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Trobada d’estudi i reflexió
Era pel maig de 1980. Els caputxins 

d’Assís havien organitzat unes jornades 
d’estudi en el convent-casa de formació i 
centre d’espiritualitat Domus Laetitiae. Hi 
participaven estudiosos caputxins d’afirmat 
valor: Stanislao da Campagnola, Luigi 
Pellegrini, editors principals de la magna 
obra Fonti Francescane, Padova 1980. Hi 
era també present el conegut membre de 
l’Institut Històric dels caputxins de Roma 
Oktavian Schmucki (Oktavian von Rieden) 
i Lázaro Iriarte de Aspurz. Hi havia de ser 
també el biblista d’Assís, Anselmo Mattioli, 
per presentar el tema de la pobresa en la 
catequesi bíblica. Impedit per malaltia, em 
demanaren que el volgués suplir i em vin-
gueren a buscar a Roma. A mi em semblà 
un regal poder anar a Assís pel mes de 
maig: totes les valls umbres radiants de 
llum, de color i de perfum.

A l’aula on es desenvolupaven les ses-
sions es destacaven les intervencions 
oportunes, profundes i fins i tot suggesti-
ves d’un laic que intervenia en les discus-
sions amb precisió i coneixement. Aquest 
savi laic era Raoul Manselli, que jo veia per 
primera vegada.

El dia que de bon matí vaig anar a 
celebrar a la tomba de sant Francesc, 
Manselli estava a la cripta i va seguir la 
celebració. Ens vàrem saludar a la Via 
de san Francesco, i des d’allí seguírem 
plegats fins al convent dels caputxins 
Domus Laetitiae. En saber que jo era de 
Barcelona, em va començar a preguntar 
coses: ell en sabia més que jo. Em parlà 
molt de Ramon de Penyafort, com a gran 
estudiós de ciències jurídiques i professor 
de dret a Bolonya. Vaig notar que coneixia 

bé Ramon de Penyafort com a penitencier 
papal de Gregori IX. Em va fer notar que 
Ramon de Penyafort aconsellà Gregori IX 
de no canonitzar Francesc d’Assís el mateix 
dia de la seva mort, sinó que, com a mínim, 
esperés un any.

Parlar amb Raoul Manselli a Assís sem-
bla portar-me a casa seva. Es pot dir que 
coneixia cada pedra de la ciutat amb la 
seva història i que reeixia a veure aquella 
altra ciutat no d’homes, sinó d’un home, no 
de la memòria, sinó d’una realitat: l’Assís 
de sant Francesc.

Em digué Stanislao da Campagnola, que 
havia sigut company meu a la Universitat 
Gregoriana, on estudià història juntament 
amb Ramon Vidal, que Raoul Manselli 
anava diferents vegades cada any a Assís 
per participar a les reunions del consell de 
la Società Internazionale di Studi Frances-
cani. Sempre que anava a Assís s’arribava 
a la tomba del Sant. Passava sovint per la 
via de San Francesco, prop de la represen-
tació en guix exposada davant d’un negoci 
que li recordava sempre el Nadal que el 
Sant, segons la Legenda Perusina, cele-
brava amb més solemnitat que en qualse-
vol altra festa del calendari cristià.1 Parti-
cipava a l’Eucaristia en la basílica inferior 
del Sant per llegir-ne els textos bíblics, o 
també la seva participació, a voltes, en el 
temple de Minerva a l’Eucaristia celebrada 
pel seu bon amic el P. Giorgio Pagnani. 
Fou durant una d’aquestes celebracions 
que Assís fou colpida per un terratrèmol. 
Mentre del sostre de l’església queien frag-

1. Compilatio Assissiensis dagli scriti di fr. 
Leone e Compagni su S. Francesco 
d’Assisi, a cura de M. Bigaroni, Porziuncola 
1992, p. 47.
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ments pedrosos els participants deixaren 
precipitadament el temple, però Manselli 
restà tranquil·lament preparant-se per a 
la comunió, sol en pregària amb el seu 
Francesc. Coherència entre l’historiador 
i l’home, coherència entre vida viscuda i 
idees professades.

