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Introducció

A la cova de Betlem, en aquell infant 
que ha nascut, hi ha en germen, tot el que 
és l’evangeli, la revelació de Déu Pare a 
través del seu Fill Jesús. Hi és tot, com 
en un gra de blat hi ha tota l’espiga que 
germinarà. És com l’obertura d’una òpera, 
abans que s’alci el teló, sonen els temes 
musicals que es desenvoluparan al llarg 
de tota la representació. En el misteri 
de Betlem hi ha tots els temes musicals 
d’aquesta meravellosa sintonia de la reve-
lació de Crist.

Evangeli de Lluc: “No tingueu por, us 
anuncio una nova que portarà a tot el 
poble una gran alegria: Avui a la ciutat 
de David, us ha nascut un Salvador, que 
és el Messies, el Senyor. Això us servirà 
de senyal: trobareu un infant faixat amb 
bolquers i posat en una menjadora” (Lc 
2,10-12).

Els àngels diuen als pastors: el reconei-
xereu:

Infant embolicat amb bolquers: Possi-
blement tots els nens que van néixer aquell 
dia a Betlem, les mares els van embolicar 
amb bolquers. Això no era un senyal sufi-
cient, haurien trobat molts infants faixats 
amb bolquers.

Els àngels afegeixen: posat en una 
menjadora. Aquest és el veritable signe 
per trobar i reconèixer Jesús. El pesse-
bre, la menjadora ens anuncia que per 
trobar al fill de Déu, cal buscar un Déu 
vulnerable, pobre, humil, insignificant, que 
ja d’inici es fa el darrer de tots, que vol 
néixer en una menjadora. 

El pessebre ens anuncia: el Déu fet 
home es fa vulnerable, es fa pobre, es fa 
el darrer. Déu ve a ajudar la humanitat, no 
portant coses, arreglant problemes, traient 
imperis, sinó fent-se home com nosaltres. 
Déu es va fer home per portar la huma-
nitat a la seva plenitud. Aquesta és la 
gran lliçó que deriva de l’encarnació.

Penso que aquesta podia ser la gran 
intuïció de sant Francesc que el va por-
tar a fer-se pobre entre els pobres. La 
millor manera d’ajudar els pobres era fer 
de la pobresa l’eix, el centre de la seva 
vida, només així podia donar un veritable 
testimoni de que volia estar al costat dels 
pobres i ajudar-los. 

Francesc i Clara ens diuen que la 
riquesa no es l’horitzó de la vida humana 
i ens criden a entusiasmar-nos per la 
pobresa, a ser pobres entre els pobres. 
Ells dos eren fills de famílies riques i havien 
estat educats amb mentalitat de rics, però 
en descobrir la proposta de Jesús, van 
renunciar-hi, per viure en una mentalitat 
de pobres. Els seus pares i molta de la 
gent d’Assis, no van ser capaços d’enten-
dre aquesta conversió, aquest canvi, i això 
va portar patiment als familiars, als amics i 
als mateixos Francesc i Clara.

Aquest és el canvi que estem cridats a 
fer avui. Seguim tenint mentalitat de rics, 
perquè vivim en un món ric, que ens educa 
per a viure en la riquesa i ens fa creure que 
amb ella assolirem el benestar i la felicitat 
que anhelem i cerquem. Francesc i Clara 
ens diuen que ens hem de convertir, que 
hem de tenir mentalitat de pobres que hem 
d’estar tan entusiasmats amb la pobresa 
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que, si un dia poguéssim deixar de ser 
pobres, no voldríem renunciar a viure un 
do tan gran com el de la pobresa.

Aquesta visió de Francesc i Clara, per-
sonalment m’interpel·la i em convida a 
viure més pobrament. Segurament que, 
com totes les coses importants de la vida, 
demana un procés, i hi hem d’arribar de 
manera progressiva. A poc a poc hem 
d’anar assolint aquesta pobresa, aquest 
grau d’entrega i radicalitat que ens propo-
sen els sants d’Assís.

