto perchè 
l’amore non era amato.”

Jacopa contemplant la imatge del cos 
de Crist en Francesc sofrent i moribund 
actua la dignitat de l’home i de la dona, que 
no es redueix només a la dignitat única-
ment de l’ànima, sinó que implica l’ànima 
i el cos humà, tota la persona humana i 
té el seu fonament en la unitat exemplar 
que és el Fill de Déu, Jesucrist: el cos de 
la persona humana és imatge del cos de 
Crist, l’esperit de la persona humana és 
semblant a l’esperit de Crist.

Jacopa no ens ha deixat, a diferència de 
Clara i de Francesc, escrits que donin testi-
moni de la seva espiritualitat, però la seva 
imatge espiritual i humana constitueix una 
llengua total, en la qual el crit, les llàgrimes 
i el silenci penetren en una sintaxi nova.

16. H. thoDE, Francesco d’Assisi alle origini 
dell’arte del Renascimento in Italia, Roma 
1993, pp. 343-346.