L’Assís estudiada i estimada per Raoul 
Manselli, com l’Assís estimada, estudiada 
i servida per Arnaldo Fortini com a Bat-
lle, podrien ocupar més espai i atenció 
del que en aquestes pàgines els hi presto. 
Cenyint-me a Manselli i a les seves con-
ferències pronunciades en els congressos 
de la Società Internazionale di Studi Fran-
cescani, constato que n’han nascut tres 
volums, expressió dels seus triples inte-
ressos de franciscanista: la biografia de S. 
Francesc,2 la seva aproximació a la “qües-

2. cf. San Francesco, Roma 1980.

tió franciscana”,3 la història del francisca-
nisme en el Duecento, encara inèdita.4

Un dels grans mèrits de Raoul Manselli 
és el domini que posseïa dels instruments 
del treball històric.5 Manselli té el sentit de 
la biografia històrica, un gènere difícil i deli-
cat, com fa notar J. Le Goff: 

“Hi ha hagut en el curs del segle XX, 
i d’una manera especial en el moviment 
nascut dels Annales, un eclipsi de la bio-
grafia històrica, malgrat algunes brillants 
excepcions [...].

Avui que la història coneix, al cos-
tat de les ciències socials, un període 
d’una intensa revisió crítica de les seves 
certeses en el quadre de la crisi i del 
canvi general de la societat occidental, 
la biografia sembla en part alliberada 
d’aquesta situació creada per falsos 
problemes... L’historiador pot trobar més 
fàcil la seva tasca”.6

A l’octubre del 1973, Raoul Manselli com 
a membre de la Società di Studi Frances-
cani dirigeix un seminari a la Universitat 
de Montreal, Canadà, sobre les heretgies 
populars a l’Època Medieval. I a la Univer-
sitat de Sherbrooke participà en el congrés 
sobre “La religió popular i els arxius del 
Quebec”.7

3. r. Manselli, “Nos qui cum eo fuimus”. Con-
tributo alla questione frascescana, Roma 
19862.

4. Alguna cosa s’endevina en R. Manselli, 
L’Umbria nell’età di Dante, en Bolletino della 
Diputazione di Storia patria per l’Umbria 62 
(1965), pp. 156-176.

5. cf. L’opera storica di Raoul Manselli. Atti del 
seminario di studio (Lecce 30 nov, 1986), a 
cura de B. Vetere, Galatina 1988, A. Marini, 
Ricordo di Raoul Mansell i nel quinto 
anniversario della morte, en Studi e materiali 
delle religioni 55 (1989), pp. 291-295.

6. J. le goff, Saint Louis, París 1996, pp. XVIII-
XIX.

7. r. Manselli, Il soprannaturale e la religione 
populare nel Medievo, Roma 1985.
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No s’ha d’oblidar que Manselli arribà a 
sant Francesc els últims anys de la seva 
vida. La seva carrera d’historiador havia 
començat amb una sèrie d’estudis sobre 
els normands a la primera croada, és a 
dir, amb temes d’història politico-militar, 
temes preferits pel seu mestre A. Pon-
tieri, que a Nàpols l’havia introduït als 
estudis històrics. Posteriorment, gràcies 
a l’encontre amb R. Morghen s’orientà 
vers temes més específicament histo-
rico-religiosos, produint tres obres de 
gran valor: L’eresia del male, dedicada 
a l’heretgia càtara, la “Lectura super 
Apocalipsim” di Pietro Giovanni Olivi i 
Ricerche sull’ escatologismo medievale, 
dedicat principalment a l’escatologia 
post-joaquimita. Finalment el conjunt de 
treballs de recerca Studi sulle eresie del 
XII secolo, que ha esdevingut un clàssic 
sobre la marginalitat religiosa medieval. 
S’ha de tenir present, però, que Manse-
lli tot i atènyer el vèrtex de la seva pro-
ducció sobre aquests temes de caràcter 
historico-religiós no abandonà mai els 
seus interessos inicials d’història general 
com en donen testimoni la seva tasca en 
tant que president del Centro di Studi 
sull’Alto Medioevo d’Espoleto i el títols 
dels seus cursos universitaris.8