Aquest canvi de mentalitat de rics a 
mentalitat de pobres passa per canviar la 
mirada a les següents qüestions:

Pobresa i diners
Pobresa i possessió
Pobresa i poder
Pobresa i fragilitat humana

1.- Pobresa i diners.
Els diners són un gran mitjà de canvi, 

quelcom fonamental per al desenvolupa-
ment dels sistemes econòmics, com ho ha 
estat la roda per al transport. Si no existís 
un mitjà d’intercanvi com el diner, que la 
gent estigués disposada a acceptar, tant 
per a la venda de la seva producció com 
per a comprar la producció dels altres, 
estaríem limitats encara a les situacions 
de bescanvi, amb tots els límits i els 
inconvenients que comporten aquestes 
transaccions. Així doncs, hem d’entendre 
que el diner és un dels grans invents 
de la història, una important eina que ha 
possibilitat gran quantitat de coses bones 
per a la humanitat i que ens ha permès 
realitzar tota mena d’intercanvis arreu del 
món, d’una manera senzilla, àgil i ràpida. 

Algunes persones, referint-se als diners, 
parlen del “vil metall”, o fins i tot creuen 
que els diners són causa de totes les des-
gràcies del nostre temps. Cal rescatar el 
diner d’una concepció errònia, ja que no és 
quelcom intrínsecament dolent o pervers. 
Hem de restituir el paper del diner, fugir de 

maniqueismes i descobrir la seva aporta-
ció positiva a la història de la humanitat. 
Hem d’arribar a comprendre que els diners 
són una gran eina per el bon funcionament 
econòmic i social.

Però els diners no deixen de ser una 
abstracció, una mena d’apunt comptable 
que ens diu que podem disposar de molts 
béns, sense disposar-ne de cap en con-
cret. És cert que quan els gastem obte-
nim coses concretes a canvi, però mentre 
els guardem, només tenim una anotació 
numèrica en un compte corrent bancari, 
o una quantitat de papers i monedes, que 
són promeses de pagament i que actual-
ment no poden reconvertir-se en or com 
passava en altres èpoques. Això expressa 
la qualitat del diner com a símbol de valor, 
un equivalent abstracte en si mateix. 
Podríem dir, doncs, que els diners gaudei-
xen de tots els límits i de totes les virtuts 
de les abstraccions.
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El diner és una abstracció, i per això 
el podem idolatrar. Sovint el convertim 
en una mena de Déu a qui adorar. En lloc 
d’utilitzar-lo com el que és, un mitjà d’in-
tercanvi, el convertim en un fi en si mateix 
i sentim que no podem viure sense ell, de 
tal manera que podem arribar a ser-ne 
esclaus. I és justament aquesta relació de 
subordinació, de submissió als diners, el 
que va fent que deixin de ser un mitjà faci-
litador de la circulació de mercaderies per 
a assolir una nova funció: el diner com a 
diner. Quan els diners es transformen en 
un fi en si mateix, allò que la gent vol és 
acumular-ne la major quantitat possible. 
És un desig de posseir a partir del valor 
que la persona els dona. Això és el que 
porta la gent a creure que ser ric és tenir 
molts diners.

Aquesta consideració fa que moltes 
persones visquin una relació malaltissa 
amb els diners. De tots són conegudes 
les persones avares, que acumulen grans 
quantitats de diners pensant que no en 
tenen mai prou; no en volen gastar gens, 
perquè tenen por de perdre la capacitat de 
poder comprar quan ho desitgin. Acumulen 
per acumular, perquè se senten insegurs 
i la por de no tenir els fa infeliços, a ells i 
a les persones que els envolten. També hi 
ha moltes inseguretats de tipus òntic i psí-
quic que s’intenten resoldre recolzant-se 
en el bastó dels diners. Hi ha persones que 
viuen convençudes que això els aportarà 
el prestigi i la seguretat que no acaben de 
trobar mitjançant la seva vàlua personal. 
Qui no sap sostenir-se en la realitat de 
la pròpia existència, buscarà els diners, 
perquè creurà que aquests li donaran la 
suposada felicitat que no acaba de trobar.

També cal  tenir  en compte que 
l’obsessió pels diners no és solament 
una qüestió individual, una malaltia de 
persones avares i egoistes, sinó un valor 
que tots acceptem, promovem i, fins i tot 
reproduïm en la mesura que formem part 
de societats que es fonamenten en “tenir”, 
i més concretament, en l’afany de l’acumu-
lació, en el somni d’arribar algun dia a ser 
rics, perquè tal com sentencia el proverbi 
popular: “els diners no fan la felicitat…, la 
compren feta”.

