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Cada dia, en comunitat, els frares pre-
guem pels germans que han mort en 
aquell dia des de l’origen de la nos-

tra província de caputxins de Catalunya 
en el llunyà 1578. Sovint apareix al cos-
tat d’alguns noms el següent comentari: 
Morí del contagi al servei dels malalts de 
la pesta. Impressiona veure la quantitat 
de frares que van morir en aquest acte 
de generositat, per exemple, durant les 
epidèmies que van acompanyar la guerra 
dels segadors al segle XVII o la guerra del 
francès al segle XIX. Potser per això em 
sento incòmode, neguitós, ara que resulta 
que el millor que podem fer per als altres 
és... tancar-nos al convent. I encara és 
més important quan visc en una comuni-
tat, la del santuari de Pompeia de Barce-
lona,on cinc dels nou frares tenen més de 
setanta-cinc anys. Miro amb sana enveja 
els frares d’Arenys, la casa de formació, 
que, amb totes les precaucions del cas, 
segueixen atenent diàriament els pobres 
i servint-los el dinar.

Fa anys, quan jo era formador, vam 
visitar la cartoixa de Montalegre amb els 
novicis. Ens va atendre un germà llec, molt 
extravertit i parlador. Em va quedar espe-
cialment un comentari que ens va fer. La 
nostra vida és dura, perquè no en veiem 
els fruits. Vosaltres, que feu apostolat, 
veieu els fruits del que feu. Però nosaltres 
no veiem els fruits de la nostra pregària. 
Vivim només de la fe. En aquell moment, 
després de veure desaparèixer ja unes 
quantes tongades de nens després de la 
Primera Comunió, vaig pensar que aquell 
bon home coneixia poc l’apostolat d’avui i 
els seus fruits... Però aquests dies el seu 
comentari em ve a la memòria. Vet aquí 

que em trobo en un moment on em sento 
lligat de mans, on sembla ser que el que 
puc fer per als altres bàsicament és resar.

Vaig començar el confinament pensant 
que tindria temps per dedicar-me més al 
recolliment i a la pregària. Però reconec 
que l’estic vivint amb molta més dispersió 
del que havia planificat. És cert que avui 
la dispersió se’ns ha posat a la butxaca, 
en forma de telèfon mòbil i xarxes socials, 
que aquests dies pràcticament bullen de 
bons consells, acudits, informacions, des-
informacions, reflexions, etc. Però em temo 
que la dispersió real ve de dintre. Quan 
començo a entrar en mi mateix, em sem-
bla que el primer que trobo és el desig de 
sortir-ne, amb el que té de positiu, perquè 
m’agradaria poder fer com els frares del 
passat i servir més activament el proïsme, 
i amb el que té de negatiu, perquè vull fugir 
de la por, que aquests dies poc o molt ens 
acompanya, i també dels ressentiments, 
els neguits, l’amor propi ferit i els desigs 
contradictoris que es mouen en mi.

A la pregària recupero aquests dies la 
manera de fer lectio divina que tenia al 
noviciat. M’he après de memòria el quart 
càntic del servent del Senyor (Is 52,13-
53,12) com a preparació a la Setmana 
Santa. Són paraules que em colpeixen, 
adquireixen ara un sentit nou per a mi. 
Ell portava les nostres malalties i havia 
pres damunt seu els nostres dolors. Era 
malferit per les nostres faltes, triturat per 
les nostres culpes: rebia la correcció que 
ens salva, les seves ferides ens curaven. 
Com pot un portar les malalties i les cul-
pes dels altres? Com pot ell rebre la cor-
recció que ens salva a nosaltres? Crist en 
el seu sacrifici, en el seu misteri pasqual, 
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esdevé el punt on convergeix la humanitat 
sencera, perquè allò que té de ferida, de 
malalta, de tacada i trencada sigui guarit, 
purificat, unit i ressuscitat.

Aquest càntic del servent del Senyor 
m’il·lumina aquests dies la celebració de 
l’eucaristia. El meu cos ofert per vosal-
tres... La meva sang vessada per vosal-
tres i per molts (fins no fa gaire dèiem i per 
tots). En l’ofrena del pa i del vi, és a dir, al 
peu del calvari i a la vora del sepulcre buit, 
em descobreixo en aquest punt on tot con-
vergeix, en el cor de l’Església, sagrament 
d’aquesta nova humanitat que no nega les 
seves ferides, sinó que les deixa transfigu-
rar. I aquí és on pren el seu sentit la meva 
pregària, aquesta petita clariana en l’en-
tortolligada selva de la meva dispersió, i 
esdevé servei, intercessió, contacte íntim 
i secret, i vull creure que d’alguna manera 
guaridor, amb el dolor de la humanitat a 
través d’aquest Crist que n’és el centre.

Han anat passant els dies, i la pandè-
mia s’ha anat convertint en una cosa més 
palpable, més concreta, més a l’abast, 
a mesura que ha anat tocant o fins i tot 
s’ha endut persones properes, amb noms 
i cognoms, que de més a prop o de més 
lluny formaven part de la meva vida. Quan 
escric aquestes ratlles, no ha afectat 
(encara?) cap dels frares de la província 
de caputxins de Catalunya. Penso que 

és important que la pregària comenci des 
del nostre lloc, pensant en les persones 
que ens han estat encomanades d’alguna 
manera o que coneixem. Com a provin-
cial dels frares, hi ha moments que, mirant 
aquest ja tan disminuït i envellit grup que 
formem la província, em ve al cap i al cor 
la pregària del profeta Amós: Senyor Déu, 
atura’t! Si no, com podrà sobreviure el 
poble de Jacob, que és tan petit? (Am 
7,4). Com a president de la URC, sé que hi 
ha comunitats d’altres congregacions que 
s’han vist severament afectades ja per la 
malaltia i visitades, fins i tot repetidament, 
per la germana mort.

Mentrestant, en aquest convent de 
Pompeia, potser estem vivint uns dies de 
vida comunitària com no els havíem viscut 
abans. Celebrem la missa plegats cada 
dia, a taula hi ha bon humor, fem feines 
domèstiques que normalment ens fan 
persones de fora... I jo he desenterrat les 
Pregàries de Michel Quoist, en la mateixa 
edició que ha tingut sempre la meva mare 
a la tauleta de nit, i Les fonts de Taizé, del 
germà Roger. M’ajuda a recordar que, més 
enllà de la dispersió, en el més profund, 
allà on ningú s’assembla a ningú, el Crist 
t’espera. Amb les teves espines ell pot 
encendre un foc. Que des d’aquest lloc 
interior la nostra pregària pugui servir al 
nostre món en aquesta insòlita situació.