Q u a n  e n  e l s  a ny s  19 6 5 -19 8 5 
dedica els seus estudis principalment 
a la rel igiositat popular de l ’Època 
Medieval,  “con interesse d iret to e 
specif ico r ivolto al là comprensione 
globale del fenomeno”,9 el tema no li 
és nou; ell mateix manifesta que “da 
anni segue il fenomeno della religione 

8. Sobre la importància d’aquestes recerques 
de Manselli, vegeu e. Pasztor, Introduzione, 
en R. Manselli, Il sopranaturale pp. VII.X. 

9. r. Manselli, La religione popolare nel 
Medioevo, Torino 1974; La religiosità 
popolare nel Medioevo, a cura di R. 
Manselli, Bologna 1983.

popolare”,10 com ho demostren treballs 
ja des del 1950 i de més endavant.11 
De mica en mica la seva atenció es 
fa més concentrada, historicitzant els 
documents mateixos. En aquest sentit 
cada fet de la religiositat popular és 
“intrecciato a tutta la realtà storica di 
un’epoca”.12 

En la conferència de Quebec de 1975 la 
figura de Sant Francesc hi apareix diferents 
vegades.13 Manselli escriu sobre els estig-
mes com “punto di partenza di una singo-
lare trasposizione leggendaria di tutta la sua 
vita”.14 Es tracta de la tradició, diu Manselli, 
del naixement en una establia. Hi ha quatre 
biògrafs com quatre són els evangelistes. 
Pel que fa als primers companys, són dotze 
com dotze són els apòstols, dels quals un 
l’abandonà, com Judes abandonà Jesús, i, 
fins i tot, l’esperança en una seva resurrec-
ció.15 Tot això demostra, segons Manselli, 
que l’esperit popular ha treballat a l’entorn 
de l’embranzida inicial que, al moment de 
la mort, per mitjà dels estigmes havia unit 
Francesc i Crist. Diu en aquest punt Manse-
lli: “Proprio san Francesco e la complessa 
e complicata vicenda delle biografie ci con-

10. r. Manselli, Il soprannaturale, p. 3.
11. Ibidem, p. 4.
12. Varis, La Scuola storica nazionale e la 

medievist ica . Moment i  e f igure del 
Novecento: per i 90 anni della Scuola storica 
nazionale di studi medievali, Atti della 
giornata di studio. (Roma, Istituto Storico 
Italiano per il Medievo, 16 dicembre 2013), 
Roma 2015. En aquesta obra hi ha una 
col·laboració d’Enrico Ar tifoni, Raoul 
Manselli (†1984), pp. 81-98.

13. r. Manselli, La religion populaire au Moyen 
Âge, Problèmes de méthode et d’histoire, 
Montréal-Paris 1975.

14. r. Manselli, Il soprannaturale, p. 41.
15. r. Manselli, La rizurrezione di san Fran-

cesco. Dalla teologia di Pietro di Giovanni 
Olivi ad una testimonianza di pietà popolare, 
en Collectanea Franciscana 46 (1976), pp. 
309-320.
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sentono di sottolineare l’apporto che alla 
religione popolare ed alla sua conoscenza 
ci offrono la vita dei Santi”.16

Després d’haver començat a interessar-
se directament per Francesc d’Assís, Man-
selli no deixà mai de sentir-se un medie-
valista, però s’interessava per la història 
franciscana. Manselli mai no considerà la 
història franciscana com “storia a parte”: 
per a ell, Francesc pertany plenament als 
complexos esdeveniments històrics del 
s. XIII europeu i mediterrani, i només en 
aquesta perspectiva es pot entendre la 
seva voluntat de fer una biografia de Fran-
cesc d’Assís.