Jesús deia: “No podeu servir Déu i els 
diners”. Els diners són un bona eina per a 
construir el regne de Déu, però si els con-
vertim en el nostre Déu, haurem caigut en 
una de les temptacions més subtils: con-
vertir els homes en esclaus dels diners. El 
dissabte s’ha fet per a l’home i no l’home 
per al dissabte. Els diners estan fets per a 
l’home i no l’home per als diners. Creure 
que els diners són els que mouen el món, 
els que poden canviar les coses, la causa 
de la felicitat i que, per tant, si vull trans-
formar el món abans he de tenir diners, 
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és haver posat la nostre fe en un Déu fals. 
Sacrifiquem tota aquesta vida per tenir 
diners, quin absurd, però que bé funciona. 
Però, mai no podem perdre de vista que 
el món, gràcies a Déu, el continua movent 
i sostenint l’Amor, i si no som capaços 
de col·locar l’Amor en el lloc que ocupa 
el diner a l’escala de prioritats socials, no 
entendrem el missatge de Jesús. Només 
l’amor dona la felicitat i pot construir un 
món millor!

La pobresa és una crida radical a 
ressituar les riqueses en el seu lloc 
precís i a prioritzar per damunt de tot 
l’amor a Déu i als altres. L’amor és lliu-
rar-se, quan més et dones més estimes. 
Al contrari del diner, no es pot guardar ni 
enterrar, s’ha de vessar fins a donar-ho 
tot. Quan no tens res, perquè t’has donat 
del tot, és quan realment ets ric.

2.- Pobresa i possessió
El fonament per sostenir l’edifici de la 

Fe es la pobresa. Allò que impossibilita 
que la fe pugui arrelar a les nostres vides 
es la riquesa: és a dir, idolatrar els béns 
d’aquest món com si fossin el déu que ha 
de solucionar-me totes les coses.

La pobresa, és la virtut que regula la 
possessió d’alguna cosa, per tant regula 
un dels temes capitals de la nostra socie-
tat: la propietat.

Pro-pietat. Significa tenir pietat en 
pro d’alguna cosa, sigui persona, ani-
mal o cosa. Es diu que algú no té pietat 
d’una persona quan no el tracta conforme 
a la dignitat que té aquella persona. No té 
pietat d’aquest vell: quan no tracta aquella 
persona gran amb dignitat, no li dona l’aten-
ció o la cura que necessita, no el tracta en 
la mesura que cal; quan el maltracta.

Per tan ser propietari d’alguna cosa, vol 
dir ser el responsable o encarregat de que 
aquesta cosa rebi el tracte o la cura que 
necessita, que li convé. És a dir, estar al 
servei d’això que és propietari. (Ex: Propi-

etari d’un cotxe, no és ser l’usuari exclusiu, 
sinó l’encarregat que el cotxe funcioni, tin-
gui la documentació al dia, estigui net, amb 
el dipòsit ple de benzina, amb les revisions 
al dia etc., perquè els qui l’han de menes-
ter el puguin fer servir quan el necessitin. 
També serà el responsable, encarregat de 
buscar, entre tots els usuaris, el finança-
ment per mantenir-lo en bon estat). Amb 
aquet concepte de propietat hauríem de 
preguntar qui realment vol ser propietari 
de quelcom. (Em pregunto si no va ser per 
aquest motiu que Francesc va utilitzar el 
terme de guardià del convent)

Si la pobresa s’entén com a no 
possessió, el cim de la pobresa, és no 
posseir allò que és més valuós. I què és el 
més valuós? El més valuós d’aquest món 
són les persones. Per això la màxima 
pobresa és no posseir persones. No 
posseir persones és establir vincles amb 
les persones, entre els membres de la 
família, de la comunitat, de la parrò-
quia, de la societat, que no es basin en 
la possessivitat. Els pares no poden ser 
possessiu dels seus fills, ni els esposos 
entre ells, ni els bisbe dels seus preveres, 
ni els preveres dels feligresos, perquè 
estem cridats a tenir pietat els uns dels 
altres, a ajudar-nos, a estar al servei de 
que puguem desenvolupar el que som i el 
que podem arribar a ser, a posar la nostra 
vida al servei dels altres. Això vol dir tenir 
pietat, és a dir, pietat dels altres: nosaltres 
al seu servei, no els altres al nostre ser-
vei. Això és voler viure des de l’amor, des 
de l’amistat: som, germans, amics, però 
som lliures i desitgem créixer en amistat, 
en llibertat.