L’aproximació que Manselli fa de Fran-
cesc d’Assís és rigorosament històrica, 
com es dedueix del primer capítol: “Non 
dimentichiamo che il problema che san 
Francesco pone al suo storico non è 
quello della comprensione della sua psi-
cologia individuale –ciò è compito dello 
psicologo e non sono mancati quelli che 
sono ricorsi anche alla psicoanàlisi–, non 

16. r. Manselli, Il soprannaturale, p. 41.

l’altro di costruire e comprendere la sua 
concezione della vita, e di quella religiosa 
in particolare... Egli dovrà rispondere ad 
una domanda precisa, quella che già i 
contemporanei si ponevano, come emerge 
dall’episodio riferitosi dalla tradizione, ma, 
certo, ai nostri scopi importante e, comun-
que valido, al di là della sua verità di fatto, 
quello di frate Masseo che interroga san 
Francesco, perché mai tutti vadano die-
tro proprio a lui, che non è bello, non è 
potente, non è nobile, eppure affascina e 
trascina”.17 

Retornant ara a Assís, la complexa 
i complicada qüestió de les biografies 
de sant Francesc forma precisament 
l’argument del primer congrés de la Società 
Internazionale di Studi Francescani, amb el 
títol La “questione francescana” dal Saba-
tier ad oggi,18 tingut a Assís el 1974.

17. r. Manselli, San Francesco d’Assissi, cap. 
I. Editio maior, Cinisello Balsamo, 2002, 
pp. 20-21.

18. La “questione francescana” dal Sabatier 
ad oggi. Atti del Convegno Internazionale 
(Assisi, 18- 20 ottobre 1973), Assisi 1974.
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Com és sabut, aquesta Società fou fun-
dada per Sabatier en el 1902. Per tant, 
recordar l’historiador protestant francès, 
tractant-se de renovar una seva iniciativa, 
és prou justificat. Però el programa de les 
diferents sessions s’ocupà menys de la 
seva persona que de la seva visió de les 
fonts franciscanes que, per primera vegada 
distingeix clarament entre biografies ofi-
cials i les altres, atribuïdes erròniament per 
ell totes a fra Lleó.19 En aquest congrés 
es manifestà amb sorprenent lucidesa la 
sensibilitat historiogràfica com mai havia 
succeït. Manselli es veié obligat a moure´s 
a diferents nivells per clarificar la qüestió 
de la realitat històrica.

No mancaven congressistes de mentali-
tat conservadora que volgueren que cons-
tés amb claredat que el congrés no volia 
ser “un omaggio internazionale allà memo-
ria di Paul Sabatier”.20 Era una manera de 
defensar-se del record d’un estudiós pro-
testant, l’obra principal del qual fou posada 
a l’Índex per Pius X. No mancaven els que 
consideraven la problemàtica suscitada pel 
crític com un parany per a qualsevol que 
volgués escriure sobre sant Francesc i el 
franciscanisme del primer segle, en lloc 
d’escometre amb seriositat científica el 
problema metodològic de les fonts.21

En l’esmentat congrés sobre la “qües-
tió franciscana” hi havia els qui sentien la 
necessitat de defensar la “veracitat” de les 
vides de Francesc de Celano, com si la 
“qüestió franciscana” hagués de discutir 

19. e. Pásztor, Le Fonti biografiche di s. 
Francesco, en Francesco d’Assisi nella 
storia, vol. I, Convegno di studi, secoli 
VIII-XV, Roma 1983, pp. 12.

20. f. raurell, Paul Sabatier, la “Vida de 
Francesc d’Assís”, en Amics heterodoxes 
de Francesc d’Assís, Barcelona 2014, pp. 
55-89.

21. s. da Ca M Pag n o l a ,  La “quest ione 
francescana”, pp. 51-70.

sobre la relació entre el ver i el fals.22 Hi 
havia algú que presentava de nou l’etern 
dubte atribuint la carta de Greccio a la 
Legenda trium sociorum, mentre altres 
atribuïen aquest privilegi a la Legenda 
perusina.

La conferència de Raoul Manselli en 
aquest congrés plantejava un doble inte-
rrogant: un, específicament històrico-crític 
(el lloc de Sabatier en la historiografia del 
segle XIX), l’altre de caràcter filològico-
crític, tocant el tema de Paul Sabatier 
com estudiós de les fonts relatives a sant 
Francesc. La inserció en el filó d’estudis 
entre Josepg Görres i Emile Gebghart, 
un filó que aproxima Francesc “emotiva-
mente santo” i personalitat profundament 
religiosa, mostra la novetat de Sabatier, 
que descobreix l’home darrere el fulgor del 
sobrenatural.

Són de gran bellesa les pàgines en 
què Manselli descriu la relació vista per 
Sabatier entre Francesc i Clara. Diu Man-
selli: “Qui davvero è una delicatezza, un 
senso di concretezza ed, insieme, aspi-
razione all’ideale, un rispetto, addirittura 
umile, dinanzi a qualcosa di eccecionale, 
di umano e di sovraumano insieme, che 
dimostrano quale disposizione, quale aper-
tura il Sabatier avesse raggiunto nella com-
presione dell’anima del santo”.23

Manselli veu com Sabatier descriu Clara 
i les seves germanes integrades a la comu-
nitat presidida per Francesc. Llur ideal era 
comú i l’apostolat era de tots, per bé que 
amb modalitats i expressions diferents. Si 
els frares predicaven, les germanes prega-
ven i donaven testimoni de la seva consa-
gració a Déu en comunió amb els germans 
frares. Clara està integrada en aquest estil 
i, tot i viure en un monestir, participa de la 
dimensió horitzontal de la vida religiosa 

22. La “questione francescana” dal Sabatier 
ad oggi, p. 7.

23. Ibidem, p. 63.
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inaugurada per Francesc. Aquest recorre 
a Clara quan es pregunta si encara ha de 
seguir recorrent les vies del món o retirar-
se a la vida contemplativa.24

Manselli parla de la pobresa en la vida 
de Francesc d’Assís col·locant-ne el sentit 
com a punt de partença de la seva conver-
sió. Si el despullar-se davant del bisbe es 
projecta a l’ombra de la fórmula monàstica 
del “nudus nudum Christum sequi”,25 en 
l’elecció de l’hàbit humil i senzill és seguit 
per una sèrie de companys.

En el tercer congrés de la Società di 
Studi Francescani el tema era anunciat 
per l’interrogant: Chi erano gli Spirituali?26 
Manselli es troba amb el personatge que 
l’havia iniciat en els estudis franciscans, 
vers el qual sempre mostrarà interès.27

Manselli fa observar que a Olivi no inte-
ressa la vida terrena de Francesc d’Assís 
en les seves particularitats, sinó la funció 
històrica de la personalitat global de Fran-
cesc, a qui veu com expressió d’una dinà-
mica originada per la presència de Crist i 
marcada per personalitats històriques que 
successivament n’han anat indicant les 
etapes fonamentals.28

Manselli participa en els congressos 
de la Società Internazionale di Studi 
Fr a n c e s c a n i  d ’u n a  m a n e r a  m o l t 
activa i estimulant per als diversos 
congressistes. En el quar t congrés 

24. LegM, 12, 2.
25. r. grégorie, La place de la pauvreté dans 

la conception et la pratique de la vie monas-
tique médievale latine, en Il monachesimo e 
la reforma ecclesiastica (1049-1122), Atti 
della quarta settimana internazionale di stu-
dio, Mendola 23-29 agosto 1968, Milano 
1971, pp. 173-192.

26. r. Manselli, Pietro di Giovanni Olivi 
spirituale, en Chi erano gli Spirituali?, Roma 
1955, pp. 19-21.

27. r. Manselli, Pietro di Giovanni Olivi 
spirituale, pp. 183-185.