Ser pobre és estar necessitat, i 
no avergonyir-nos de les nostres 
necessitats. Forma part de la nostra con-
dició humana. Necessito tantes coses 
per viure: aire, menjar, un lloc on dormir, 
roba, afecte, companyia, que m’ensenyin 
a parlar etc. Ens han educat per a ser 
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autònoms, i hem entès que hem de ser 
autosuficients, i no dependre de ningú. 
Som éssers necessitats i aquesta és la 
pobresa més radical del nostre ésser, 
aquesta és la nostra possibilitat de ser en 
aquest món. De petits i de grans és quan 
aquesta radical necessitat es fa més visi-
ble, més rellevant. I Déu ens dona germans 
per emplenar aquestes necessitats. L’home 
autosuficient, mai serà germà ni voldrà ger-
mans. La fraternitat suposa donar i rebre, o 
si no caiem en un fals paternalisme. Estem 
cridats a viure la fraternitat, és a dir, a 
estar atents a les necessitats dels altres, 
a posar-nos al servei dels altres, sense ver-
gonya, ni falses pors; fraternitat que ha de 
permetre la confiança d’expressar humil-
ment les nostres necessitats reals.

Esdevenim pidolaires des del primer 
moment, des de l’engendrament fins a 
la mort. Pidolaries de tot, i especialment 
d’amor. Jesús en el pessebre i al llarg de 
la seva vida era un captaire, no només 
d’unes monedes, d’un tros de pa, sinó 
d’amor: em vols estimar?, és a dir, em vols 
seguir en l’amor?.

Francesc parlava de Germans menors, 
perquè, tots som menors, no n’hi ha uns 
més grans que altres. Tots som iguals i tots 
necessitem dels altres, per això estem cri-
dats a viure ajudant-nos en tot i per tot. 

El Gènesi ens diu que Déu el setè dia va 
descansar: Va fer la creació i la va posar en 
mans dels éssers humans. Ens va donar 
una missió: cuideu la creació: desenvolu-
peu-la, feu-la créixer, apliqueu tota la vos-
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tra ment, i tot el vostre cor, per descobrir, 
conèixer els seus secrets i desenvolupeu 
tota la vostra creativitat per afavorir la pau, 
l’harmonia i la felicitat de totes les espè-
cies. Som propietaris de la creació, per 
tant, hem de tenir-ne pietat.

3.- Pobresa i poder
A la vida dels cristians, hi ha una segona 

virtut teologal molt important: l’esperança. 
El més contrari a l’esperança és el poder. 
El ric vol poder, és a dir, necessita poder 
per assolir les coses que vol, que ambi-
ciona, les que considera més convenients 
per a la seva felicitat. Fins i tot, amb un 
gest de generositat, pensa que quan ell 
tingui el poder, (mani), podrà ser generós i 
donar als altres tot allò que necessiten, que 
tindrà la capacitat d’arreglar aquest món 
tan injust en el que vivim. Quan posem 
l’esperança en el poder, en les pròpies 
ambicions i forces, desconfiem de Déu. 
Fins i tot arribem a pensar que Déu no fa 
bon ús de la seva omnipotència, perquè si 
jo tingués el seu poder, solucionaria, amb 
un tres i no res, els problemes que fan patir 
la humanitat.