28. Ibidem, p. 189.

de la Società,29 celebrat en el 1976, 
no presenta cap relació, però és molt 
present i actiu en tots els debats en 
e ls  quals emergeixen temes prou 
interessants: orígens de la predicació 
franciscana, exper iència eremít ica 
de Francesc d’Assís, els laics del seu 
temps, els vicaris de l’Orient, dels quals 
només en va recordar alguns. Al llarg del 
congrés, Manselli sostingué discussions 
dialèct iques amb Luigi  Pel legr ini  i 
Stanislao da Campagnola, que no sé 
perquè sempre eren molt crítics.

29. Francesco d’Assisi e francescanesimo dal 
1216 al 1226, Assisi 1977, amb un fascicle 
que conté “i verbali delle sedute”. 
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Manselli escomet directament el tema 
de la “qüestió franciscana”

Manselli va fer saber directament el tema 
als congressistes de la Società Internazio-
nale di Studi Francescani, en el 1976, que 
per l’octubre d’aquest any, el seu treball Nos 
qui cum eo fuimus ja l’havia acabat.

En la seva participació en els diferents 
congressos de la Società Internazionale 
di Studi Francescani es notava com ell 
anava interessant-se pel problema de 
les fonts, que la lectura dels treballs de 
Paul Sabatier li feia veure que la qües-
tió s’havia d’escometre sense esperar 
més.30 Així curiosament en 1954 parla de 
la Formgeschichte, del problema de les 
relacions entre els sinòptics evangèlics, i 
dels diferents rostres de Francesc en les 
fonts. Sent la necessitat de precedir a una 
aprofundida anàlisi literària. Es pot dir que 
la introducció del que després es con-
vertirà en el seu volum sobre la “qüestió 
franciscana”31 s’anava dibuixant de mica 
en mica davant els participants en els dife-
rents congressos.

Manselli fa sentir quasi sempre la seva 
condició de franciscanista i d’historiador 
de l’Època Medieval. Així, per exemple, en 
el cinquè congrés de la Società Interna-
zionale di Studi Francescani l’historiador 
de l’Edat Mitjana pren el lloc del francisca-
nista.32 Manselli hi escomet el tema de la 

30. Aquest punt ja el preocupava en ocasió del 
quart congrés: els orígens de la predicació 
franciscana, l’experiència eremítica de Fran-
cesc d’Assís, els laics del seu temps, els 
vicaris de l’Orde etc.

31. r. Manselli, “Nos qui cum eo fuimus”. Con-
tributo alla questione francescana, Roma 
1980, la segona edició corregida fou publi-
cada en 1986. Aquesta preocupació de 
Manselli la recolliren els autors E. Covi-F. 
Raurell, Metodi di lettura delle fonti frances-
cane, Roma 1988.

32. Assisi al tempo di San Francesco d’Assisi, 
Assisi 1978.

posició d’Assís entre imperi i papat, però 
després retorna a la història de l’Orde,33 
en concret a Angelo Clareno i a la seva 
presència a Armènia i Grècia.

El setè congrés de la Società Interna-
zionale di Studi Francescani comprèn una 
bella relació sobre La Chiesa e il frances-
canesimo al femminile.34 Manselli s’havia 
ocupat ja de la presència de la dona 
en els ambients de l’Església, sobretot 
d’Alemanya: Ildegarda de Bingen, Elisabet 
de Schönau, Elisabet d’Hongria, Brigida i 
Caterina.35

Manselli estudia també la presència de 
Clara i de la seva germana Agnès, sense 
deixar la interessant personalitat d’Agnès 
de Bohèmia o de Praga.36 

Quan Manselli esdevé president del 
Centro Italiano di Studio sull’Alto Medioevo 
di Spoleto, publica els seus valuosos estu-
dis sobre el simbolisme i la màgia a l’Edat 
Mitjana.37 Però no deixa d’interessar-se 
per Gioacchino da Fiore.

La tesi de Manselli, a partir de les fonts i 
malgrat la tesi contrària de diferents autors, 
és que el ferment joaquimític no es trobava 

33. r. Manselli, Espansione del francesca-
nesimo tra Occidente e Oriente nel secolo 
XIII, Assisi 1978.

34. Movimento religioso femminile e frances-
canesimo nel secolo XIII, Assisi 1981, més 
endevant una sèrie de caputxins escriuran 
la valuosa obra: Chiara, francescanesimo al 
femminile, Roma 1992.

35. r.Manselli, Amicizia spirituale ed azione 
pastorale del secolo XII: Hildegarde di 
Bingen, Elisabetta ed Ecberto di Schönau 
contro l’eresia catara, in Id, Il secolo XII: 
religione popolare ed eresia, Roma 1983, 
pp. 251-260.

36. r. Manselli, La Chiesa e il francescanesimo 
al femminile, en Movimento religioso 
femminile, p. 261; F. Raurell, La Bibbia nella 
visione sponsale della “Legenda Sanctae 
Clarae Virginis”, Assisi 1998.

37. r. Manselli, Ricerche sull’influenza della 
profezia nel Basso Medioevo, Roma 1972.
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únicament en els religiosos i en els homes 
d’Església, sinó que també penetrà en els 
fidels de condició humil arrossegant-los 
en lluites contra la jerarquia, en defensa i 
en sosteniment de llurs ideals d’una “spi-
ritualizzazione più intima e profonda della 
Chiesa”.38

En aquesta etapa dels seus estudis 
Manselli aborda la qüestió de la relació 
entre Gioacchino da Fiore i Petro di Gio-
vanni Olivi, de la relació entre la teologia 
monàstica i escolàstica.39

Feia temps que Manselli sentia la 
necessitat d’abordar el delicat problema 
de la relació entre “Espiritualitat francis-
cana i societat” i aquest fou el tema que 
es proposà tractar el vuitè congrés de la 
Società Internazionale di Studi Frances-
cani. Manselli vol aclarir en aquest congrés 
el concepte d’“espiritualitat franciscana”, 

38. Ibidem. 
39. r. Manselli, La terza età, Babylon e l’Anti-

cristo mistico a propósito di Pietro di Gio-
vanni Olivi, en Ricerche sull’influenza della 
profezia nel Basso Medioevo, pp. 48-49.

en la qual més que una “realitat consis-
tent i unitària” hi reconeix un capteniment 
que, inspirant-se en un pare i mestre, ten-
deix després a articular-se en formes i 
maneres que difereixen segons els grups 
socials, que s’apoderen d’aquell exemple, 
s’inspiren en ell i, en alguns casos, se’n 
serveixen.40

Voldria reportar aquí les paraules 
mateixes de Manselli perquè resulta 
significatives: “Francesco d’Assisi non 
era un teorico della vita spirituale, né 
un mistico dalle profondità abissali di 
intuizione del divino, né un esempio di 
ascesi nel senso antico e tradizionale 
del termine”.41 I segueix encara en una 
formulació positiva: “Francesco era un 
uomo profondamente tale, che acquisito 
dal rinnovamento spirituale del proprio 
tempo, dall’esperienza de vita cittadina 
intensamente partecipata e vissuta, 
dall’acuta sensibilità della vita, sentita 
come valore in tutte le sue forme, dalla 
giogia allà morte, perché di questo valore ci 
è stato esempio e ragione l’incarnazzione 
di Dio sulla terra in Cristo”.42

Manselli participà en el desè congrés de 
la Società un mes abans de la seva mort, 
el 20 d’Octubre de 1984.43 Home autènti-
cament convençut i vençut per Francesc 
d’Assís. Persona d’estudi i recerca, de 
coneixements vastíssims. M’impressionà 
el seu coneixement de la història de Cata-
lunya a través dels estudis de Ramon de 
Penyafort. La seva rica biblioteca passà a 
formar part de la biblioteca dels caputxins i 
havia demanat formar part de la comunitat 
caputxina de l’Istituto Storico dei Capuccini. 

40. Francescanesimo e vita religiosa dei laici 
nel 1200, Assisi 1981.

41. Ibidem, 391.
42. Ibidem, 394.
43. e. Pásztor, Ricordo di Raoul Manselli, en 

Bolletino della Deputazione di Storia Patria 
per l’Umbria, 81 (1984), pp. 209-2015.