El poder, tal i com l’entén el món, és 
la capacitat d’imposar-se, de doblegar la 
llibertat dels altres, sigui per la via de la 
força, de la por o del diner. És de la seva 
essència obligar els altres a fer el que jo 
vull, el que crec que és més convenient, 
perquè això és el que demostra la meva 
força, el meu poder. Per a aquesta fina-
litat utilitzaré la via que consideri més 
oportuna: la força, l’engany, la seducció, 
la violència. I quan s’ha obtingut, cal 
mantenir-lo, i sobretot, incrementar-lo, 
perquè així tindré la garantia de seguir 
mantenint-lo. En darrer terme, el poder 
és l’intent de divinitzar-se un mateix, 
perquè així ens respectin i obeeixin. 
Massa sovint creiem i busquem un Déu 
totpoderós, un Déu que sigui més fort que 
tots els déus, ens apuntem al Déu més 

fort, al més poderós; aquell déu que fa 
signes extraordinaris, miracles increïbles, 
que ens resoldrà el present i el futur. I la 
meva religiositat, en conseqüència, és 
cercar el seu favor, la seva omnipotència.

Tant la riquesa com el poder, són imat-
ges falses de Déu. Ens hem cregut que Déu 
és totpoderós i infinitament ric, com ho són 
els rics i poderosos del nostre món. Aquest 
Déu és fals, i estic convençut que no exis-
teix. Vull seguir el Déu de Jesús, aquell 
que no vol tenir poder, que va néixer en 
un pessebre, que va renunciar a tenir 
poder i va acceptar morir en una creu, 
per respecte a la llibertat dels homes. 
El Déu de la revelació, de Jesús, es mani-
festa humil, pidolaire d’amor. Déu és amor, 
i l’amor no s’imposa ni es pot obligar. De 
l’essència de l’amor és la seva gratuïtat. 

El contrari del poder és la pobresa espi-
ritual: ser pobre d’esperit, com diuen les 
benaurances. No sóc només pobre real de 
les coses a les que no vull idolatrar (diners, 
riqueses, persones) sinó que a més sóc 
pobre d’esperit: renuncio a tenir poder, 
a esclavitzar, a dominar, a imposar res, 
segons les meves conveniències, inte-
ressos, o creences. Em fio de Déu que 
ens ha regalat el do de la llibertat als éssers 
humans, i aquesta confiança esdevé el 
fonament per construir la nostra esperança. 

És des de la humilitat, la ultimitat, la 
pobresa, que transformarem realment 
el nostre món. Escollim ser pobres per 
solidaritat amb els més desvalguts. Lliurem 
el nostre esperit, fem donació del que som 
i del que tenim. Tenim “pietat” de tot i de 
tots i no estem lligats a res ni a ningú.

4.- Pobresa i fragilitat
Francesc i Clara van entendre i viure 

amb radicalitat tot això. Ells van veure, 
no tant el Jesús divinitzat, com el 
Déu humanitzat. Déu fet home, el Verb 
fet carn, i en aquesta carn, humanitat, 
Francesc hi veia la força divina. Ell veia 
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l’encarnació divina en la mateixa fragilitat 
de l’existència. Francesc trobava a Déu 
en allò més humà, per després dedicar 
la seva vida a curar i alliberar de tot el 
que deshumanitza a l’ésser humà. Ell va 
veure que la seva missió era recuperar 
el rostre diví en les persones més 
deshumanitzades, que humanitzar allò 
que deshumanitza, era la millor manera 
de fer present allò diví. Per això es va fer 
pobre i va voler viure entre els més pobres. 
Va donar humanitat als més deshumanit-
zats i així va fer visible el veritable rostre 
de Déu, a una societat que s’emmirallava 
en un Déu de riquesa i poder.

Com expressa molt bé, la Maria del Mar 
Albajar, teòloga i abadessa del Monestir de 
Sant Benet de Montserrat: “ens compro-
metem en el present, perquè volem que 
les coses canviïn (la qual cosa obrirà una 
altra realitat) El futur no és una cosa que 
passa després, sinó aquella possibilitat 

possible ara. Estem prenyats, habitats per 
alguna cosa possible que encara no és, 
però que és real i possible, és al nostre 
abast.

Només es farà realitat si jo ho trio. Si 
dic SÍ.

Futur: el que jo puc fer, però no serà si 
jo no ho faig (ens entendrem si tots dos ho 
volem, si ho fem possible). Pot passar per-
què Déu ho promet, però només es farà 
realitat si diem que Sí: que ho volem fer.

Francesc va dir: Sí, vull humanitzar els 
més deshumanitzats i la societat, el món 
i l’Església van canviar. Quina tasca tan 
ferma i transformadora ens proposen Fran-
cesc i Clara! Però només podrà ser possi-
ble, si cadascú de nosaltres diu que sí, si 
decidim col·laborar-hi. 

5.- Resum final
Segurament, el que primer haurem de 

fer serà canviar la nostra mentalitat, és a 
dir, deixar de tenir mentalitat de rics, per 
començar a tenir mentalitat de pobres. I 
penso que tenir mentalitat de pobres pot 
voler dir:

1.- No hem de veure la pobresa com un 
mal, sinó com un do de Déu, com quelcom 
necessari per esdevenir més senzills, autèn-
tics, justos, germans, en definitiva, dignes 
seguidors del Jesús més pobre i humil.

2.- Potser, avui en dia, haurem de subs-
tituir la crida a la pobresa per una crida a 
viure amb alegria la contingència humana 
i, per tant, per una vocació a la simplicitat, 
a sentir-nos contents de formar part del 
poble ras, a viure la virtut de la humilitat i 
de la ultimitat. (voler viure tots com a dar-
rers i deixar de competir per ser els pri-
mers), tot renunciant a tenir poder en qual-
sevulla de les seves facetes. Ser pobres 
és una crida a viure l’amor per l’amor, a 
relacionar-se amb totes les criatures exis-
tents sense creure’s amo i senyor de les 
mateixes. És viure sense ser possessiu, 
renunciant amb alegria als altres i a les 
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coses que ens envolten. Renunciar a 
posseir persones i coses, i abans que tot, 
renunciar a posseir-me a mi mateix.

3.- Una mentalitat de pobres ens farà 
descobrir que hi ha mil recursos per a viure 
la vida amb més senzillesa. Ho sabrem 
fer amb la roba amb la qual ens vestim, 
amb els àpats que fem, amb les cases on 
vivim i amb totes les coses que fem servir 
més quotidianament. Hi ha tantes i tantes 
coses que si les vivim des de la simplici-
tat, ens ajudarem a nosaltres mateixos i a 
les persones que ens envolten, a perdre 
la por a ser pobres, a viure instal·lats en 
la pobresa.

4.- Una mentalitat de pobre ens farà 
adonar-nos que els més pobres no tenen 
armaris, ni arxivadors, ni massa llocs on 
poder guardar les coses. Per tant, tot el 
que tenen han de portar-ho damunt seu. 
No poden carregar coses inútils, artificials 
i moltes vegades repetides. Una mentalitat 
de pobre ens farà descobrir que les coses 
importants es guarden en el cor i que 
aquest té una cabuda infinita. La pobresa, 
a més, ens farà discernir i valorar tot allò 
que realment tenim, adonant-nos del que 
és fonamental i de les coses que són acci-
dentals i fins i tot, innecessàries. 

5.- Una mentalitat de pobre et fa valorar 
per damunt de tot l’amistat, la bellesa, la 
creació sencera. Et dona capacitat d’apre-
ciar la casa de tots que és l’univers que 
Déu ens ha regalat i que es manifesta en 
el germà sol, la germana lluna, la germana 
aigua, les germanes plantes o el germà 
llop. La pobresa impedeix que ens deixem 
enlluernar per les coses artificials i pels 
reflexos de les coses secundàries, perquè 
els nostres ulls saben apreciar les coses 
naturals i agrair tot el que ens ha estat 
donat.

6.- Una mentalitat de pobre ens ajuda a 
ser més solidaris entre nosaltres, a roman-
dre més units, si volem fer front als esde-
veniments i a les situacions que ens toca 

viure. I quan obrim els nostres ulls a l’ex-
terior, quan sortim cap a fora, ens fa més 
sensibles a treballar contra la injustícia i 
la manca de pau. La pobresa ens ajuda 
a sentir i gaudir de la providència de Déu 
i aquesta sempre és una font d’immensa 
alegria.

No hi ha dubte que Sant Francesc i 
Santa Clara són un bon exemple per a tot 
el món i per a tota l’Església. 

Ells, que van haver de lluitar, perquè 
ningú els hi prengués el do de la pobresa, 
ens ajudin a assolir-la.


